D,-

NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS
Narva

25.04.2019 nr 25

Museaali Narva Muuseumi kogust valja arvamine ja tasuta voorandamine
1. Asjaolud ja menetJuse kaik
07.09.2018. a esitas Narva Muuseumile (registrikood 75009131) kunstnik Boriss Uvarov
taotluse, milles palub tagastada temale maali .Budda" (puitkiudplaat, 51i, 99,5x122 em, 2002. a,
inventarinumber NLM 2688:4 K 251 :4), mis on muuseumile tile antud 16.12.1999. a. Kunstnik
palub antud teos valja arvata Narva Muuseumi kunstikogust. Narva Muuseum on kooskolas
asutuse pohimaarusega Narva linna asutus ja allub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale.
Narva Muuseumi pohimaaruse § 2 l5ike 2 alusel on Narva Muuseumi tilesanneteks teostada
traditsioonilist museoloogilist tegevust (museaalide kogumine, sailitamine ja kirjeldamine).
Pohimaaruse § 2 loike 3 punkti 1 kohaselt on Narva Muuseumil 5igus anda tile vara ja teisi
vaartusi juriidilistele ja fuusilistele isikutele vastavalt seadusandlusele ja normatiivaktidele.
Kultuuriministeeriumilt saadud selgituste kohaselt ei ole kehtiva muuseumiseaduse alusel
voimalik kunstiteos muuseumikogust valja arvata ja tagastada see autorile tema taotluse alusel.
See on v5imalik kohtuotsuse alusel, kui kunstiteose autor poordub kohtusse vastava taotlusega.
See on samuti voimalik, kui muuseum v5 i muu ekspert (kunstiteadlane v5i teise muuseumi
peavarahoidja) annab hinnangu, kas antud kunstiteos on kooskolas muuseumi
kogumisp5him5tetega ning kas teos ikka peaks kuuluma muuseumikogusse.
11.01.2019. a esitas kunstiteadlane Karin Taidre (Eesti Kunstiteadlaste j a Kuraatorite Uhingu
liige) arvamuse, milles leidis, et Boriss Uvarovi looming on oma pohisuundades esindatud Narva
Muuseumi kogudes tisna terviklikult. Kunstniku teoste hulka muuseumikogus on eri aegadel
sattunud kaks maali, mille kompositsioonid on vaga Iahedased: .B abai. Meditatsioon" ning
.Budda. Laas-Ida, 21.sajand". Neist kahest on paremas seisukorras avab paremini kunstniku
isikupara .Babai (Meditatsioon)", seega selle kohta olev teave on kultuurivaartuslikurn.
Kunstiteadlane peab ebavajalikuks uhetuupiliste kompositsioonide sailitamist muuseumikogus
ning leiab, et on v5imalik muuseurniseaduse alusel teos muuseumikogust valja arvata ning
tagastada autorile. Karin Taidre hinnangul on maali .Budda. Laas-Ida. 21.sajand" maksumuseks
varieerub 800 ja 2000 euro vahel. Kunstitea'dlane on samuti arvamusel, et maal sattus
rnuuseumikogusse eksikombel ning muuseurni direktori ettepanekul v5ib maal muuseumikogust
valja arvata ja tagastada autori Ie.
15.01.2019. a palus Narva Muuseumi direktor-peavarahoidja Aili Vester v5tta menetlusse
kusimus Boriss Uvarovi kunstiteose tagastamisest omanikule. Muuseumi d irektor leiab, et
muuseumikogus on ktillaltki suur kogus Boriss Uvarovi maale, mis annavad ulevaate terna
loomingust ning autori palve voib rahuldada.

2. Oiguslikud alused
2.1

Muuseumiseaduse § 11 15ike 2 punkti 2 aluse l voib museaali muuseumikogust valja arvata,
kui sarna rnuuseumi muuseumikogus leidub museaaliga olulisel maaral samaseid museaale,
mis on paremas seisukorras voi mille kohta teadaolev kultuurivaartuslik teave on taielikum.

2.2

2.3

2.4

Muuseumiseaduse § II loike 3 alusel museaali valjaarvamine muuseurnikogust
muuseurniseaduse § II loikes 2 satestatud alusel ning rnuseaali v66randamise v iisi valik
toimub muuseurni asutaja otsusel, arvestades muuseumi juhi pohjendatud ettepanekut,
millele on lisatud soltumatu eksperdi arvamus.
Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a maaruse nr 18 .Linnavara v66randamise kord" § 16
loike 1 punkti 2 kohaselt voib linnavara v66randada tasuta, kui v66randamine on ette
nahtud seaduses.
Narva Linnavolikogu 09.06.2005. a maaruse nr 18 .Linnavara v66randamise kord" § 16
loike 2 kohaselt linnavara v66randatakse tasuta Iiksnes linnavolikogu otsusel.

3.0tsus
3.1 Arvata Narva Muuseumi kogust valja maal .Budda" (puitkiudplaat, 61i, 99,5x 122 em,
2002. a, inventarinumber NLM 2688:4 K 251 :4).
3.2 V66randada tasuta otsuse punktis 3.1 nirnetatud maal autorile Boriss Uvarovile.
4. Rakendussatted
4.1 Otsus joustub seadusega satestatud korras.
4.2 Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paev a jooksul
arvates otsuse teatavakstegem isest.
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