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RIIGILE KUULUVA MUUSEUMIKOGU KASUTAMISE LEPING  

nr .... 

 

 

Kultuuriministeerium, mida esindab Vabariigi Valitsuse seaduse alusel minister Indrek Saar (edaspidi 

ministeerium), ja Sihtasutus Pärnu Muuseum, mida esindab põhikirja alusel juhatuse liige Aldur Vunk 

(edaspidi sihtasutus), edaspidi eraldi pool või koos pooled, sõlmisid käesoleva riigile kuuluva muuseumikogu 

kasutamise lepingu (edaspidi leping) alljärgnevas. 

 

1. Üldsätted 

 

1.1. Lepingu eesmärk on lepingu lisas 1 nimetatud riigile kuuluva muuseumikogu (edaspidi muuseumikogu) 

säilitamine, täiendamine, läbitöötamine ja kasutamine sihtasutuse poolt oma põhikirjaliste eesmärkide 

täitmiseks. 

1.2. Leping on sõlmitud muuseumiseaduse § 9 alusel ning kooskõlas halduskoostöö seaduse § 13 lõike 11 

punktiga 21.  

1.3. Lepingu lahutamatuks osaks on muuseumikogusse arvatud museaalide nimekiri (lisa 1) ja muuseumikogu 

arvestusdokumentide loetelu (lisa 2). 

 

2. Poolte õigused ja kohustused 

 

2.1. Sihtasutus kohustub: 

2.1.1. säilitama, uurima ja vahendama muuseumikogu üldsusele hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel 

eesmärkidel; 

2.1.2. täiendama muuseumikogu eesmärgipäraselt, kogudes ajaloolise Pärnumaa ja Pärnu maakonnaga seotud 

kultuuriväärtuslikku materjali, lähtudes seejuures sihtasutuse koostatud kogumispõhimõtetest ning 

muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise komisjoni otsustest; 

2.1.3. korraldama museaalide dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud 

muuseumide andmekogus (edaspidi andmekogu) ning vajaduse korral nende konserveerimist ja 

restaureerimist; 

2.1.4. korraldama enne lepingu sõlmimist arvele võetud museaalide esmase dokumenteerimise ja kirjeldamise 

esimese etapi muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel kehtestatud kultuuriministri määruse „Muuseumide 

andmekogu asutamine ja põhimäärus” 2. peatükis esitatud nõuete kohaselt ning lisama andmekogusse 

museaali digitaalse kujutise hiljemalt 31. detsembril 2018. a; 

2.1.5. järgima kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmisel, märgistamisel, 

säilitamisel, muuseumikogust väljaarvamisel ja üleandmisel muuseumiseaduses ja selle alusel 

kehtestatud õigusaktides sätestatud korda. 

2.2. Lepingu punkti 2.1.2. alusel kogutud museaalid arvatakse muuseumikogusse ning need moodustavad osa 

riigivaraks olevast muuseumikogust. 

2.3. Museaalid, mille soetusmaksumus või sihtasutuse poolt moodustatud hindamiskomisjoni määratud väärtus 

ületab materiaalse ja immateriaalse põhivara kapitaliseerimise alampiiri, võtab sihtasutus põhivarana arvele. 

Põhivarana ei võeta arvele museaale, mille soetusmaksumus või väärtus on alla kapitaliseerimise alampiiri. 

2.4. Lepingu punkt 2.2 ei laiene muuseumiseaduse § 2 lõike 5 alusel moodustatavale abikogule. 

2.5. Muuseumikogusse arvatud museaali võib anda kasutamiseks teisele muuseumile, asutusele, juriidilisele ja 

füüsilisele isikule teadustöö, eksponeerimise ja muul eesmärgil, kui sihtasutus on veendunud museaali 

nõuetekohases säilitamises. 

2.6. Kui esinevad muuseumiseaduses sätestatud museaali muuseumikogust väljaarvamise alused, kohustub 

sihtasutus pöörduma kultuuriministri poole taotlusega museaali väljaarvamiseks muuseumikogust. 

2.7. Sihtasutusel on õigus võtta tasu muuseumikogu vahendamise eest üldsusele. Tasu suuruse otsustab 

sihtasutus, arvestades muuseumiseaduse § 20 lõikes 3 sätestatut. 

2.8. Sihtasutusel on õigus saada ministeeriumi hallatavaks riigiasutuseks olevate riigimuuseumidega võrdsetel 

alustel tasuta konserveerimis-, restaureerimis- ja digiteerimisteenust Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum 

konserveerimis- ja digiteerimiskeskuselt Kanut, v.a kiirtööd, mille eest tuleb sihtasutusel tasuda vastavalt 

Sihtasutuse Eesti Vabaõhumuuseum kehtestatud hinnakirjale.  

2.9. Sihtasutusel on õigus saada ministeeriumilt tasuta nõustamist muuseumikogu korraldamisel ning sihtasutuse 

ülesannete täitmisel. 
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3. Tegevustoetus ja aruandlus 

 

3.1. Lepingus sätestatud kohustuste täitmiseks muuseumikogu säilitamisel, täiendamisel, läbitöötamisel ja 

kasutamisel on sihtasutusel õigus igal aastal taotleda ministeeriumi kaudu riigieelarvest tegevustoetust, 

võttes taotlemisel aluseks Vabariigi Valitsuse 11.06.2015 korralduse nr 245 „Volituse andmine Sihtasutuse 

Pärnu Muuseum asutamiseks ja nõusoleku andmine riigivara üleandmiseks“ seletuskirja punktis 2.3 toodud 

finantsplaanis olevad summad. 

3.2. 2015. aasta tegevustoetuse summa jagatakse proportsionaalselt sihtasutuse ja riigiasutuse Pärnu Muuseum 

vahel vastavalt kummagi asutuse tegutsemise perioodile. 

3.3. 2016. aasta tegevustoetuse kohta sõlmitakse riigieelarvelise toetuse kasutamise leping pärast 2016. aasta 

riigieelarve seaduse jõustumist.  

3.4. 2017. aasta ja sellele järgnevate aastate tegevustoetuse taotlemine, eraldamine ja aruandlus toimub 

muuseumiseaduse § 21 lõike 4 alusel kehtestatud kultuuriministri määruses „Riigieelarvest 

Kultuuriministeeriumile muuseumide tegevustoetuseks eraldatud vahendite taotlemise ja määramise kord” 

sätestatud korras. 

 

4. Riiklik ja haldusjärelevalve 

 

4.1. Ministeerium teostab riiklikku ja haldusjärelevalvet muuseumikogu korralduse üle vastavalt 

muuseumiseaduse §-dele 22 ja 23.  

 

5. Lepingu jõustumine ja muutmine 

 

5.1. Leping jõustub, kui mõlema poole esindaja on sellele alla kirjutanud.  

5.2. Lepingut võib muuta poolte kirjalikult allkirjastatud kokkuleppega, mis vormistatakse lepingu lisana. Pool, 

kes soovib lepingut muuta, esitab teisele poolele kirjalikult põhjendatud ettepaneku. Teine pool on 

kohustatud ettepanekule vastama kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul põhjendatud ettepaneku 

saamisest arvates. Muutmisettepanekust keeldumist tuleb kirjalikult põhjendada.  

 

6. Lepingu tähtaeg, lepingu lõpetamine ning lepingu lõpetamise ja muuseumikogu tagasinõudmise 

alused 

 

6.1. Leping on tähtajatu. 

6.2. Lepingu lõpetamise soovist on lepingut lõpetada sooviv pool kohustatud teatama teisele poolele ette 

vähemalt üks aasta. 

6.3. Ministeeriumil on õigus lõpetada leping ühepoolselt ja muuseumikogu tagasi nõuda järgmistel alustel: 

6.3.1. sihtasutus on lepingut, käesoleva lepingu punktis 3 nimetatud riigieelarvelise toetuse kasutamise 

lepingut, muuseumiseadust või selle alusel kehtestatud õigusakti rikkunud korduvalt või oluliselt; 

6.3.2. ministeeriumi ettekirjutus on jäetud korduvalt täitmata; 

6.3.3. ilmnevad asjaolud, mis võivad põhjustada sihtasutuse püsiva maksejõuetuse või tema tegevuse 

lõpetamise; 

6.3.4. sihtasutuse suhtes on algatatud likvideerimine või pankrotimenetlus. 

 

7. Poolte vastutus 

 

7.1. Pooled täidavad oma kohustusi nõuetekohaselt, mõistlikult, heas usus ja hoolikalt ning arvestades tavasid 

ja praktikat.  

7.2. Pooled vastutavad lepingu rikkumise eest seaduses ja lepingus sätestatud korras. 

7.3. Pooled ei vastuta kohustuste täitmata jätmise eest, kui lepingu mittekohase täitmise põhjustab teine pool 

lepingut mittekohaselt täites või kui see on tingitud vääramatust jõust.  

 

8. Vääramatu jõud 

 

8.1. Lepingu rikkumine on vabandatav, kui kohustuse rikkumise põhjuseks on vääramatu jõud võlaõigusseaduse 

§ 103 tähenduses. Muu hulgas mõistavad pooled vääramatu jõu all õigusakti (nt riigieelarve seaduse 
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muutmise seaduse või riigi lisaeelarve seaduse) jõustumist, mis takistab oluliselt lepingu täitmist või 

muudab selle võimatuks. 

8.2. Pool peab teist poolt vääramatu jõu asjaolude ilmnemisest ja lõppemisest kohe teavitama. 

8.3. Kui vääramatu jõud kestab kauem kui 3 kuud, on mõlemal poolel õigus leping üles öelda. 

 

9. Lõppsätted 

 

9.1. Muuseumikogu annab sihtasutusele üle riigiasutus Pärnu Muuseum hiljemalt 06.09.2015. a. Üleandmise 

kohta koostatakse üleandmise-vastuvõtmise akt, mille allkirjastavad riigiasutuse Pärnu Muuseum direktor 

ning sihtasutuse juhatuse liige.  

9.2. Lepinguga seotud teabe vahetamiseks määravad pooled kontaktisikud: 

9.2.1. ministeeriumi kontaktisik on Mirjam Rääbis, tel 628 2230, e-post mirjam.raabis@kul.ee; 

9.2.2. sihtasutuse kontaktisik on Ülli Kont, tel 443 3265, e-post ylli@pernau.ee. 

9.3. Lepinguga reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigi õigusaktidest. 

9.4. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel 

lahendatakse vaidlused kohtus. 

 

10. Lisad 

 

10.1. Lisa 1 – muuseumikogusse arvatud museaalide nimekiri (kokku 173 009 museaali)  

10.2. Lisa 2 – muuseumikogu arvestusdokumentide loetelu  

 

 

 

Pooled:  

 

 

 

Kultuuriministeerium Sihtasutus Pärnu Muuseum 

Registrikood: 70000941 Registrikood: 90013147 

E-posti aadress: min@kul.ee E-posti aadress: info@parnumuuseum.ee 

 

 

 

   

   

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)  

   

Indrek Saar 

minister 

Aldur Vunk 

juhatuse liige 

 

   

 

 

 

 


