KOOSTÖÖKOKKULEPE
30. juuni 2020 a
Muinsuskaitseamet, registrikood 70000958, keda esindab põhimääruse alusel peadirektor
Siim Raie (edaspidi amet) ühelt poolt ja Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood
80208720, keda esindab põhimääruse alusel piiskop Tiit Salumäe (edaspidi EELK) teiselt poolt,
edaspidi üksikult nimetatult „pool“ ja koos „pooled“, sõlmisid koostöökokkuleppe (edaspidi
lepe) ja leppisid kokku alljärgnevas:
1. Leppe juhtmõte ja eesmärk
1.1 Pooled tunnistavad kultuuripärandi säilitamise vajadust ja olulisust, EELK-le
kuuluvate mälestiste suurt arvu ja kõrget väärtust ning deklareerivad ühiseid pingutusi
selle vara eest hoolitsemiseks parimal võimalikul viisil.
1.2 Leppe eesmärk on tugevdada poolte vahelist koostööd, määratleda täpsemalt poolte
pädevused kultuuripärandi säilitamiseks tehtavate otsuste kujundamisel juhindudes
kaasamise heast tavast ning tagades mõlemapoolse hästi toimiva infovahetuse.
2. Leppe koostöövaldkonnad ja koostöö aluspõhimõtted
2.1 poolte vastastikune nõustamine pärandi hoidmisel ja informatsiooni jagamine
mälestiste seisukorra muutuste kohta;
2.2 informatsiooni jagamine mälestistega seotud planeeritavate tööde ja tegevuste kohta;
2.3 informatsiooni jagamine varastatud või teadmata asukohaga vallasmälestiste ning muu
väärtusliku sakraalse vallasvara kohta;
2.4 poolte teavitamine vallasmälestiste asukoha püsival muutumisel;
2.5 poolte ühine riskide hindamine mälestisel ja lahenduste leidmine nende
maandamiseks;
2.6 poolte ühised temaatilised koolitused ja sümpoosionid;
2.7 poolte koostöö riiklike toetusmeetmete rakendamiseks, sh kokkuvõtted ja infovahetus
esitatud toetuse taotluste ja eraldatud toetuste osas.
3. Leppega seotud tegevused
3.1 pooled jagavad asjakohast informatsiooni nii vallas- kui kinnismälestistega seotud
tööde osas võimalikult varases staadiumis enne planeeritavate tööde ja tegevustega
alustamist;
3.2 Juhul kui kogudused kavandavad kaasaegseid lisandusi olemasolevale materjalile,
pöördutakse esmalt heakskiidu saamiseks EELK kultuuriväärtuste komisjoni poole ja
seejärel ameti poole. Kui EELK kultuuriväärtuste komisjoni heakskiidu infot pole
ametile esitatud taotlusele lisatud, siis pöördub amet vastava päringuga EELK
komisjoni poole.
3.3 eritingimuste andmisel konsulteerib amet vajadusel sakraalarhitektuuri ja ehituse
spetsialistidega;
3.4 tehakse koostööd varastatud ja teadmata asukohaga vallasmälestiste ning muu
väärtusliku sakraalse vallasvara leidmiseks ja omanikele tagastamiseks.
3.5 vallasmälestiste omanik omab ülevaadet vallasmälestiste asukohast ning koostöös
muinsuskaitseametiga teostatakse mälestistele perioodilisi paikvaatlusi;
3.6 jätkatakse koostööd ja vajadusel viiakse läbi ühiseid koolitusi riskide hindamiseks
mälestisel ja nende maandamiseks parimate lahenduste leidmiseks;
3.7 pooled jälgivad, et hoonete säilitamiseks tehtavad tööd oleks planeeritud vastavalt
avariilisusele loogilises järjestuses;
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3.8 jätkatakse vastastikuste koolituste ning ühiselt temaatiliste sümpoosionite korraldamist
vähemalt kord aastas.
4. Poolte kontaktisikud
4.1 Poolte kontaktisikuteks leppega seotud küsimustes on:
4.1.1 Ameti poolt peadirektori Siim Raie, e-post: siim.raie@muinsuskaitseamet ning
pühakodade
nõunik
Sille Sombri,
telefon
640
3068,
e-post:
sille.sombri@muinsuskaitseamet.ee.
4.1.2 EELK poolt piiskop Tiit Salumäe, e-post: tiit.salumae@eelk.ee, telefon 528 0635
ning kantsler Andrus Mõttus, e-post: kantsler@eelk.ee, telefon 504 5352 Poolte
kontaktisikute muutmisest teavitavad pooled teineteist kirjalikult. Poolte
kontaktisiku muutmist ei käsitata leppe muutmisena.
5. Leppe jõustumine, kehtivus ja muutmine
5.1. Lepe jõustub selle allkirjastamisel mõlema poole poolt ning on tähtajatu.
5.2. Lepet võib muuta või lõpetada poolte kokkuleppel.
5.3. Teade leppe muutmise taotlusega tuleb teisele poolele esitada vähemalt üks kuu enne
soovitava muudatuse jõustumist, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
5.4. Soovist lepe üles öelda tuleb teisele poolele teatada vähemalt üks kuu ette.
6. Muud tingimused
6.1. Leppe täitmisel tekkivad erimeelsused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
6.2. Lepe ei asenda ameti ja EELK koguduste vahelisi otsesuhteid või seni kehtivaid
koostöövorme ja kokkuleppeid.
6.3. Lepe on sõlmitud elektroonselt ja allkirjastatud digitaalselt.

Poolte allkirjad:

/allkirjastatud digitaalselt/
Siim Raie

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Salumäe
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