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l.MoodustadaErnmasteVallavalitsuse
hallatavaasutusena
Sdrumuuseum0ljuulisl
2008.a.
juurdelisatud
2.Kinnitada
S6rumuuseumipdhimiiiirus.
3.Kiiesoleva otsuse peale vdib esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule
Halduskohtumenetluse
seadustikus
setestatud
konas.
4.Otsusj6ustubvallapdhimii?iruses
satestatud
korras.

Lauter

Kinnitatud Emmaste
Vallavolikoguotsusega
nr.l6l 19.06.2008.
a.
SORUMUUSEUMI P6HIMIiriRUs
l. peatiikk
Uldsitted
1. Sdrumuuseum(edaspidimuuseum)
onEmmastevallavalitsuse
hallatav
mu1itsipaalmuuseum.
2. Muuseumasubon Emmaste
vallasPfunakiilas.Muuseumipostiaadress
on P,irna
kiila, Emmastevald, 920I 7 Hiiumaa.
3. Muuseumiametliknimi on S6rumuuseum.
4. Muuseumjuhindubomategevuses
EestiVabariigiskehtivatest
seadustestja
muudestoigusaktidest,
kultuuripiimndi
kaitsetkasitlevatest
rahvusvahelistest
ja Emmaste
lepingutest,
Emmastevallavolikogu(edaspidivallavolikogu)
vallavalitsuse
(€daspidivallavalitsus)
digusaktidestja
p6himazirusest.
k:iesolevast
5. Muuseumilon omastimboolika.
6. Muuseumtegutsebvallavalitsuse
haldusalas2. peatiikk
Tegevusja iilesanded
7-Muuseum
kui maluasutus:
7.2.kogubannetuste,
ostudejauudmistddtulemusena
soetatud
saalelise
kultuuripiirandimaterjale;
7.3.uuribja siiilitabkogutudmate{ali;
7.4.konaldabmaterjaliiildsusele
vahendamist
teaduslikel,
hariduslikelja
meelelahutuslikel
eesmiirkidel,
lutvustades
materjalin?iitustelja
valjaannetes.
8. Omap6hiiilesannete
taitmiseksv6ib muuseum:
8.l. konaldadakogumistdiid
Eestisja valisdikides;
ja nliitusi;
8.2.korraldada
konverentse,
seminare,
konkursse
ja
8.3-konaldadaneitusmiiiike oksjoneid;
8.4.andavaljateaduslikke
t6idja muuseumitutvustavaid
triikiseid;
ja
teha
8.5.
ettepanekuid
fi liaalideavamiseks sulgemiseks;
8.6.andaomaerialalkonsultatsioone;
8.7.kasutada
erialakonsultatsioonides
eksperte;
8.8.deponeerida
eksponaatejuidilisteltjafutisilisteltisikuteltningjuriidilisteleja
fiiiisilisteleisikutele;

8.9.konaldadatdajtajate
tiiiendopet;
8.10.tehatehinguidjuriidilisteja ftitisilisteisikutegaEestisja vAlisriikides
vallavalitsuse
teadmisel;
8.11.tootaja mi.iiiaomapdhitilesannetena
fikseeritudtegevusega
seotudkaupu
(trtikised,fi lmid, helisalvestised,
suveniiridjne).
9.Muuseum
osutabjargmisitasulisiteenuseid:
9.1.tutvustabnaitusi;
9.2.rendibseadmeid,
ruume,hooneidvallavolikogupooltkehtestatud
korras;
ja annabkasutada
9.3.deponeerib
muuseumikogusse
kuuluvaidmuseaale;
9.4.osutabnuid mrjuseumipdhiiilesannetega
(llt esemete
seotudteenuseid
kopeerimine,
restaureerimine,
kiilastajate
teenindamisega
seotudtegevused,
jm);
konsultatsioonid
9.5.Tasulisteteenuste
hinrladkehtestab
vallavolikosu.
3. peatiikk
Juhtimine
10.Muuseumit6ddjuhibdirektor.DirektoriametikohttAidetakse
konkursikorras
korgharidusega
isikuga.Konkursitulemused
kinnitabjadirektorilemiiiirabpalga
vallavalitsus
vallavatrema
ettepanekul.
Muuseumidirektor:
10.1.juhib muuseumi,tagades
p6himaaruses
eftenehtud
iilesannete
teitmiseja kannab
vastutustmuuseumivaradeseilimise,arengujarahalistevahenditedigusparase
kasutamise
eest:
10.2.esindab
muuseumi:
10.3.teostabtehinguidpdhimiiiiruses
satestatud
eesmarkide
saavutamiseks
vallavolikogupoolt kehtestatud
korras;
10.4.esitabmuuseumieelarveprojektivallavalitsuse
poolt kehtestatud
korras;
ja kooskdlastab
10.5.koostabmuuseumitegevusplaani
sellehoolekoguga;
10.6.konaldabmuuseumistatistilistarvestust
ningesitabvastavad
aruanded
digusaktides
siitestatud
korras;
10.7.konaldabmuuseumisuhtlemist
Kultuuriministeeriumi
ia Muinsuskaitseinspektsiooniga;
I l. Muuseumitdijd suunabhoolekogu,
mille koosseisuja
pdhimiiiiruse
kinnitab
vallavalitsus.

5, peatiikk
Vara, finantscerimine,aruandlusja kontroll
12.Muuseumimuuseumikogu
koosnebp6hifondistjateaduslikust
abifondisr.
ja muuseumikogu$
Muuseumikogusse
kuuluvamuseaali
iileandmine
valjaarvamme
toimubmuuseumiseaduses
satestalud
alustelning vallavolikogupooltkehteslatud
korras:
13.Muuseumivaramoodustavad
tallevallavalitsuse
poolt sihtotstarbeliseks
ja valdamiseks
kasutamiseks
antudseadmed,
inventarjmvara.Varaomandivormr
muutmineja vallalevaralistekohustuste
votminetoimubvallavolikogupooit

kinnitatud koras. muuseumilevdivad valdamiseksia kasutamiseksvara iile anoar<a
juriidilised ja ffiiisilised isikud;
I 4. MuuseumitegeurstfinantseeritakseEmrnastevalla eelarvest.Lisaks saab
muuseumrahalisi vahendeidlaekumistestriigieelarvest,sihtfondides! teiste
juuriidiliste ja fttlsiliste isikute annetustestning p6hikirjas ettenAhtudtasulistest
teenustest;
15. TasulistesttoenustestsaadavaidvahendeidkasutabmuuseumDohikirialiste
eesmarkidesaavutamiseks:
16. Muuseumiraamatupidamistkonaldabvallavalitsus;
I 7. Muuseumifinantsmajanduslikkutegevustrevideedbvallavalitsusepoolt
moodustatudkomisjon.
6.pertiikk
Umberkorraldamineja teg€vusel6petamin€
I 8. Muuseumi[mberkorraldaminej a tegevusel6petaminetoimub seaduses
ja
vallavolikogu poolt setestatudkonas;
19.Muuseumitlmberkorraldamise
v6i tegevuselopetamiseotsustabvallavolikogu,
teatadessellestKultuuiministeeriumile vdhemaltkolm kuud ennekavandatavat
tihtaega;
20. Muuseumitegewse lopetamiselantaksemuuseumikogukoos
arvestusdokumontidega
ille teiselemuuseumile.Muuseumikoguiileandmiseja
vastuvotnisegaseotudkiisimusedlahendatakse
muuseumiseaduses
ettenfitud koras.

