KOOSTOOKOKKULEPE
16. detsember 2020. a, Tallinn
Siseministeerium (edaspidi ministeerium), keda esindab pöhimäaruse ja peaministri
1. mai 2019. a korralduse nr 33 ,,Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite
vastutusvaldkonnad” alusel rahvastikuminister Riina Solman, Uhelt poolt
ja
Eesti Kirikute Nukogu (edaspidi EKN), keda esindab pôhikirja alusel EKN-i president
peapiiskop emeeritus Andres Pôder, teiselt poolt,
keda edaspidi nimetatakse eraldipoolja koos pooled,
lähtudes Vabariigi Valitsuse ja EKN-i vahel 17. oktoobril 2002. a sôlmitud ühishuvide
protokollist (edaspidi ühishuvide protokoll), sölmisid käesoleva koostöökokkuleppe (edaspidi
lepe) ja leppisid kokku alljärgnevas:
1. Leppe eesmärk
Leppe eesmärk on poolte koostöös tösta ühiskorinas religioonialast teadlikkust ja tugevdada
ühiskondlikku sidusust ning kogukondade, perekondade ja laste sotsiaalset turvalisust.
2. Koostöövaldkonnad ja koostöö aluspOhimötted
2.1. Pooltevahelised koostöövaldkomiad on politseikaplanaat, usuliste ühenduste tegevust
reguleerivad riiklikud ôigusaktid, religioonialaste uuringute korraldamine, koostöö
kohalike omavalitsuste ja kogukondadega, Uhiskonna sidusus, pered, kohanemine ja
lôimumine.
2.2. Pooled on leppe punktis 2.1. nimetatud fling teistes riigi ja EKN-i vaheliste suhete
arendamisest tulenevates koostöövaldkondades leppinud kokku jargmised koostöö
aluspOhimötted:
2.2.1. EKN esindab oma liikmete ühiseid seisukohti ning huve suhetes ministeeriumiga
vastavalt oma pOhikirjale ja liikmetelt saadud volitustele.
2.2.2. Pooled lähtuvad leppe täitmisel vastastikusest heast tahtest, austusest,
lugupidamisest, kaasamise heast tavast, vabaühenduste eetikakoodeksist ja
kehtivatest Oigusaktidest.
2.2.3. Pooled kavandavad ja viivad ellu ühistegevusi, mis kindlustavad leppes sätestatud
eesmärkide ja tegevuste täitmise.
2.2.4. Pooled moodustavad vajadusel töögruppe Uhise eesmargi ja tegevuste elluviimise
koordineerimiseks, sh täpsemate eesmärkide seadmiseks, tegevuste suunamiseks,
toetamiseks ja täitmise jalgimiseks.
2.2.5. Pooled määravad ühist koostööd puudutavatele läbirääkimistele ja moodustatud
töogruppidesse vastavalt vajadusele oma esindaja vöi esindajad, kelle andmed
esitatakse kirjalikku taasesitamist vôimaldavas vormis.
2.2.6. EKN esitab igal aastal hiljemalt 31. jaanuariks ministeeriumile järgmise
kalendriaasta osas tegevustoetuse taotluse, mules on toodud leppe eesmargi
täitmiseks plaanitavad tegevused, oodatavad tulemused ja eelarve.
2.2.7. Poolte täidetavad tapsemad ülesanded ja eesmärgid räägitakse läbi ja lepitakse
eraldi kokku iga-aastaselt pärast riigieelarve vastuvötmist.
2.2.8. Ministeerium, lähtudes EKN-i tegevusplaanide alusel koostatud taotlusest, eraldab
EKN-ile riigieelarveliste vahendite olemasolul ja vöimaluste piires tegevustoetuse,
mille konkreetne maht ja tegevused lepitakse igal aastal eraldi kokku
riigieelarvelise toetuse lepinguga, mille täitmise järel esitab EKN oodatud
tulemuste täitmise aruande.
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3. Leppe tegevused
3.1. Miriisteerium kaasab EKN-i esindaj aid selliste
ôigusaktide ja strateegiadokumentide (sh
rahvastiku ja sidusa ühiskonna arengukava
ja sellega seotud programmide,
kodanikuühiskonna, ülemaailmse eestluse jms) eelnO
ude väljatöötamisse ja menetlemisse,
mis puudutavad usuvabadust, usuliste ühenduste tegev
ust, usulist teenimist ministeeriumi
valitsemisalas tegutsevates asutustes fling teisi
leppe punktis 2.1. nimetatud
koostöövaldkondi.
3.2. Ministeerium poörab talle teiste ministeeriumi
de poolt kooskôlastamiseks saadetud
ôigusaktideja strateegiadokumentide eelnôude koos
kôlastusmenetluste käigus tãhelepanu
mh küsimustele, kas eelnôu on kooskölas usuvabad
use pöhimôtetega, küsides vöimalusel
(sh eriti juhtudel, kui asjaomane ministeerium ei olnu
d eelnevalt kaasanud EKN-i selle
ôigusakti väljatöötamise vôi menetlemise protsessi)
ka EKN-i arvamust eelnôu kohta.
3.3. Pooled kaardistavad vôimalusi ja vajadusi ühis
te uuringute fling analUüside läbiviimiseks,
mis aitavad kaasa leppe punktis 2.1. nimetatud vald
kondade tegevuste arendamisele (sh
sisendite andmine kOrgkoolides tehtavatesse teadu
suuringutesse ja tegevuse aluseks
olevate analUüside lähteülesannete koostamine).
3.4. Pooled peavad oluliseks korraldada ühiselt konv
erentse, seminare, kollokviume fling teisi
arutelu- vOi koolitusüritusi usuvabaduse, aga ka
teistes leppe punktis 2.1. nimetatud
valdkondades.
3.5. Pooled peavad oluliseks Politsei- ja Piirivalv
eameti kaplaniteenistuse arendamist,
usuvabaduse tagamist ja usulist teenimist arestimaj
ades fling soovivad jôuda koostöös
Politsei- ja Piirivalveametiga neid valdkond
i puudutavate eraldi kokkulepete
ettevalmistamise ja sOlmimiseni.
4. Poolte ühendusisikud
4.1. Poolte Uhendusisikud leppega seotud küsimus
tes on:
4.1.1. Ministeeriumist: limo Au, usuasjade osakonna
juhataja; telefon: 6125057, e-post:
ilmo.au@siseministeerium.ee;
4.1.2. EKN-ist:
Ruudi
Leinus,
täitevsekretär;
telefon:
6461029,
e-post:
ruudi.leinus@ekn.ee.
4.2. Poolte ühendusisikute muutumisest teavitavad
pooled teineteist kirjalikku taasesitamist
vöimaldaval viisil. Poolte ühendusisikute muutmis
t ei käsitata leppe muutmisena, teavitus
lisatakse lepingu juurde.
5. Leppe jöustumine ja kehtivus
5.1. Lepe jOustub 1. jaanuaril 2021. a ja on sôlmitud
tahtajaga kuni 31. detsember 2025. a.
5.2. Pooled teavitavad teineteist viivitamatult lepp
e täitmist takistavatest asjaoludest ja nende
mOjust leppe täitmisele.
5.3. Pooled teavitavad teineteist aegsasti kavatsust
est ja otsustest, mis on seotud leppe eesmärgi
saavutamisega, jättes teisele poolele möistliku aja,
et kujundada oma arvamus ja anda
pôhjendatud seisukoht esitatud teabe osas.
5.4. Poolte kohtumised toimuvad nii tihti kui vajalik,
kuid mifte harvem kui kord aastas.
5.5. Pooled lepivad kokku, et läbirääkimiste kaig
us teatavaks saav informatsioon on avalik
juhul, kui ei lepita kokku teisiti.
5.6. Lepet vOib muuta vöi löpetada poolte kokkulep
pel.
5.7. Teade leppe muutmise taotlusega tuleb teise
le poolele esitada kirjalikus taasesitamist
vOimaldavas vormis vähemalt I (üks) kuu enne
soovitava muudatuste jOustumist, kui
pooled ei lepi kokku teisiti.
5.8. Soovist lepe Ules öelda tuleb teisele poolele teata
da kirjalikus taasesitamist vöimaldavas
vormis vähemalt I (Uks) kuu ette.
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5.9. Kui kumbki pool ei teata teisele poolele vähe
malt 1 (üks) kuu enne leppe kehtimise tähtaja
lôppu kirjalikus taasesitamist vôimaldavas vormis
ette soovist lepe iMes öelda, pikeneb
leppe kehtivus igakordselt uueks viieaastaseks tähta
jaks.
6. Muud tingimused
6.1. Leppe täitmisel tekkivad erimeelsused lahendava
d pooled läbirääkimiste teel.
6.2. Lepe ci asenda ministeeriumi ja EKN-i
liikmeskirikute vahelisi otsesuhteid vOi
senikehtivaid koostöövorme ja kokkuleppeid.
6.3. Lepe allkirjastatakse paberkandjal kahes iden
tses vôrdset juriidilist jOudu omavas
eksemplaris, millest kumbki pool saab Uhe eksempla
ri.
7.

Poolte allkirjad

o’JJ
Riina Solman
Rahvastikuminister

Andres Poder
EKN-i president
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