MEREMÄE VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
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23. mai 2012 nr 9

Obinitsa Muuseumi põhimäärus
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2, § 22 lõike 1
punkti 34, § 35 lõike 2, „Muuseumiseaduse“ § 5 lõike 2, § 6 lõike 1 ja Meremäe
Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 37 lõike 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Obinitsa
Muuseum (edaspidi muuseum) on Meremäe Vallavalitsuse (edaspidi
vallavalitsus) hallatav asutus, mille asutamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Meremäe
Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).
(2) Muuseumi osad on Obinitsa Seto muuseumitarõ ja Luikjärve talu.
(3) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest,
samuti kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest, riiklikest ja valla
arengukavadest ning käesolevast põhimäärusest.
(4) Muuseumi põhimääruse ning selle muudatused kinnitab vallavolikogu
(5) Muuseumi postiaadress on Obinitsa 65 301, Meremäe vald, Võru mk.
§ 2. Muuseumi tegevus ja ülesanded
(1) Muuseumi põhiülesanne on Setomaa, eelkõige praeguse Meremäe valla (Mokornulga,
Üle-Pelska nulga, Koolina nulga, Vaaksaarõ nulga) setode ajalugu, rahvakultuuri ja kaasaega
kajastava materjali (esemete, pärimuse) kogumine, säilitamine ja teaduslik läbitöötamine
ning vahendamine üldsusele.
(2) Muuseum:
1) kogub süstemaatiliselt Setomaa ajaloo ning rahvakultuuriga seotud esemeid ning
pärimust (materjale) ostude, annetuste, ekspeditsioonide ja korrespondentide töö kaudu;
2) säilitab kogutud materjale nõuetekohaselt, vajadusel restaureerib ja konserveerib;
3) inventeerib teaduslikult kogutud materjale;

4) tutvustab materjale püsiekspositsioonis ja näitustel ning teaduslikes ja populaarteaduslikes
väljaannetes;
5) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning
üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, trükiste ja õppevahendite koostamise, näituste,
informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas eelkõige Setomaal, aga ka
Eestis ja rahvusvaheliselt;
6) korraldab seto ajaloo- ja kultuurialast teaduslikku tegevust ja koolitusi;
7) viib läbi Setomaa ajalugu ja kultuuri tutvustavaid üritusi ning õpitubasid;
8) säilitab ja tutvustab seto taluarhitektuuri ning vanu töövõtteid Luikjärve talukompleksis;
9) nõustab oma tööpiirkonnas inimesi, asutusi ning organisatsioone koduloo, seto kultuuri
ja museoloogia-alastes küsimustes.
(3) Muuseum koostab oma arengukava, aasta tööplaani ning teadustöö ja muu tegevuse
plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest. Arengukava kinnitab vallavolikogu, plaanid
kinnitab juhataja ning esitab need vallavalitsusele teadmiseks.
§ 3. Muuseumi majandustegevus
(1) Muuseumi kasutuses olevad varad on Meremäe valla omand, varade kogus on fikseeritud
üleandmise-vastuvõtmise aktis.
(2) Muuseum valdab ja kasutab temale üleantud vara asutuse ülesannete täitmiseks vastavalt
käesoleva põhimääruse sätetele ning Meremäe vallavara valitsemise korrale.
(3) Muuseum esitab kord aastas vallavalitsusele andmed vara koosseisu täpsustamiseks.
(4) Muuseumil on oma eelarve, mille kinnitab vallavolikogu vallaeelarve osana ja mille
täpsema jaotuse kinnitab vallavalitsus.
(5) Muuseumil on õigus lisavahendite saamiseks osutada muuseumi põhitegevusega seotud
tasulisi teenuseid ning kaubanduslikku tegevust vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud
hinnakirjale .
(6) Muuseumi tulud moodustuvad:
1) valla eelarvest eraldatavatest vahenditest;
2) Kultuuriministeeriumi kaudu riigieelarvest eraldatavast toetusest;
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) fondide ja sihtkapitalide eraldistest;
5) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest, mis tulevad muuseumi eelarvesse läbi
vallaeelarve;

6) kaubanduslikust tegevusest;
7) muudest laekumistest.
§ 4. Muuseumi juhtimine ja personalitöö
(1) Muuseumi juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi
ning kehtestab konkursi läbiviimise tingimused. Muuseumi juhatajaga sõlmib, peatab,
muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem
(2) Muuseumi struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavolikogu
muuseumi juhataja ettepanekul.
(3) Muuseumi juhataja:
1) tegutseb iseseisvalt muuseumi nimel esindades muuseumi füüsiliste ja juriidiliste
isikutega suheldes;
2) muuseumi töö korraldamiseks sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepinguid
töölepinguseaduses sätestatud tingimustel ja korras ning koostab ametijuhendid;
3) vajadusel ja eelarveliste vahendite olemasolul võtab tööle mittekoosseisulisi töötajaid;
4) annab oma pädevuse piires välja käskkirju muuseumi töö korraldamiseks;
5) vastutab muuseumi tegevuses seaduslikkuse järgimise eest ning muuseumi varade
säilimise ja õiguspärase kasutamise eest ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka
kasutamise eest;
6) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks muuseumi
põhimäärusesse, eelarvesse ja muudesse muuseumi tööga seotud valla õigusaktidesse;
7) annab kord aastas vallavalitsusele aru muuseumi tegevuse kohta;
8) täidab teisi temaga sõlmitud töölepingust tulenevaid kohustusi.
(5) Muuseumi juures tegutseb muuseumi tööd ja arengusuundi nõustava ja toetava organina
kuni viieliikmeline muuseuminõukogu. Nõukokku kuuluvad vallavalitsuse ja vallavolikogu
esindajad, seto kultuuri ja piirkonna eksperdid, vajadusel kaasatakse nõukogu istungitel
konsultante. Nõukogu koosseisu ja töökorra kinnitab vallavalitsus muuseumi juhataja
ettepanekul. Nõukogu käib koos vähemalt kaks korda aastas.
§ 5. Järelevalve
(1) Järelevalvet muuseumikogu üle korraldab vallavalitsus. Muuseumikogu inventuur viiakse
läbi iga viie aasta järel.
(2) Muuseumi majanduslikku tegevust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja
vallavalitsus.

(3) Muuseumi kasutusse antud vallavara inventuuri viib kord aastas läbi vallavalitsuse poolt
moodustatud komisjon.
§ 6. Muuseumi ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Otsuse Muuseumi tegevuse ümberkorraldamiseks või lõpetamiseks teeb vallavolikogu,
teatades sellest vähemalt kolm kuud enne kavandatud ümberkorralduste algust ette.
(2) Algatuse muuseumi ümberkorraldamiseks või tegevuse lõpetamiseks teeb vallavalitsus.
(3) Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogud ja varad koos
arvestusdokumentatsiooniga üle vallavalitsusele või teisele sama profiiliga muuseumile.
(4) Muuseumikogu üleandmise ja vastuvõtmisega seotud küsimused lahendab vallavolikogu
kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga.
§ 7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 29. mail 2012.a.
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