Hea tahte memorandum
vabatahtlike päästjate ja Päästeameti koostööst

Päästeliit
Sepapaja 6, 11415 Tallinn
registrikood 80302703

ja

Päästeamet
Raua 2, 10124 Tallinn
registrikood 70000585

vahel.

LÄHTUDES sellest, et ohtude ennetamisel ning elude ja vara päästmisel on
vabatahtlike päästjate ja kutseliste päästjate koostöö hädavajalik,
LÄHTUDES sellest, et Päästeameti ülesandeks on maismaal ja siseveekogudel
päästetööde teostamine, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti,
LÄHTUDES sellest, et Päästeamet tunnustab Päästeliitu keskse vabatahtlike
koostöö- ja esindusorganina,
on Päästeamet ja Päästeliit (edaspidi nimetatud koos Pooled) LEPPINUD KOKKU
järgnevas:
Artikkel 1: Eesmärgid
1. Hea tahte memorandumi (edaspidi memorandum) eesmärgiks on tugevdada
Poolte koostööd vabatahtliku pääste arenguks ja püsimiseks ning tagada
vabatahtlike päästjate laiahaardelisem kaasamine Eestis.
2. Pooled kinnitavad, et nende ühiseks huviks on edendada Poolte vahelist koostööd
vabatahtlike päästjate: (a) infovahetuse, (b) koolituse, (c) kutsenõuete, (d) pääste- ja
ennetustööl osalevate vabatahtlike päästjate tegevuse korraldamiseks sõlmitavate
tsiviilõiguslike lepingute, (e) vabatahtliku pääste rahastamise, (d) seadusandluse ja
(e) varustuse küsimustes.
Artikkel 2: Õiguslikud alused
Pooled lähtuvad oma koostöös kehtivast päästeseadusest, selle rakendusaktidest,
kaasamise heast tavast, teistest asjasse puutuvatest seadustest, määrustest ja
eeskirjadest ning käesolevast memorandumist.
Artikkel 3: Koostöö põhimõtted
1.

Pooled lähtuvad koostööd tehes vastastikusest heast tahtest, aususest ja

2. Pooled teavitavad teineteist aegsasti kavatsustest ja otsustest, mis on seotud
käesoleva memorandumi eesmärkide saavutamisega. Pooltel peab jääma mõistlik
aeg, et kujundada oma arvamus ja/või anda kaalutletud sisend kavatsuste või
otsuste kohta.
3. Päästeliit ja Päästeamet määravad läbirääkimisteks vastavalt vajadusele oma
esindaja või esindajad. Kui jooksvas infovahetuses ei otsustata teisiti, siis on
Päästeliidu esmaseks esindajaks tegevjuht.
4.

Pooled kohtuvad nii tihti kui vajalik, kuid mitte harvem kui kord kvartalis.

5. Läbirääkimiste käigus teatavaks saav informatsioon on avalik juhul, kui ei lepita
kokku teisiti.
Artikkel 4: Lõppsätted

1.

Memorandum jõustub allakirjutamise hetkest.

2.

Memorandumit võib muuta ainult Poolte ühisel kirjalikul nõusolekul.

3. Pooled lahendavad heas usus ja koostöö vaimus ning vastastikuste
läbirääkimiste kaudu kõik küsimused, mis tekivad käesoleva memorandumi
rakendamisel.
4. Koostöö tunnistuseks on käesolev memorandum allkirjastatud Poolte
täieõiguslike esindajate poolt 2 (kahes) identses eksemplaris.
Käesolev memorandum
Pritsimeeste Foorumil.
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