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Monumendikomisjoni moodustamine ja 
komisjoni põhimääruse kinnitamine 

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tartu Linnavalitsus 

o t s u s t a b : 

1. Moodustada monumendikomisjon järgmises koosseisus: 
1.1. Georg Aher - abilinnapea, komisjoni esimees; 
1.2. Tiit Sild - linnaarhitekt, aseesimees; 
1.3. Age Merila - Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna maastikuarhitekt, sekretär; 
1.4. linnakunstnik; 
1.5. Ahti Seppet - skulptor; 
1.6. Endel Taniloo - skulptor; 
1.7. Aili Vahtrapuu - skulptor; 
1.8. Tõnis Paberit - skulptor; 
1.9. Katriin Fisch-Uibopuu - Tartu Linnavalitsuse kultuuriosakonna juhataja; 
1.10. Marje Kibal - Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakonna vanemspetsialist. 

2. Kinnitada monumendikomisjoni põhimäärus vastavalt lisale. 

3. Tunnistada kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 04. märtsi 1997. a korraldus nr 441 "Monumentide, 
skulptuuride, mälestusmärkide ja -tahvlite komisjoni põhimääruse kinnitamine ja koosseisu 
muutmine" ja Tartu Linnavalitsuse 18. jaanuari 2000. a korraldus nr 92 -Monumentide, 
skulptuuride, mälestusmärkide ja - tahvlite komisjoni uue koosseisu kinnitamine". 

4. Korraldus jõustub 24. mail 2006. a. 

5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele väide haldusmenetluse seaduses 
sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal 
oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Linnakohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest 
teatavakstegemisest. . 
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Linnapea "Turi Mölder 

Linnasekretär 
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Lisa 
Tartu Linnavalitsuse 23. mai 2006. a 

korralduse nr 776 juurde 

MONUMENDIKOMISJONI PÕHIMÄÄRUS 

1. Üldsätted 

1.1. Monumendikomisjon (edaspidi komisjon) on Tartu Linnavalitsuse poolt moodustatud 
koordineeriv ja nõuandev komisjon. 

1.2. Komisjon juhindub oma tegevuses seadustest, seaduste alusel vastu võetud õigusaktidest, 
Tartu Linnavolikogu ja Tartu Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. 

2. Ülesanded ja töökorraldus 

2.1. Komisjoni ülesandeks on ettepanekute tegemine ja arvamuse andmine linnavalitsusele ja 
linnavalitsuse osakondadele Tartu linna üldkasutataval territooriumil asuvate või kavandatavate 
monumentide, skulptuuride, mälestusmärkide ja -tahvlite paigaldamise, teisaldamise, korrastamise 
ja taastamise kohta. 

2.2. Komisjonil on õigus saada tööks vajalikku informatsiooni linnavalitsuse osakondadelt ja 
töötajatelt, kutsuda komisjoni istungile arutatavate küsimustega seotud linnavalitsuse töötajaid. 

2.3. Komisjoni istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kord kvartalis. 

2.4. Istungi kutsub kokku ja juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees. Kokkukutsumise õigus 
on ka vähemalt neljal komisjoni liikmel. 

2.5. Komisjoni asjaajamist korraldab ja istungite materjale valmistab ette komisjoni sekretär 
koostöös linnaarhitekti ja linnakunstnikuga. 

2.6. Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa peale esimehe või teda äraolekul 
aseesimehe veel vähemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjoni istungeid protokollib sekretär. 
Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. 

2.7. Komisjon teeb otsuseid häälteenamusega, häälte võrdsel jaotumisel on otsustav istungi 
juhataja hääl. Eriarvamusele jäänu soovil tema arvamus protokollitakse. 
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