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Eesti Keskerakonna ja Murtud Rukkilille Ühingu 
 

KOOSTÖÖLEPING 
 
Koostööleping on sõlmitud heas usus ning koostöötahtest, eesmärgiga edendada Eesti omariikluse 
arengut isamaalise kasvatuse edendamise ja ajalooalase teadlikkuse tõstmise kaudu. 
 
Eesti Keskerakond ja MTÜ Murtud Rukkilille Ühing lepivad kokku alljärgnevas: 
 
1.Koostöövaldkonnad ja -põhimõtted 
 

1.1 Aitame kaasa Eesti julgeoleku kindlustamisele kõige tõhusamal ning tänapäevaseid ohte arvestaval 
moel. 
1.2. Toetame küüditamise mälestusürituste läbiviimist; 
1.3. Teeme koostööd isamaaliste ürituste korraldamisel ja Eesti kodu päeva tähistamisel; 
1.4. Teeme koostööd okupatsiooniohvrite mälestust austavate ja isamaalist meelelaadi toetavate 
monumentide haldamisel; 
1.5. aitame kaasa küüditatud ja represseeritud isikute elukvaliteedi parandamisele; 
1.6. toetame taastus- ja hooldusravi võimalusi represseeritutele; 
1.7. algatame taotluse riigieelarves jätkuvalt MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu tegevuse toetuseks; 
1.8. aitame kaasa Eesti lähiajaloo uurimisele ja rahvusvahelisele üldsusele selgitamisele; 
1.9. edendame Eesti lähiajaloo objektiivset õpet põhikoolides, gümnaasiumides ja kutseõppeasutustes. 
 
2. Koostööorgani loomine ja omavahelised suhted. 
 

2.1. Eesti Keskerakonna ja Murtud Rukkilille Ühingu suhete edendamiseks ning jooksvate küsimuste 
lahendamiseks kutsutakse kokku koostöörühm, kuhu mõlemad pooled määravad kuni neli esindajat; 
2.2. koostöörühm moodustatakse kuu aja jooksul käesoleva leppe allkirjastamisest; 
2.3. Koostöörühm koguneb vastavalt vajadusele. 
 
3. Koostöölepingu kehtivus 
 

3.1. Koostööleping jõustub allkirjastamise hetkest ning on sõlmitud tähtajatult; 
3.2. lepingut uuendatakse vastavalt vajadusele; 
3.3. lepingut on võimalik lõpetada 30-päevalise etteteatamise tähtajaga; 
3.4. rekvisiitide muutusest teavitatakse teist poolt 15 tööpäeva jooksul. Informatsiooni vahetatakse 
kirjalikult; 
3.5. koostööleping on koostatud ja allakirjutatud eesti keeles kahes võrdset juriidilist jõudu omavas 
identses eksemplaris. 
 
4. Poolte andmed: 
 

4.1 Murtud Rukkilille Ühing: Kursi 8, Kuusalu alevik, Harjumaa, registrikood 80182584; 
4.2 Eesti Keskerakond: Toom-Rüütli 3/5, Tallinn, registrikood 80053370. 
 
               
Jüri Ratas        Enno Uibo 
Eesti Keskerakonna esimees               Murtud Rukkilille Ühingu esimees 
 
Tallinnas, 17. juunil 2017. a. 
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                                         Eesti Keskerakonna volikogu  

                                         XI koosseisu III istungil 
                                       Tallinnas, 17. juunil 2017. a. 

 
 

EESTI KESKERAKONNA VOLIKOGU OTSUS 
 

Eesti Keskerakonna ja MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu  
koostöölepingu kinnitamine 

 
 

Eesti Keskerakonna põhikirja punkt 5.13 alapunkt 5.13.12 alusel kinnitada Eesti Keskerakonna 
ja MTÜ Murtud Rukkilille Ühingu vahel 17. juunil 2017. aastal sõlmitud koostööleping (lisa1). 
 


