
EESTI KUNSTIAKADEEMIA MUUSEUMI PÕHIMÄÄRUS 

1. Üldsätted 

1.1. Eesti Kunstiakadeemia (edaspidi akadeemia)  muuseum (edaspidi muuseum) on 

akadeemia teadusprorektori haldusalasse kuuluv  iseseisev tugiüksus, mis tegutseb akadeemia 

põhikirja, muuseumiseaduse, käesoleva põhimääruse ning teiste õigusaktide ja 

kultuuripärandi kaitset käsitlevate rahvusvaheliste lepingute alusel. 

1.2. Muuseumi lühendnimetus on EKAM. 

1.3. Muuseumi ingliskeelne nimetus on Estonian Academy of Arts Museum, lühendatuna 

EAAM. 

1.4. Muuseumi põhimäärus sätestab muuseumi põhiülesanded, õigused ja kohustused. 

1.5. Muuseumi põhimääruse ja selle muudatused kinnitab akadeemia nõukogu. 

2. Ülesanded ja eesmärgid 

2.1. Muuseumi põhiülesanne on akadeemia väljapaistvate üliõpilastööde ja lõputööde ning 

akadeemia ajalooga seotud Eesti kultuuriloo seisukohalt olulise materjali kogumine, 

säilitamine ja uurimine ning ühiskonnale vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel 

eesmärkidel. 

2.2. Oma põhiülesande täitmiseks muuseum: 

2.2.1 tagab museaalide säilimise ning vajaduse korral konserveerimise ja restaureerimise; 

2.2.2 peab museaalide üle arvestust, sh muuseumide andmekogus MuIS ja teeb need 

kättesaadavaks veebis; 

2.2.3 kogub järjepidevalt koostöös akadeemia üksustega parimaid üliõpilastöid ja lõputöid 

ning akadeemia ajalooga seotud materjali üldjuhul annetuste ja vahetuste, erandina ostude 

kaudu; 

2.2.4 teeb oma põhiülesandest lähtuvat teaduslikku uurimistööd ja kajastab selle tulemusi 

näitustel, publikatsioonide või ettekannetena; 

2.2.5 võimaldab kogude kasutamist õppe-ja teadustööks, teenindab asutusi, organisatsioone 

ja uurijaid; 

2.2.6 vahendab muuseumikogu avalikkusele näituste, trükiste, avalike ürituste ja meedia 

kaudu; 

2.2.7 teeb koostööd teiste kunstimuuseumide, kõrgkoolimuuseumide ja muude partnerite ja 

kunstiprofessionaalidega nii Eestis kui rahvusvaheliselt; 

2.2.8 täidab muid oma tegevuse sisust ja seadustest tulenevaid ülesandeid. 

3. Muuseumikogud 

3.1. Muuseumikogude aluseks on ca sajandi jooksul kujunenud kunstikogu – nn metoodiline 

fond, mis sisaldab parimaid üliõpilastöid alates akadeemia eelkäijatest. 

3.2. Muuseum täiendab oma kollektsiooni eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud 

kogumispõhimõtetest ning muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise 

komisjoni otsusest. 

3.3. Muuseumikogu täiendamise ja asja muuseumisse hoiule võtmise otsustamiseks 

moodustatakse vähemalt 3-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad teadusprorektor, muuseumi 

kuraator-koguhoidja ja teised komisjoni kutsutud liikmed. 



3.4. Muuseum on oma kollektsiooni täiendamisel iseseisev ning teeb koostööd akadeemias 

õpetatavate valdkondade – kunsti, disaini, arhitektuuri ja kunstiteaduse spetsialistidega. 

3.5. Museaalide kogust väljaarvamine toimub muuseumiseadusega kehtestatud korras. 

3.6. Museaale antakse ajutiseks kasutamiseks teistele muuseumitele, asutustele, juriidilistele 

või füüsilistele isikutele eksponeerimise, teadustöö või muul eesmärgil juhtudel, kui 

muuseum on veendunud museaali nõuetekohases säilitamises. 

 

4. Muuseumi nõukoda 

4.1. Muuseumi nõukoda on kuni 9-liikmeline nõuandev organ, mille koosseisu kinnitab 

muuseumi kuraator-koguhoidja ettepanekul teadusprorektor. 

4.2. Muuseumi nõukotta kutsutakse akadeemia eri valdkondade esindajad ja muuseumi 

tegevusvaldkondadega seotud liikmed väljastpoolt akadeemiat. 

4.3. Nõukoda saab teha ettepanekuid muuseumi arendamisel, tegevuse paremal korraldamisel 

ja muudes muuseumi tegevusega seotud küsimustes. 

4.4. Nõukoda kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord aastas. 

5. Üksuse koosseis ja juhtimine 

5.1. Muuseumil on üks töötaja – muuseumi kuraator-koguhoidja, kes juhib muuseumi tööd 

kõigis selle valdkondades ja kelle tööülesanded on täpsustatud ametijuhendis. 

6. Õigused ja kohustused 

6.1. Ülesannete täitmisel ja töö korraldamisel on muuseumi kuraator-koguhoidjal järgmised 

õigused ja kohustused: 
6.1.1. saada akadeemia töötajatelt informatsiooni ning andmeid muuseumi ülesannete 

täitmise eesmärgil ning tööülesannete õigeaegseks ja nõuetekohaseks täitmiseks; 
6.1.2. saada ammendavat informatsiooni akadeemia arengusuundade, -plaanide ja  

eesmärkide kohta. 

7. Muuseumi kasutuses olev vara ja vahendid 

7.1. Muuseumi vara akadeemia sisese vara käibe mõttes on see osa akadeemia varast, mille 

moodustavad muuseumi töötajate kasutuses olevad põhivahendid ning käibevahendid. 

7.2. Muuseum kasutab vara oma põhiülesande täitmiseks ja kooskõlas muuseumi 

põhimäärusega, heaperemehelikult ja vastutustundlikult, kooskõlas käesoleva põhimääruse ja 

akadeemia siseste eeskirjadega. 

7.3. Vara heakorra, kasutamise otstarbekuse ja vajaduste kaardistamise eest vastutab 

muuseumi kuraator-koguhoidja. 

7.4. Muuseumil on akadeemia sisese vahendite jaotuse raames omaette eelarve, mille 

koostamine ja muutmine toimub vastavalt akadeemia eelarve-eeskirjale. Muuseumi eelarvet 

käsutab ja kulude arvestust peab muuseumi kuraator-koguhoidja. 

8. Järelevalve ja aruandlus 

8.1. Järelvalvet muuseumikogude üle teostab Kultuuriministeerium. 

8.2. Muuseumi aruandlus toimub vastavalt akadeemias kehtestatud korrale. 
 


