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ÜHISTE KAVATSUSTE P R OTOKOLL NR …  

 

 

Käesolev ühiste kavatsuste protokoll (edaspidi protokoll) on sõlmitud järgmiste osapoolte vahel: 

 

Kultuuriministeerium (registrikood 70000941, asukoht Suur-Karja 23, 15076 Tallinn), mida esindab 

kultuuriminister Tiit Terik, 

 

ja Viljandi Linnavalitsus (registrikood 75005222, asukoht Linnu 2, 71020 Viljandi), mida esindab linnapea 

Madis Timpson, (edaspidi koos pooled). 

 

Võttes arvesse, et: 

1. pooled on asutamas Sihtasutust Viljandi Muuseum (edaspidi SA), mis võtab üle praeguse riigiasutuse 

Viljandi Muuseum ülesanded ajaloolise Viljandimaa ja kultuuriloolise Mulgimaaga seotud 

kultuuriväärtusliku materjali kogumisel, säilitamisel, uurimisel ja vahendamisel hariduslikel, teaduslikel 

ja elamuslikel eesmärkidel; 

2. poolte ühine huvi on anda SA-le üle vajalik ja piisavalt heas seisukorras materiaalne baas oma ülesannete 

täitmiseks ja edasiseks arenguks; 

3. poolte ühine huvi on tagada SA käsutusse antava materiaalse vara ja museaalide säilimine; 

4. edasistes tegevustes toetuvad pooled partnerlusele ja lähtuvad ühistest huvidest ning kinnitavad 

koostöövalmidust; 

5. protokoll on poolte hea tahte väljendus ja kinnitus, et võetud eesmärkide kiireks saavutamiseks tehakse 

omavahel koostööd heas usus, lähtudes mõlema poole huvidest ja kokkulepetest,  

 

on pooled kokku leppinud alljärgnevas: 
 

1. KOKKULEPPE SISU 

1.1. Pooled teevad kõik endast sõltuva, et viia SA hoone asukohaga Johan Laidoneri plats 10, Viljandi 

hiljemalt 2024. aastal üle kaugküttele, ruumid soojustada ja teostada siseremont ning pikemas 

perspektiivis võtta kasutusele hoone keldrid. 

1.2. Pooled teevad kõik endast sõltuva, et viia hiljemalt 2025. aastal lõpule Hüpassaares asuva Mart 

Saare majamuuseumi pea- ja kõrvalhoonetega seotud tööd: avariilise laudahoone lammutamine ja 

elumaja katusekatte uuendamine. 

1.3. Pooled teevad kõik endast sõltuva, et luua SA struktuuris kaks täiendavat ametikohta, mis toetavad 

SA eesmärkide saavutamist ning finantsilise võimekuse kasvu. 

1.4. Pooled teevad SA kaudu koostööd Viljandi Ordulinnuse ajaloo ja lossimägede pärandi ning Paul 

Kondase pärandi hoidmisel ja tutvustamisel. 

1.5. Kultuuriministeerium kavandab riigieelarvest SA-le tegevustoetust võrdsetel alustel 

riigimuuseumide ja teiste riigi osalusel asutatud sihtasutustega seni, kuni SA tegevus vastab 

muuseumiseaduses sätestatud tegevustoetuse saamise tingimustele. 

1.6. Riigi tegevustoetus personalikuludeks lähtub Kultuuriministeeriumi ja Teenistujate Ametiliitude 

Keskorganisatsiooni TALO kultuuritöötajate palgakokkuleppest. 

1.7. Kultuuriministeerium toetab riigieelarveliste võimaluste korral Euroopa Liidu tõukefondidest 

toetust saavaid projekte SA omafinantseeringu mahus. 

1.8. Viljandi Linnavalitsus toetab võimaluse korral SA tegevust ühekordsete sihtotstarbeliste 

toetustega. 

1.9. Pooled teevad kõik muuseumikogu füüsilist paiknemist puudutavad strateegilised otsused ühiselt. 

1.10. Pooled teevad koostööd SA asutamisel ja käivitamisel. 

1.11. Koostöö on avalik ja vaba konfidentsiaalsuskohustusest. 

1.12. Punktides 1.1–1.8 nimetatud toetuste eraldamisel järgivad pooled riigiabi reeglite kohaldumist ning 

arvestavad vajadusel riigiabi reeglitest tulenevate nõuetega (sh nõuetega toetuse osakaalule ja 

omafinantseeringule).   

 

2. JÕUSTUMINE JA KEHTIVUSE LÕPPEMINE 

2.1. Protokoll jõustub, kui mõlemad pooled on selle allkirjastanud, ja tingimusel, et ühiselt asutatakse 

SA.  

2.2. Protokoll on sõlmitud tähtajatult. 

2.3. Protokolli kehtivuse võib lõpetada igal ajal pooltevahelise kokkuleppega.  
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3. LÕPPSÄTTED 

3.1. Pooled kinnitavad, et neil on kõik õigusaktidest tulenevad volitused, nõusolekud ja heakskiidud 

protokolli sõlmimiseks ja sellest tulenevate kohustuste võtmiseks ja täitmiseks. 

3.2. Protokollile kohaldavad pooled Eesti Vabariigis kehtivat õigust. 

3.3. Protokolli täitmisest, tõlgendamisest, muutmisest või lõpetamisest tulenevad erimeelsused ja 

vaidlused lahendavad pooled vastastikusel mõistmisel põhinevate läbirääkimiste teel, kokkuleppe 

mittesaavutamisel kohtus. 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)      (allkirjastatud digitaalselt)  

 

Tiit Terik        Madis Timpson    

kultuuriminister       linnapea   


