Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokoll
Käesolev ühishuvide protokoll (edaspidi: Protokoll) on ühiste eesmärkide deklareerimiseks ja
saavutamiseks alla kirjutatud 17.oktoobril 2002.a. Tallinnas.

Eesti Vabariigi Valitsus (edaspidi: Valitsus), keda esindab seaduse ja Vabariigi Valitsuse
01.oktoobri 2002.a. protokolli nr 40 päevakorrapunkti nr 23 kohaselt esindab peaminister Siim
Kallas

ja

Eesti Kirikute Nõukogu, registreerimisnumbriga 80044678 (edaspidi: EKN), keda esindab
põhikirja alusel EKN-i president piiskop Einar Soone,

võttes arvesse, et

meie rahva ja riigi traagilise lähimineviku tõttu on Eestimaal
religioonialastes teadmistes ja kogemustes tõsiseid puudujääke,
kuna ateistlik propaganda ja elu põhiväärtusi mittearvestav
mõtteviis on tekitanud

teadmatust ja hoolimatust vaimsete

küsimuste suhtes;

võttes arvesse, et

EKN on Eestis laiapõhjaline hästi toimiv kristlike konfessioonide
vaheline organisatsioon;

võttes arvesse, et

oikumeenia

ehk

kristlike

konfessioonide

koostöö

on

paljurahvusliku, -kultuurse ja -religioosse ühiskonna sõbraliku
kooseksisteerimise üks teenäitajaid, mis aitab kaasa erinevate
rahvusrühmade integreerumisele ühiskonda;

võttes arvesse, et

tänapäeva

üldhariduse

lahutamatu

koostisosa

peaksid

moodustama teadmised erinevatest maailmas eksisteerivatest
religioonidest, mis aitavad kaasa elamisele ja tegutsemisele
teisiti mõtlevate ja uskuvate inimestega üheskoos, õpetavad
austama vastavalt ÜRO inimõiguste ülddeklaratsiooni vaimule
teiste õigusi oma usule ja tõekspidamistele;
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võttes arvesse, et

märkimisväärse

osa

hoidmist

kaitsmist

ning

meie

kultuuripärandist

vajava

kogu

moodustavad

rahva

ühisvarana

kirikuhooned, sakraalkunst ja kirikumuusika;

võttes arvesse, et

kõikidel inimestel on õigus hoolekandele ja hingehoidlikule abile
ja kirikul kui armastusel ja halastusel põhineva tegevusega
institutsioonil on oluline osa hoolekandetöö tegemisel;

võttes arvesse, et

tuleb hoolikalt uurida Eesti elanike vaimulaadi ja hingelisi
vajadusi,

kuna

sellised

uuringud

annavad

teavet

rahva

väärtushinnangute ja nende muutumiste kohta, samuti olulist
materjali inimeste vaimulike ja hingeliste vajaduste kohta;

võttes arvesse, et

rahvuse ja riigi tulevik sõltub suurel määral järeltuleva põlvkonna
kvaliteedist,
pühendama

mistõttu

peab

perekonnaga

ka

oikumeenilises

seonduvale

tegevuses

temaatikale

ning

noortetööle väärilist tähelepanu,

väljendavad ühiseid huvisid ja kavatsusi alljärgnevas:

I Protokolli eesmärk ja olemus
1.1. Valitsuse ja EKN-i ühishuvide protokoll on koostatud tulenevalt vajadusest ühiselt
määratleda põhimõtted ning tegevusvaldkonnad, milles Valitsus ja EKN omavad ühiseid huvisid
ning tunnetavad ühist vastutust.

1.2. Protokolli eesmärk on olulistes ja põhimõttelistes küsimustes määratleda Valitsuse ja EKN-i
vahelise koostööga seonduvad kontseptuaalsed lähtekohad.

II Senine koostöö
Valitsus ja EKN konstateerivad, et senine koostöö on olnud hea, et nad on teineteisega
arvestavad partnerid, kellel on võimalik käesolevasse Protokolli koondatud ühishuve kaitsta ja
ellu viia nii Eesti elanike kui riigi hüvanguks. Selleks püüavad pooled teineteist oma parimate
kavatsuste ja äratundmise järgi aidata ja toetada.

III Koostöölepingud
3.1.

Protokollis

lahendamiseks

sätestatakse
vajalike

üldpõhimõtted,

koostöölepingute

mis

on

sõlmimisele
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aluseks
ja/või

konkreetsete

ühepoolsete

küsimuste

dokumentide

koostamisele ning esitamisele, millega on võimalik kaasa aidata ja mis on õiguslikult vajalikud
Valitsuse ja EKN-i vahelise koostöö arendamiseks asjaosalisi rahuldaval viisil.

3.2. Peamised koostöövaldkonnad erinevate ministeeriumide ja/või nende valitsemisalasse
kuuluvate ametkondade ning EKN-i vahel on järgmised:
3.2.1. Haridusministeerium:
usundite õpetamine (õppekavad, õppematerjal), pedagoogide riiklik koolitustellimus, kaplanite
riiklik koolitustellimus, riigiametnike koolitamine religioonialastes küsimustes, noorsootöö;
3.2.2. Justiitsministeerium:
vanglakaplanaat,

usuliste

ühenduste

tegevust

reguleerivad

riiklikud

õigusaktid,

kriminaalpreventsioon; rehabilitatsioonitöö;
3.2.3. Kaitseministeerium:
kaplaniteenistus;
3.2.4. Kultuuriministeerium:
vaimulikud

saated

meedias,

muinsuskaitsega

seotud

küsimused

(s.h

tuletõrje-

ja

valvesignalisatsiooni paigaldamine sakraalhoonetesse);
3.2.5. Rahandusministeerium:
riigieelarvelised vahendid;
3.2.6. Siseministeerium:
politseikaplanaat, usuliste ühenduste tegevust reguleerivad riiklikud õigusaktid, religioonialaste
uuringute korraldamine, koostöö kohalike omavalitsustega;
3.2.7. Sotsiaalministeerium:
kristlike hoolekandeasutuste üleriigilise võrgustiku moodustamine, kaplanaat haiglates ja
hoolekandeasutustes, rehabilitatsioon, turvakodud, raseduskriisikeskused, religioonisotsioloogia;
3.2.8. Teede- ja Sideministeerium ning Majandusministeerium:
kaplaniteenistus sadamates ning raudtee- ja lennujaamades;
3.2.9. Välisministeerium:
riikliku välispoliitika elluviimisele kaasaaitamine rahvusvaheliste religioossete organisatsioonide
kaudu;
3.2.10. Rahvastikuminister:
integratsioon.

IV Regulaarsed nõupidamised
4.1. Arutamaks protokollis väljendatud ja selle täitmisega seonduvaid küsimusi, samuti
hindamaks ja analüüsimaks ühiskonnas toimuvaid suundumusi, peavad Vabariigi Valitsus ja
EKN vajalikuks viia läbi regulaarseid nõupidamisi vähemalt üks kord aastas.
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4.2. Nõupidamise aeg ja koht lepitakse kokku vähemalt üks kuu enne kohtumise toimumist. EKN
esitab Riigikantseleile ettepanekud päevakorra osas vähemalt kaks nädalat enne nõupidamise
toimumist. Vabariigi Valitsus ja EKN varustavad teineteist vajalike teemakohaste materjalidega
vähemalt üks nädal enne nõupidamist.

V Lõppsätted
5.1. Protokollis kajastatud ühishuvide ja eesmärkide saavutamisel takistuste ilmnemisel teevad
Vabariigi Valitsus ja EKN ühiselt ja eraldi oma parimad jõupingutused selliste takistuste
ületamiseks, pidades silmas protokollis kajastatud ühishuvide ja eesmärkide saavutamise
vajalikkust.

5.2.

Protokollis

sätestatu

täitmiseks

teevad

asjaomased

ministeeriumid

ja/või

nende

valitsemisalasse kuuluvad ametkonnad konstruktiivset koostööd EKN-iga selgitamaks ning
sõnastamaks, arvestades olemasolevaid vajadusi ning võimalusi, valdkondi ja tegevusi
konkreetsete koostöölepingute sõlmimiseks.

5.3. Protokolli alusel sõlmitavatele koostöölepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

_________________________

_________________________

Siim Kallas, peaminister

Einar Soone, EKN-i president

4

