
Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

1 Meede 1. 

Kuritegevuse 

ennetamine

Selgitused 

1.1. Õigust rikkunud 

noorte kuritegevuse 

ennetamine

tegevus Koolikiusamise vastaste programmide toetamine 

ja lepitamise rakendamine koolides

50 000 Koolikiusamise vastaste programmide 

toetamine ja lepitamise rakendamine 

koolides

50 000 Koolikiusamise vastaste programmide 

toetamine ja lepitamise rakendamine 

koolides

50 000 Koolikiusamise vastaste programmide 

toetamine ja lepitamise rakendamine 

koolides

50 000

tegevus EMP (Norra) vahenditest kohtlemisprogrammi 

rakendamine

Kohtlemisprogrammi rakendamine 

riigieelarvest

445 361 Kohtlemisprogrammi rakendamine 

riigieelarvest

445 361 Kohtlemisprogrammi rakendamine 

riigieelarvest

445 361 Peresõbralik riik 

8b. Turvaline 

Eesti 2e, 7a; 

Õiguskaitse 9a

1.2. Alaealiste vastu 

suunatud 

vägivallakuritegude 

ennetamine

tegevus Vägivalla uuring kinnistes asutustes ja 

lasteaedades 

Peresõbralik riik 

8b. Turvaline 

Eesti 2e, 7a; 

Õiguskaitse 9a

1.3. Perevägivalla 

ennetamine

tegevus Perevägivalla võrgustike koordineerimine Perevägivalla võrgustike koordineerimine Perevägivalla võrgustike 

koordineerimine

Perevägivalla võrgustike 

koordineerimine

tegevus Vägivallatsejatele ja ohvritele suunatud 

sotsiaalprogrammide toetamine

100 000 Vägivallatsejatele ja ohvritele suunatud 

sotsiaalprogrammide toetamine

100 000 Vägivallatsejatele ja ohvritele suunatud 

sotsiaalprogrammide toetamine

100 000 Vägivallatsejatele ja ohvritele suunatud 

sotsiaalprogrammide toetamine

100 000

tegevus Lepitamiskoolitused menetlejatele, prokuröridele 20 000 Lepitamiskoolitused 

1.4. Inimkaubanduse 

ennetamine

tegevus Inimkaubanduse koosseisu menetluspraktika 

analüüs on valminud 

Inimkaubandusevastased võrgustikud 

toimivad, olemas on menetlusprkatika 

ülevaade ja ülevaade ohvritest

1.5. Korruptsiooni 

ennetamine

algatus Huvide deklaratsiooni HD elektroonilist registri 

käivitamine. Iga-aastane hooldus ja haldusleping 

(tegevuskulu) 

72 000 HD elektroonilist registrit rakendatakse. Iga-

aastane hooldus ja haldusleping 

(tegevuskulu) 

72 000 HD elektroonilist registrit 

rakendatakse. Iga-aastane hooldus ja 

haldusleping (tegevuskulu) (RIK). Uue 

majanduslike huvide deklareerimise 

(MHD) süsteemi ning huvide konflikti 

süsteemi mõjusid on hinnatud.              

72 000 HD elektroonilist registrit 

rakendatakse. Igaaastane hooldus ja 

haldusleping 

72 000 Konkurentsi-

võimeline 

majandus 16f, 

Turvaline Eesti 

8abc

algatus Rakendatakse uut korruptsioonivastast 

strateegiat, sh  55000 - koolitus kohtunikele, e-

aresti arendamiseks 142000 RIK-le, 

korruptsiooniuuring 30000, haridusvaldkonna 

korruptsiooniriskide uuring 15 000 (koos HTM-

ga 50-50), 8000 venekeelse elanikkonna 

teavitamine

250 000 Strateegia rakendamine 100 000 Strateegia rakendamine 93 000 Strateegia rakendamine Turvaline eesti 

8c; Õiguskaitse 

16f

1.6. Kuriteoennetuse 

koordineerimine ja 

omavalitsuste 

võimekuse tõstmine

tegevus Koolitused, juhendmaterjalid, võrgustikutöö 

koordineerimine, süüteoennetuse nõukogu SEN 

alakomisjoni töö korraldamine

25 000 Koolitused, juhendmaterjalid, võrgustikutöö 

koordineerimine, SEN alakomisjoni töö 

korraldamine

25 000 Koolitused, juhendmaterjalid, 

võrgustikutöö koordineerimine, SEN 

alakomisjoni töö korraldamine

25 000 Koolitused, juhendmaterjalid, 

võrgustikutöö koordineerimine, SEN 

alakomisjoni töö korraldamine

25 000 Turvaline Eesti 

1c, 2d, 7a

tegevus Kuriteoennetuse projektide toetamine 75 000 Kuriteoennetuse projektide toetamine 

(2008.a ehk kärpeeelse seisu taastamine)

128 000 Kuriteoennetuse projektide toetamine 128 000 Kuriteoennetuse projektide toetamine 180 000 Õiguskord 1c,e

algatus Kriminoloogia stipendiumi andmine  5 000 Kriminoloogia stipendiumi andmine 5 000 Kriminoloogia stipendiumi andmine 5 000 Kriminoloogia stipendiumi andmine 5 000

tegevus Kuriteoennetuse alusdokumendi välja töötamine Kuriteoennetuse alusdokumendis kokku 

lepitud tegevuste ellu viimine 

Kuriteoennetuse alusdokumendis 

kokku lepitud tegevuste ellu viimine 

Kuriteoennetuse alusdokumendis 

kokku lepitud tegevuste ellu viimine 

Justiitsministeeriumi valitsemisala: poliitikavaldkond SISETURVALISUS

1. Kriminaalpoliitika 

 Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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1.7. Majanduskuritegude 

ennetamine (sh 

juriidiliste isikute 

vastutus, rahapesu 

vastane võitlus, 

kartellide vastane 

poliitika)

tegevus Majanduskuritegude ennetamise eest vastutaja 

määramine riigis. Ülevaade uurimissuutlikkusest.

Majanduskuritegude uurimise tõhustamine 

(sh koolitused)

10 000 Ennetusalased tegevused Ennetusalased tegevused Turvaline Eesti 

4a

1.8. Organiseeritud ning 

peitkuritegude (sh 

narkokuriteod, 

keskkonnakuriteod, 

kriminaaltulu) 

vastane võitlus 

tegevus Menetlejad on koolitatud, kriminaaltulu 

konfiskeerimine on tõhus

Menetlejad on koolitatud, kriminaaltulu 

konfiskeerimine on tõhus

Menetlejad on koolitatud, 

kriminaaltulu konfiskeerimine on 

tõhus

Menetlejad on koolitatud, kriminaaltulu 

konfiskeerimine on tõhus

Turvaline Eesti 

5a, 2i

1.9. Uuringute 

läbiviimine ja 

statistika 

analüüsimine

tegevus Ohvriuuring 30 000

tegevus E-toimiku statistika sisaldab karistuste statistikat 

ja karistuste täideviimise statistikat. Ühtse 

väärteostatistika avaldatakse esmakordselt veebis 

(sh kuritegevuse kaardid). Andmete 

visualiseerimise vahendi arendamine. 

15 000 Toimib E-toimiku andmete põhine 

integreeritud statistika kriminaalmenetluse 

algusest kuni karistuse täitmiseni. 

15 000 Toimib E-toimiku andmete põhine 

integreeritud statistika 

kriminaalmenetluse algusest kuni 

karistuse täitmiseni. 

15 000 Toimib E-toimiku andmete põhine 

integreeritud statistika 

kriminaalmenetluse algusest kuni 

karistuse täitmiseni. 

15 000

tegevus E-toimiku statistikasüsteemi arendamine 

töökoormuse hindamisega seotud arenduste 

läbiviimiseks. 

50 000 E-toimiku statistikasüsteemi arendamine 

töökoormuse hindamisega seotud arenduste 

läbiviimiseks.

50 000 E-toimiku statistikasüsteemi 

arendamine töökoormuse 

hindamisega seotud arenduste 

läbiviimiseks.

50 000 E-toimiku statistikasüsteemi 

arendamine töökoormuse hindamisega 

seotud arenduste läbiviimiseks.

50 000

2 Meede 2. 

Kvaliteetne ja 

efektiivne 

kriminaaljustiit-

ssüsteem, korduva 

ohvristumise 

vältimine

Selgitused

2.1. Registrite 

arendamine

tegevus E-toimiku objektide (tõendid, 

konfiskeerimismenetlus, eksperiisiobjektid) 

realiseerimine. 

100 000 KRMS muudatustega kaasnevad 

tarkvaraarendused

150000

algatus Infotehnoloogilised lahendused toetavad kiiret 

menetluse läbiviimist: kriminaalmenetluses 

digitoimikule üleminek lihtsamates asjades - 

lõpetamised ja kiirmenetlus 

200 000 Infotehnoloogilised lahendused toetavad 

kiiret menetluse läbiviimist: 

kriminaalmenetluses digitoimikule üleminek 

lihtsamates asjades - lõpetamised ja 

kiirmenetlus 

200 000 Infotehnoloogilised lahendused 

toetavad kiiret menetluse läbiviimist: 

kriminaalmenetluses digitoimikule 

üleminek lihtsamates asjades - 

lõpetamised ja kiirmenetlus 

200 000 Infotehnoloogilised lahendused 

toetavad kiiret menetluse läbiviimist: 

kriminaalmenetluses digitoimikule 

üleminek lihtsamates asjades - 

lõpetamised ja kiirmenetlus 

200000

tegevus Karistusregistri haldamine. Halduslepingu 

raames on võimalik teha registris vajalikud 

muudatused, et süsteem suudaks kaasas käia e-

toimiku (ja andmeandjate) arendustega

20 000 Karistusregistri haldamine. Halduslepingu 

raames on võimalik teha registris vajalikud 

muudatused, et süsteem suudaks kaasas käia 

e-toimiku (ja andmeandjate) arendustega

20 000 Karistusregistri haldamine. 

Halduslepingu raames on võimalik 

teha registris vajalikud muudatused, et 

süsteem suudaks kaasas käia e-toimiku 

(ja andmeandjate) arendustega

20 000 Karistusregistri haldamine. 

Halduslepingu raames on võimalik teha 

registris vajalikud muudatused, et 

süsteem suudaks kaasas käia e-toimiku 

(ja andmeandjate) arendustega

20 000

algatus Jälitustoimingute register on tööle rakendunud, 

kulud iga-aastaseks hoolduseks ja 

halduslepinguks

53 000 hooldus ja haldusleping 53 000 hooldus ja haldusleping 53 000 hooldus ja haldusleping 53 000

algatus Väärteomenetluse seadustiku muudatuste 

infosüsteemi realiseerimine 

450 000 hooldus ja haldusleping 150 000 Turvaline Eesti 

2e

2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos)  säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Kohtuekspertide töötasu konkurentsivõimeliseks muutmine ( RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete osaliseks taastamiseks).
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2.2.

Ekspertiisinduse 

arendamine

tegevus Ekspertiiside teostamiseks vajalikud 

investeeringud: );  DVI  (disaster victim 

identification) varustus ja koolitus (30 000 eur) 

30 000 Surnu histo värvimisseade, koeprotsessor 

(70 000 eur),  Laser-dissektsioon-

mikroskoop DNA mikrotasemel analüüsiks  

(140 000 eur); infrapuna skänner (FTIR) 

130 000 eur

340 000 Digilahangu vaatluslaud (20 000 eur). 

Kohtuarstidele polarisatsiooni 

mikroskoop  (25 000 eur). 

45 000 DNA analüüsi robotseade (32 500 eur), 

võrdlusmikroskoop koos kaameraga 

(95 000 eur)

127 500 Õiguskaitse 5b

algatus AFIS (automaatne sõrmejälje 

identifitseerimissüsteem) III eelanalüüs

AFIS III, sisaldab tsiviilAFIS't 3 000 000 AFIS III

tegevus Kohtupsühhiaatria õpik on valminud 20 000

tegevus Rahvusvahelise erialakonverentsi korraldamine  4 000 Rahvusvahelise erialakonverentsi 

korraldamine  

4 000

algatus KEIS kohtukeemia (s.h narkolao) mooduli 

hange ja rakendamine, kohtuarstliku ja 

toksikoloogia mooduli eelanalüüs (RIK) 

120 000  KEIS kohtuarstliku ja toksikoloogia 

ekspertiisi mooduli  hange ja rakendus, 

sõrmejälje mooduli eelanalüüs, e-tervise 

süsteemiga ja surmapõhjuste registrite 

liidestus (RIK)

150 000  KEIS edasiarendus 

sõrmejäljemooduli hange ja rakendus, 

tulirelvaekspertiisi mooduli eelanalüüs 

(RIK)  

64 000 KEIS edasiarndus tulirelvaekspertiisi 

mooduli  hange ja rakendamine, 

dokumendiekspertiisi eelanalüüs (RIK)

64 000

tegevus Uute kohtuekspertide 

kutseomistamine/kutsetaseme tõstmine - 10 

eksperti

25 000 Uute kohtuekspertide kutseomistamine/ 

kutsetaseme tõstmine - 10 eksperti

50 000 Uute kohtuekspertide 

kutseomistamine/kutsetaseme 

tõsmine - 10 eksperti

75 000 Uute kohtuekspertide 

kutseomistamine/kutsetaseme tõsmine - 

10 eksperti

100000

2.3

Õigusselguse 

loomine

algatus Nõukogu 20.10.2010 direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kirminaalmenetluses on siseriiklikusse õigusesse 

üle võetud ja rakendatakse 

500 000 Nõukogu 20.10.2010 direktiiv 2010/64/EL 

õiguse kohta suulisele ja kirjalikule tõlkele 

kirminaalmenetluses on siseriiklikusse 

õigusesse üle võetud ja rakendatakse 

500 000 Nõukogu 20.10.2010 direktiiv 

2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja 

kirjalikule tõlkele kirminaalmenetluses 

on siseriiklikusse õigusesse üle võetud 

ja rakendatakse 

500 000 Nõukogu 20.10.2010 direktiiv 

2010/64/EL õiguse kohta suulisele ja 

kirjalikule tõlkele kirminaalmenetluses 

on siseriiklikusse õigusesse üle võetud 

ja rakendatakse 

500 000 Turvaline eEesti 

11b

tegevus analüüs ühise tõlkekeskuse loomise vajaduse 

osas 

tõlkekeskuse loomise ettevalmistus 

(sõltub analüüsi tulemustest)

2.4. Prokuröride, 

ekspertide 

motiveerimine

tegevus 1) Prokuratuuris on täidetud kõik vabad kohad 

ning prokuröridele makstakse 

konkurentsivõimalist palka (80% kohtuniku 

palgast põhipalgana garanteeritud, lisaks kuni 

20% lisatasu). Prokuröride lisaraha vajadus 2 552 

636 

2) tagatud võimekas tugipersonal - palgafondi 

kasv 57 396

2 610 032 1)Prokuratuuris on täidetud kõik vabad 

kohad ning prokuröridele makstakse 

konkurentsivõimalist palka (80% kohtuniku 

palgast põhipalgana garanteeritud, lisaks 

kuni 20% lisatasu). Prokuröride lisaraha 

vajadus 2 712 430

2) tagatud võimekas tugipersonal - 

palgafondi kasv 117 088

2 829 518 1) Prokuratuuris on täidetud kõik 

vabad kohad ning prokuröridele 

makstakse konkurentsivõimalist palka 

(80% kohtuniku palgast põhipalgana 

garanteeritud, lisaks kuni 20% 

lisatasu). Prokuröride lisaraha vajadus 

3 099 738

2) tagatud võimekas tugipersonal - 

palgafondi kasv 179 168

3 278 906 1) Prokuratuuris on täidetud kõik 

vabad kohad ning prokuröridele 

makstakse konkurentsivõimalist palka 

(80% kohtuniku palgast põhipalgana 

garanteeritud, lisaks kuni 20% lisatasu) 

2) tagatud võimekas tugipersonal 

3278906

tegevus Alternatiiv prokuratuuri palgatõusule - kõikide 

vabade kohtade täitmine olemasoleva palgaga 

803 000 Alternatiiv prokuratuuri palgatõusule - 

kõikide vabade kohtade täitmine 

olemasoleva palgaga 

803 000 Alternatiiv prokuratuuri palgatõusule - 

kõikide vabade kohtade täitmine 

olemasoleva palgaga 

803 000 Alternatiiv prokuratuuri palgatõusule - 

kõikide vabade kohtade täitmine 

olemasoleva palgaga 

803000

tegevus Täiendavate narkoekspertide kaasamine 2,5 in. 

EKEIs

53 000 Lõpetavate residentide palkamine Põhja 

Eestis, kokku 1,5 in. (45 000)

98 000 Radioloogi palkamine Põhja Eestis, 

kokku 1 in.(30 000)

128 000

tegevus Kriminalistikaekspertide konkurentsivõimelise 

palga tagamine (74 inimest)

185 000 Kriminalistikaekspertide 

konkurentsivõimelise palga tagamine (74 

inimest)

185 000 Kriminalistikaekspertide 

konkurentsivõimelise palga tagamine 

(74 inimest)

185 000 Kriminalistikaekspertide 

konkurentsivõimelise palga tagamine 

(74 inimest)

185 000

3 Meede 3. 

Kriminaalhooldusal

uste ja 

kinnipeetavate 

taasühiskonnastami

ne

Selgitused

C-hepatiidi ravi- testimine ja ravi on kallis ja olemasolev riigieelarve seda ei võimalda (hetkel lahendatud välistoetuse kaudu, mis lõpeb 2015). Üks ravijuhtum koos vajalik testidega maksab kuni 13000 EUR. Kinnipeetavate hulgas on suur narkomaanide 

hulk, mis on esmane riskirühm nimetatud haigusele. Hetkel on hinnanguliselt vajalik ca 15 kinnipeetava ravimiseks aastas. Lisavajadus al 2016 - 195000 igal järgneval aastal. Toidukulude 12,5%-lisest hinnatõusust (läbiviidud hanke tulemuse põhjal) 

tulenevalt al.2015.aastast kinnipeetavate toidukulude kasv 184 400  eur. Vanglaametnike erialase hariduse omandamisega seotud personalikulude kasv, 2013.a.eelarve 17 111 470 eur, kasvud 2015- 425 996 eur , 2016- 658 668 eur, 2017- 918 965 eur, 2018- 

918 965 eur. Toetus Sisekaitseakadeemiale (kasv 3,5% aastas 2015- 2833 eur). Vanglate palgakasv kooskõlas teiste sisejulgeolekuasutuste (eelkõige politsei) palgatõusu otsustega ja sissemaksed vanglaametnike kolmandasse pensionisambasse.

Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete taastamiseks (ministeeriumi kulud 

on jaotatud proportsionaalselt kõikidele meetmetele).                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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3.1 Karistuse 

alternatiivide 

arendamine ja 

pakkumine

algatus

1. Narkoravi: Uimastisõltlaste ravisüsteem 

väljaspool vanglaid toimib:

(1) väljaspool vanglaid saab ravi aasta jooksul 

vähemalt 30 isikut; (2) raviprogrammi läbib 

täielikult vähemalt 60% alustanud isikutest; (3) 

sõltuvusravi läbiviimist ja tulemuslikkust on 

hinnatud ning ravi on olnud  tulemuslik (ravil 

olnute sõltuvusega seotud probleemid on 

vähenenud) ja kuluefektiivne. Ravi maksumus 

292 217 eur. 

292 217 1. Narkoravi: Uimastisõltlaste ravisüsteem 

väljaspool vanglaid toimib:  (1) väljaspool 

vanglaid saab ravi aasta jooksul vähemalt 30 

isikut; (2) raviprogrammi läbib täielikult 

vähemalt 60% alustanud isikutest; (3) 

sõltuvusravi läbiviimist ja tulemuslikkust on 

hinnatud ning ravi on olnud  tulemuslik 

(ravil olnute sõltuvusega seotud probleemid 

on vähenenud) ja kuluefektiivne. Ravi 

maksumus 292 217 eur.

292 217 1. Narkoravi: Uimastisõltlaste 

ravisüsteem väljaspool vanglaid 

toimib:  (1) väljaspool vanglaid saab 

ravi aasta jooksul vähemalt 30 isikut; 

(2) raviprogrammi läbib täielikult 

vähemalt 60% alustanud isikutest; (3) 

sõltuvusravi läbiviimist ja 

tulemuslikkust on hinnatud ning ravi 

on olnud  tulemuslik (ravil olnute 

sõltuvusega seotud probleemid on 

vähenenud) ja kuluefektiivne. Ravi 

maksumus 292 217 eur.

292 217 1. Narkoravi: Uimastisõltlaste 

ravisüsteem väljaspool vanglaid toimib:  

(1) väljaspool vanglaid saab ravi aasta 

jooksul vähemalt 30 isikut; (2) 

raviprogrammi läbib täielikult vähemalt 

60% alustanud isikutest; (3) 

sõltuvusravi läbiviimist ja 

tulemuslikkust on hinnatud ning ravi 

on olnud  tulemuslik (ravil olnute 

sõltuvusega seotud probleemid on 

vähenenud) ja kuluefektiivne. Ravi 

maksumus 292 217 eur.

292 217 Turvaline Eesti 

2d

tegevus
Alkoravi rakendamine kriminaalhooldusalustele  50 000 Alkoravi rakendamine väärteo- ja 

kriminaalmenetluse tulemusena.

50 000 Alkoravi rakendamine väärteo- ja 

kriminaalmenetluse tulemusena.

50 000 Alkoravi rakendamine väärteo- ja 

kriminaalmenetluse tulemusena.

50 000

tegevus

Seksuaalkurjategijate kompleksravi saab 

vähemalt 10 isikut (s.h nii ekspertiisikulud kui 

ravikulud) 

50 000 Seksuaalkurjategijate ravi: (1) igal aastal saab 

ravi vähemalt kümnendik süüdimõistetutest, 

kelle puhul ravi on näidustatud; (2) ravi 

saanute retsidiivsust on hinnatud. 10 isiku 

ravikulu

50 000 Seksuaalkurjategijate ravi: (1) igal 

aastal saab ravi vähemalt kümnendik 

süüdimõistetutest, kelle puhul ravi on 

näidustatud; (2) ravi saanute 

retsidiivsust on hinnatud. (10 isiku 

ravikulu)

50 000 Seksuaalkurjategijate ravi: (1) igal aastal 

saab ravi vähemalt kümnendik 

süüdimõistetutest, kelle puhul ravi on 

näidustatud; (2) ravi saanute 

retsidiivsust on hinnatud. 10 isiku 

ravikulu

50 000

tegevus
Tagatud järelevalve jooksvalt 300 

koduseademega 30 GPS seadmega. 

214 560 Tagatud järelevalve jooksvalt 320 

koduseademeja 35 GPS seadmega. 

234 119 Tagatud järelevalve jooksvalt 320 

koduseademeja 35 GPS seadmega. 

234 119 Tagatud järelevalve jooksvalt 320 

koduseademeja 35 GPS seadmega. 

234 119

3.2. Taasühiskonnastam

ist ning karistuste 

täideviimist 

toetavate tegevuste 

arendamine ja 

elluviimine

tegevus

Kõik kinnipeetavad, kellel kohtuotsuse 

jõustumise järgne karistus on pikem, kui üks 

aasta ja kes ei ole hõivatud oskustöö või 

õppimisega, saavad aasta jooksul võimaluse 

töötada vangla poolt pakutaval majandustööl. 

Vajalik Eesti Vanglatööstuse dotatsioon 

150 000 Kõik kinnipeetavad, kellel kohtuotsuse 

jõustumise järgne karistus on pikem, kui üks 

aasta ja kes ei ole hõivatud oskustöö või 

õppimisega, saavad aasta jooksul võimaluse 

töötada vangla poolt pakutaval 

majandustööl. Vajalik Eesti Vanglatööstuse 

dotatsioon 

150 000 Kõik kinnipeetavad, kellel 

kohtuotsuse jõustumise järgne karistus 

on pikem, kui üks aasta ja kes ei ole 

hõivatud oskustöö või õppimisega, 

saavad aasta jooksul võimaluse 

töötada vangla poolt pakutaval 

majandustööl. Vajalik Eesti 

Vanglatööstuse dotatsioon 

150 000 Kõik kinnipeetavad, kellel kohtuotsuse 

jõustumise järgne karistus on pikem, 

kui üks aasta ja kes ei ole hõivatud 

oskustöö või õppimisega, saavad aasta 

jooksul võimaluse töötada vangla poolt 

pakutaval majandustööl. Vajalik Eesti 

Vanglatööstuse dotatsioon 

150 000 Turvaline Eesti 

2f

tegevus

Vangide tööhõive suurendamine läbi oskustöö 

võimaluse andmise suuremale hulgale 

kinnipeetavatele kinnises vanglas

Eesti Vanglatööstuse kasutuses olevate pidade 

tehnohoolduse ja remondikulude lisavajadus 

Tartu Vanglas: 

208 955 Vangide tööhõive suurendamine läbi 

oskustöö võimaluse andmise suuremale 

hulgale kinnipeetavatele kinnises vanglas

Eesti Vanglatööstuse kasutuses olevate 

pidade tehnohoolduse ja remondikulude 

lisavajadus Tartu Vanglas

Vangide tööhõive suurendamine läbi 

oskustöö võimaluse andmise 

suuremale hulgale kinnipeetavatele 

kinnises vanglas

Eesti Vanglatööstuse kasutuses 

olevate pidade tehnohoolduse ja 

remondikulude lisavajadus Tartu 

Vanglas

Vangide tööhõive suurendamine läbi 

oskustöö võimaluse andmise suuremale 

hulgale kinnipeetavatele kinnises 

vanglas

Eesti Vanglatööstuse kasutuses olevate 

pidade tehnohoolduse ja 

remondikulude lisavajadus Tartu 

Vanglas

Turvaline Eesti 

2f

tegevus

Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele on tagatud 

riigikeele õppimise võimalus, tagatud on 750 

õppekohta (teenuse ostmine 142 036 eur; 

hõiveraha 139 993 eur) (tegevuskulu)

Lühiajaliste koolituste ja kursuste pakkumine

282 029 Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele on 

tagatud riigikeele õppimise võimalus, 

tagatud on 710 õppekohta (teenuse ostmine 

142 036 eur; hõiveraha 139 993 eur) 

(tegevuskulu)

Lühiajaliste koolituste ja kursuste 

pakkumine

282 029 Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele 

on tagatud riigikeele õppimise 

võimalus, tagatud on 670 õppekohta 

(teenuse ostmine 142 036 eur; 

hõiveraha 139 993 eur) (tegevuskulu)

Lühiajaliste koolituste ja kursuste 

pakkumine

282 029 Kõigile motiveeritud kinnipeetavatele 

on tagatud riigikeele õppimise 

võimalus, tagatud on 670 õppekohta 

(teenuse ostmine 142 036 eur; 

hõiveraha 139 993 eur) (tegevuskulu)

Lühiajaliste koolituste ja kursuste 

pakkumine

282 029 Turvaline Eesti 

2f

tegevus
Pooleteemaja teenus 3 kohas üle Eesti ESF 

rahastusega

Pooleteemaja teenus 3 kohas üle Eesti ESF 

rahastusega

Pooleteemaja teenus 3 kohas üle Eesti 

ESF rahastusega

Pooleteemaja teenus 3 kohas üle Eesti 

ESF rahastusega

tegevus

Tugiisikuteenuse rakendamine ESF 

finantseeringuga

Tugiisikuteenuse rakendamine ESF 

finantseeringuga

Tugiisikuteenuse rakendamine ESF 

finantseeringuga

Tugiisikuteenuse rakendamine ESF 

finantseeringuga (projekti lõpp 2018, 

edasine finantseerimine riigieelarvest)



Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

tegevus

Sotsiaalprogrammide tulemuslikkuse 

suurendamine kriminaalhoolduses ja vanglates 

regulaarse teadusliku hindamise rakendamisega.

50 000 Sotsiaalprogrammide efektiivsus on välja 

selgitatud, efektiivsete programmide 

osakaalu suurendatud.

Sotsiaalprogrammide efektiivsus on 

välja selgitatud, efektiivsete 

programmide osakaalu suurendatud.

Sotsiaalprogrammide efektiivsus on 

välja selgitatud, efektiivsete 

programmide osakaalu suurendatud.

algatus

Supervisioonisüsteemi loomine ja piloteerimine 

kriminaalhooldusametnikele ja vangla 

kontaktisikutele

40 000 Supervisioonisüsteemi rakendamine Supervisioonisüsteemi rakendamine Supervisioonisüsteemi rakendamine

tegevus

Valiidsusuuring noorte riskihindamise 

metoodikale. 

10 000 Lühendatud riskihindamise kasutuselevõtt ja 

valiidsusuuring sellele metoodikale 

10 000 Riskihindamismetoodika 

kordusuuring

10 000 Riskihindamise valemi kordusuuring 10 000

Meede 4. Vanglate 

kaasajastamine ning 

vanglate reformi 

lõpuleviimine
Selgitused 

4.1. Vangistus- ja 

kriminaalhooldussüs

teemi arendamine 

ning vanglate 

reformi 

lõpuleviimine

algatus

Valmib Tartu vangla avatud osakond. Avavangla üürimaksed 227 748 eur. Avavangla üürimaksed Avavangla üürimaksed Turvaline Eesti 

2f

algatus

Vangide tööhõive tõstmiseks Tartu vanglasse 

tootmispinna laiendamine (finantseerimine läbi 

tulevaste RKAS üürimaksete). Tööstushoone 

ehituse algus

Tööstushoone valmimine Tööstushoone üürimaksed Tööstushoone üürimaksed Turvaline Eesti 

2f

algatus

Tallinna Vangla uue hoone rajamine. Lõppeb 

uue vangla ehitushange, alustatakse ehitamisega

Uue Tallinna vangla ehitus Uue vangla ehitus Tallinna Vangla uus hoone on 

valminud, üürimaksed. Harku 

vangistusosakonna hooned, Tallinna 

Vangla hooned  ja Rummu avavangla 

suletud, Maardu osakond jätkab 

avavanglana.

Turvaline Eesti 

2f

tegevus

Vangla- ja kriminaalhooldusametnike palgad on 

konkurentsivõimelised. Personalivoolavus ei ole 

suurem, kui eelneval aastal. Erialase haridusega 

töötajate osakaal on kasvanud. 

Vangla- ja kriminaalhooldusametnike palgad 

on konkurentsivõimelised. 

Personalivoolavus ei ole suurem, kui 

eelneval aastal. 

Vangla- ja kriminaalhooldusametnike 

palgad on konkurentsivõimelised. 

Personalivoolavus ei ole suurem, kui 

eelneval aastal. 

Vangla- ja kriminaalhooldusametnike 

palgad on konkurentsivõimelised. 

Personalivoolavus ei ole suurem, kui 

eelneval aastal. 

tegevus

Vanglaametnike koolitamine politseile ametiabi 

andmiseks (massirahutuste ohjamine koostöös 

politseiga)

10 000 Vanglaametnike koolitamine politseile 

ametiabi andmiseks (massirahutuste 

ohjamine koostöös politseiga)

10 000 Vanglaametnike koolitamine politseile 

ametiabi andmiseks (massirahutuste 

ohjamine koostöös politseiga)

10 000 Vanglaametnike koolitamine politseile 

ametiabi andmiseks (massirahutuste 

ohjamine koostöös politseiga)

10 000

4.2

Vangla side- ja 

infosüsteemide 

arendamine

tegevus

Operatiivraadioside süsteemi laiendamine. 

Operatiivraadioside süsteemi haldamiskulud

31 956 Operatiivraadioside süsteemi haldamiskulud 31 956 Operatiivraadioside süsteemi 

haldamiskulud

31 956 Operatiivraadioside süsteemi 

haldamiskulud

31 956

algatus

Pääsla infosüsteemi väljaarendamine vanglates 300 000 Vanglatöötajate 

tööajaarvestussüsteemi 

väljaarendamine

100 000 Turvaline Eesti 

2d

tegevus KIR statistiliste aruannete realiseerimine 150 000 50 000

tegevus

Vanglate täisautomaatne andmevahetuse 

loomine teiste asutuste/andmekogudega ning 

digitaalsele vanglatoimikule üleminek

75 000 Vanglate täisautomaatne andmevahetuse 

loomine teiste asutuste/andmekogudega 

ning digitaalsele vanglatoimikule üleminek
75 000

Vormiriietuse arvestuse süsteemi 

väljaarendamine

50 000

tegevus

Vanglates elektroonilise kättetoimetamise ning 

mobiilsete töökohtade funktsionaalsuse loomine 

150 000

100 000

tegevus

ÜKT partneritle suunatud elektroonilise 

suhtlusportaali loomine ÜKT alase 

informatsiooni vahetamiseks

100 000

 Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele).     



Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

algatus

Vanglates kinnipeetavatele ja 

kriminaalhooldusalustele suunatud 

terminalilahenduste kasutuselevõtmine, mis 

võimaldab kinnipeetaval tutvuda talle suunatud 

materjalidega ning suhelda vanglaga 

elektrooniliselt

100 000 Vanglates kinnipeetavatele ja 

kriminaalhooldusalustele suunatud 

terminalilahenduste kasutuselevõtmine, mis 

võimaldab kinnipeetaval tutvuda talle 

suunatud materjalidega ning suhelda 

vanglaga elektrooniliselt

100 000

5 Meede 5. 

Kohtuvõimu 

süsteemisisese 

vastutustunde ja 

Selgitused 

5.1 Kohtuhoonete 

turvalisuse tõstmine algatus

Uue hoone (Harju, Prokuratuur ja RIK) rajamise 

ettevalmistamine (finantseerimine läbi tulevaste 

RKAS üürimaksete)       

Uue hoone ehitus Uue hoone ehitus, valmimine 2018 Uus hoone valmis

5.2 Õigusemõistmise 

tõhustamine

algatus

1) Harju Maakohtus hoitakse tõhusama 

õigusemõistmise projekti  arengueesmärkides 

toodud menetlusaegu

2) Tartu Maakohtus, Halduskohtus, 

Ringkonnakohtus saavutatakse tõhusama 

õigusemõistmise projektide arengueesmärkides 

toodud menetlusajad ja lepitakse kokku uutes 

eesmärkides 

3) Pärnu (kulu 608 911), Viru Maakohtus (kulu 

695 281), Tallinna Ringkonnakohtus ja Tallinna 

Halduskohtus (kulu 568 451)on läbi viidud 

strukturaalsed muudatused õigusemõistmise 

tõhustamiseks, saavutatud osaliselt 

arengueesmärgid

1 872 643 1) Harju Maakohtus hoitakse tõhusama 

õigusemõistmise projekti arengueesmärkides 

toodud menetlusaegu

2) Tartu kohtutes saavutatakse projekti II 

etapi raha toel uued arengueesmärgid (kulu 

+277 794)

3) Pärnu, Viru Maakohtus, Tallinna 

Halduskohtus, Tallinna Ringkonnakohtus 

saavutatakse tõhusama õigusemõistmise 

projektide arengueesmärkides toodud 

menetlusajad

4) kohtusüsteemis lepitakse kokku ühtsed 

menetlusstandardid  

5) Kohtutes konkurentsivõimeline palgatase 

- tõstetakse kohtute registrite (kulu +138 

600), Tartu ja Harju kohtu (kulu +545 576)  

palgataset 6,3%

3 228 289 1) Harju, Pärnu, Viru, Tallinna ja 

Tartu kohtutes hoitakse tõhusama 

õigusemõistmise projekti 

arengueesmärkides toodud 

menetlusaegu

2) kohtusüsteemis kehtivad ühtsed 

menetlusstandardid  

3) Kohtutes konkurentsivõimeline 

palgatase - tõstetakse kohtute 

registrite (kulu +148 136) ja Eesti 

kohtute (kulu +1 001 966) palgataset 

6,3%

4 378 391 1) kohtusüsteemis on saavutatud 

ühtsed menetlusstandardid  

2) Kohtutes konkurentsivõimeline 

palgatase - tõstetakse kohtute registrite 

(kulu +160 912) ja Eesti kohtute (kulu 

+1 232 374) palgataset 6,3%

5 771 677 Õiguskaitse 

16.b

5.2.1 Kolmandate isikute 

kulude kasvust 

tingitud 

eelarvekoormuse 

vähendamine
tegevus

Tagatud on kolmandate isikutele (nt tunnistajate 

tasud, ekspertiisitasud jne)  personalikulude 

hüvitamine riigieelarvest, tegelik kulu koos 

majandamiskuludega on 520 000 (art 50 - 290 

000 eur; art 55 - 230 000 eur). Kolmandate 

isikute majandamiskulude kasvu rahastame 

kohtute eelarve sisemiste majandamiskulude 

vähendamise arvelt. 

290 000 Tagatud on kolmandate isikutele 

personalikulude hüvitamine riigieelarvest, 

tegelik kulu koos majandamiskuludega on 

540 000 (art 50 - 300 000 eur; art 55 - 240 

000 eur). Kolmandate isikute 

majandamiskulude kasvu rahastame kohtute 

eelarve sisemiste majandamiskulude 

vähendamise arvelt.

300 000 Tagatud on kolmandate isikutele 

personalikulude hüvitamine 

riigieelarvest, tegelik kulu koos 

majandamiskuludega on 560 000 (art 

50 - 310 000 eur; art 55 - 250 000 eur). 

Kolmandate isikute 

majandamiskulude kasvu rahastame 

kohtute eelarve sisemiste 

majandamiskulude vähendamise 

arvelt.

310 000 Tagatud on kolmandate isikutele 

personalikulude hüvitamine 

riigieelarvest, tegelik kulu koos 

majandamiskuludega on 580 000 (art 50 

- 320 000 eur; art 55 - 260 000 eur). 

Kolmandate isikute majandamiskulude 

kasvu rahastame kohtute eelarve 

sisemiste majandamiskulude 

vähendamise arvelt.

320 000

6 Meede 6. 

Õiguskaitsesüsteemi 

arendamine

Selgitused 

6.1 Kodanikuühiskonna 

arengukava 

eesmärkide täitmine

tegevus

MTÜ ja SA registris on vabaühenduste kohta 

olevad andmed vabalt kasutuses 

150 000 MTÜ ja SA registris on vabaühenduste 

kohta olevad andmed vabalt kasutuses 

156 000 MTÜ ja SA registris on 

vabaühenduste kohta olevad andmed 

vabalt kasutuses 

156 000 MTÜ ja SA registris on vabaühenduste 

kohta olevad andmed vabalt kasutuses

156 000 Kodanikuühisk

onna 

arengukava

6.2 Registrite arendamine, 

andmete 

kättesaadavuse 

parandamine
algatus

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

rakendamiseks on osaliselt tehtud vajalikud 

arendustööd, mida toetavad muudatused 

jõustuvad üldises korras ja  01.01.2016

134 000 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

rakendamiseks on  tehtud vajalikud 

arendustööd, mida toetavad muudatused 

jõustuvad 01.01.2018

38 640 Korteriomandi- ja 

korteriühistuseaduse rakendamiseks 

on  tehtud vajalikud arendustööd, 

mida nõudvad muudatused jõustuvad 

01.01.2018

87 216 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse 

rakendamiseks on  tehtud vajalikud 

arendustööd

13 248 Eesti 

infoühiskonna 

arenduskava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

 Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos)  säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele). 

RIK personalikulude kasv 10% aastas: 2014- 450 212 eur, 2015- 495 233, 2016- 499 736, 2017- 500 186 eur. RIKi keskse infraga seotud investeeringuteks lisataotlus 734 000 eurot (: varunduslahenduse laiendus. RIK serveripargi uuendamine. 

Andmemahtude kasvust tingitud kettakasti laiendamine. VPN seadmete uuendamine (enamus seadmed on üle 4 aasta vanad (max vanus 6-7 aastat) ning need pole asutustes dubleeritud. IT-abi töövahendi  lisanduva funktsionaalsuse kasutuselevõtt sh 

integratsioon teiste süsteemidega. Andmebaaside turvalahenduse juurutamine. Töökohtade varustamine terminalidega. Skaneerimislahenduse tsentraalne haldus). Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 

2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos)  säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele). 

2. Õigusemõistmine ja õiguskaitse 



Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

6.2.1

tegevus

Kinnistusraamatusse ja äriregistrisse kantud 

isikuandmeid uuendatakse poolautomaatselt.  

40 000 Kinnistusosakonna järelevalvefunktsiooni 

eeldused on kinnistusraamatu 

menetlustarvaras loodud. 

Laevakinnistusraamatusse, 

abieluvararegistrisse ja pärimisregistrisse 

kantud isikuandmeid uuendatakse 

automaatselt. 

30 000

6.3 ISKE nõuete 

rakendamine 

Justiitsministeeriumis 

ja ministeeriumi 

valitsemisalas tegevus

Infrastruktuuride investeeringud ohtude 

maandamiseks (VV määruse  „Infosüsteemide 

turvameetmete süsteem“ kohaselt vajalikud): 

ründetuvastusprobleem (IPS) uuendamine“, 

infrastruktuuri turvaauditid, võõraste võrkupääsu 

tõkestamine (NAC),  turvakänneri litsentsitasud. 

 

150 000 Infrastruktuuride investeeringud ohtude 

maandamiseks (VV määruse  

„Infosüsteemide turvameetmete süsteem“ 

kohaselt vajalikud): ründetuvastusprobleem 

(IPS) uuendamine“, infrastruktuuri 

turvaauditid, võõraste võrkupääsu 

tõkestamine (NAC),  turvakänneri 

litsentsitasud.  

200 000 Infrastruktuuride investeeringud 

ohtude maandamiseks (VV määruse  

„Infosüsteemide turvameetmete 

süsteem“ kohaselt vajalikud): 

ründetuvastusprobleem (IPS) 

uuendamine“, infrastruktuuri 

turvaauditid, võõraste võrkupääsu 

tõkestamine (NAC),  turvakänneri 

litsentsitasud.  

200 000 Infrastruktuuride investeeringud ohtude 

maandamiseks (VV määruse  

„Infosüsteemide turvameetmete 

süsteem“ kohaselt vajalikud): 

ründetuvastusprobleem (IPS) 

uuendamine“, infrastruktuuri 

turvaauditid, võõraste võrkupääsu 

tõkestamine (NAC),  turvakänneri 

litsentsitasud.  

150 000

6.3.1 ISKE auditid

tegevus

Infosüsteemide ISKE auditid vastavalt VV 

määrusele "Infosüsteemide turvameetmete 

süsteem": Patendiameti infosüsteemide audit (7 

500); Delikaatsete isikuandemete töötlejate 

registri audit (1 500); EKEI infosüsteemide 

auditid (20 000); e-Toimiku ja 

Kriminaalmenetuse registri auditid (30 000); 

Vanglate infosüsteemi ISKE ning OWASP 

rünnaku audit (50 000); 

dokumendihaldusüsteemid auditid (1 500); 

Äriregistri, Kinnistusraamatu, laevaregistri, 

Abieluvararegistri auditid (41 000); Kohtute 

infosüsteemi ISKE ja OWASP rünnaku aditite 

tegemine (20 000); Riigi Teataja ISKE ja 

OWASP rünnaku auditi läbiviimine (30 000); 

Täitemenetluse infosüsteemi ISKE audit ja 

OWASP rünnaku audit (20 000);

221 500 Infosüsteemide IKSE audutid vastavalt 

VV määrusele "Infosüsteemide 

turvameetmete süsteem": Patendiameti 

infosüsteemide audit (8 100); 

Delikaatsete isikuandemete töötlejate 

registri audit (1 700); EKEI 

infosüsteemide auditid (20 000); e-

Toimiku ja Kriminaalmenetuse registri 

auditid (30 000); Vanglate infosüsteemi 

ISKE ning OWASP rünnaku audit (50 

000); Dokumendihaldusüsteemide 

auditid (1 700); Äriregistri, 

Kinnistusraamatu, laevaregistri, 

Abieluvararegistri auditid (41 000); 

Kohtute infosüsteemi ISKE ja 

OWASP rünnaku aditite tegemine (20 

000);  Riigi Teataja ISKE ja OWASP 

rünnaku auditi läbiviimine (30 000); 

Täitemenetluse infosüsteemi ISKE 

audit ja OWASP rünnaku audit (20 

000);

222 500

6.4 Õigusametite ja 

–kutsete 

(kohtutäiturite, 

pankrotihaldurite 

notarite, vandetõlkide 

ja advokaatide) ameti- 

ja kutsetegevuse 

arendamine

tegevus

Lisataotlus vandetõlgi eksamite korraldamiseks 30 000 Lisataotlus vandetõlgi eksamite 

korraldamiseks

30 000 Lisataotlus vandetõlgi eksamite 

korraldamiseks

2020. aastaks on vandetõlke arv piisav 

kvaliteetse teenuse tagamiseks.

30 000 30 000

6.4.1 Riikliku järelevalve 

menetluse kvaliteedi 

tõstmine

tegevus Vähemalt kahes keerulisemas pankrotimenetluse 

järelevalves on kaasatud sõltumatu ekspert.

15 000 Vähemalt kahes keerulisemas 

pankrotimenetluse järelevalves on kaasatud 

sõltumatu ekspert.

15 000 Vähemalt kahes keerulisemas 

pankrotimenetluse järelevalves on 

kaasatud sõltumatu ekspert.

15 000 Vähemalt kahes keerulisemas 

pankrotimenetluse järelevalves on 

kaasatud sõltumatu ekspert. 

Põhjalikuma riikliku järelevalve 

menetluse läbiviimise tulemusena on 

paranenud kohtutele esitatavate 

pankrotimenetluste lõpparuannete 

kvaliteet.

15 000
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6.4.2 tegevus Uue täitemenetluse infosüsteemi haldus-

/hoolduskulu (püsikulu). (Täitemenetluse 

infosüsteemi kaasajastamine – käivitub 

täitemenetluse valdkonna infosüsteemi 

arendusprojekt: e-Täitur (Cross-Border 

Enforcement Proceeding Tool)) 

50 000 Uue täitemenetluse infosüsteemi haldus-

/hoolduskulu (püsikulu). (Täitemenetluse 

infosüsteemi kaasajastamine – käivitub 

täitemenetluse valdkonna infosüsteemi 

arendusprojekt: e-Täitur (Cross-Border 

Enforcement Proceeding Tool))

50 000 Uue täitemenetluse infosüsteemi 

haldus-/hoolduskulu (püsikulu). 

(Täitemenetluse infosüsteemi 

kaasajastamine – käivitub 

täitemenetluse valdkonna 

infosüsteemi arendusprojekt: e-Täitur 

(Cross-Border Enforcement 

Proceeding Tool))

50 000 Uue täitemenetluse infosüsteemi haldus-

/hoolduskulu (püsikulu). 

(Täitemenetluse infosüsteemi 

kaasajastamine – käivitub 

täitemenetluse valdkonna infosüsteemi 

arendusprojekt: e-Täitur (Cross-Border 

Enforcement Proceeding Tool))

50 000

6.5 Õigusabi 

kättesaadavuse 

parandamine 

tegevus MTÜ-de esmatasandi õigusabi eraldise 

suurendamine (eraldise suurus 2015 -  175 000 

EUR)

45 000 MTÜ-de esmatasandi õigusabi eraldise 

suurendamine (eraldise suurus 2016 - 200 

000 EUR)

70 000 MTÜ-de esmatasandi õigusabi eraldise 

suurendamine (eraldise suurus 2017 - 

220 000 EUR)

90 000 MTÜ-de esmatasandi õigusabi eraldise 

suurendamine (eraldise suurus 2018 - 

240 000 EUR)

110 000 Turvaline Eesti, 

"õiguskaitse" p 

6.b

6.5.1 algatus Riigi õigusabi eraldise suurendamine (eraldise 

suurus 2015 - 4 035 000 EUR)

200 000 Riigi õigusabi eraldise suurendamine 

(eraldise suurus 2016 – 4 235 000  EUR)

400 000 Riigi õigusabi eraldise suurendamine 

(eraldise suurus 2016 – 4 435 000)

600 000 Riigi õigusabi eraldise suurendamine 

(eraldise suurus 2016 – 4 635 000 EUR)

800 000

6.6 e-Codex (e-Justice 

Communication via 

Online Data Exchange ) 

üle-euroopalises 

arendusprojektis 

osalemine ning paketi 

"Identiteet (e-ID 

füüsilistele ja 

juriidilistele isikutele, 

rollid, mandaadid ja 

õigused) ja 

digitaalallkiri" 

juhtimine

tegevus Eesti jaoks on reaalsete juhtumite baasil 

tõestatud digitaalse piiriülese Euroopa 

maksekäsu toimimine ning e-CODEXi 

platvormi ehk koostalitusvõimekihi toimimine ja 

sobivus e-Justice raames andmete ning 

dokumentide vahetuseks liikmesriikide vahel. 

Eesti juhitava tööpaketi tulemusel loodud 

tarkvara on tõestanud enda töökindlust ning 

sobivust allkirjade valideerimiseks e-Justice 

domeeni pilootides ning on tehtud Euroopas 

vabalt kättesaadavaks. Samuti on tehtud vabalt 

kättesaadavaks kogu e-CODEXi raames loodud 

tarkvara ning dokumentatsioon. Tehtud on 

projekti kokkuvõtted ning järeldused.

50 000 Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd 11.c; e-riigist 

i-riigiks 2.a.

6.7 Uue Ametlike 

Teadaannete 

infosüsteemi 

kasutusele võtmine

algatus Uus Ametlike Teadaannete Infosüsteem 

kasutusele võetud. ATA IS hooldusleping 10 000

10 000 ATA IS hooldusleping 10000 10 000 ATA IS hooldusleping 10000 10 000 ATA IS hooldusleping 10000 10 000

6.8. Eesti õiguskeele 

arendamine ja 

õigusterminite 

andmebaasi 

arendamine

tegevus

Tõlkeabi tarkvara soetamine ja tõlkemälude 

koondamine kõikide justiitsvaldkonna tõlkidele, 

kaasa arvatud vandetõlkidele kokku 153 968,50 

eurot (Tradose litsentsid, koolitus  ja paigaldus 

50-le kasutajale  ning tõlgete ja mälude 

migratsioon - Püsikulu kokku  143 114,50 EUR , 

lisanduv  pasikuluna  personalikulu RIKi poolelt 

10 854 EUR aastas ). 

153 968 Tõlkeabitarkvara juurutamine kõikidele 

justiitsvaldkonna tõlkidele 10 854.

10 854 Ühtse tõlkemälu pidamine kõikide 

justiitsvaldkonna tõlkide jaoks 10 854 

10 854 Tarkvara litsentside uuendus 30 000 eur 30000  + 10 

854 

Turvaline Eesti 

"õiguskord" p 

4.c

6.9 E-Riigi Teataja, e-

õiguse, kohtulahendite 

andmebaaside, 

Riigikogu 

menetlusinfo ja 

õigusaktide tõlgete 

süsteemi arendamine

algatus
Ettevalmistatud kõikides 

menetlusinfosüsteemides  XML elementide 

põhiste õigusaktide skeemide kasutuselevõtmine, 

mis tagab tulevikus andmete taaskasutamise, 

automaatse töötlemise ja halduskulude 

kokkuhoiu. Muudatuste eelarve koondatakse 

Justiitsministeeriumisse.

125 000

Kõikides menetlusinfosüsteemides  XML 

elementide põhiste õigusaktide skeemide 

kasutuselevõtmine - rakendamine. 

Muudatuste tõlkimine toimub 1 kuu jooksul 

muudatuse avaldamisest RTs. 

25 000 Kõikides menetlusinfosüsteemides  

XML elementide põhiste õigusaktide 

skeemide kasutusele võetud. 

Muudatuste tõlkimine toimub 1 kuu 

jooksul muudatuse avaldamisest RTs.

25 000 Muudatuste tõlkimine toimub 1 kuu 

jooksul muudatuse avaldamisest RTs.

25 000

6.9.1 algatus Seaduste ja kohtuotsuste vaheliste seoste 

loomine, andmete korrastamine ja arendustööd.

50 000
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6.10 Registrite ja 

Infosüsteemide 

Keskuse teenuste 

arendamine

tegevus RIKi personalikulude kasv 8%  aastas säilitamaks 

konkurentsi tööturul (arvestades mõjutustega, 

mis kaasnevad IT-valdkonna tsentraliseerimise ja 

 erinevates valitsemisalades IT-asutuste 

loomisega). 

373 805 RIKi personalikulude kasv 8%  aastas 

säilitamaks konkurentsi tööturul. 

403 709 RIKi personalikulude kasv 8%  aastas 

säilitamaks konkurentsi tööturul. 

436 006 RIKi personalikulude kasv 8%  aastas 

säilitamaks konkurentsi tööturul.

470 886

6.10.1 tegevus Riigisektori IT-hangete tsentraliseeritud 

läbiviimine

(personalikulu)

76 800 Riigisektori IT-hangete tsentraliseeritud 

läbiviimine

(personalikulu)

82 944 Riigisektori IT-hangete 

tsentraliseeritud läbiviimine 

(personalikulu)

89 580 Riigisektori IT-hangete tsentraliseeritud 

läbiviimine (personalikulu)

96 746

6.10.2 RIK majandamiskulud tegevus RIK  kesksete hangetega vajalik summa 

võimalikeks hangetealasteks vaidlusteks või 

muude õigusalaste teenuste tellimiseks; 

suurenevast väliskoostööst tingitud vajadus 

tõlgete järele; personali ja hindade kasvust 

suurenenud vajadus bürookuludeks; vananenud 

mööbli väljavahetamine, ruumide korrastamine 

ning remonditööd, personalikasvust tingitud 

koolituskulude suurenemine jms 

76 390 RIK  kesksete hangetega vajalik summa 

võimalikeks hangetealasteks vaidlusteks või 

muude õigusalaste teenuste tellimiseks; 

suurenevast väliskoostööst tingitud vajadus 

tõlgete järele; personali ja hindade kasvust 

suurenenud vajadus bürookuludeks; 

vananenud mööbli väljavahetamine, 

ruumide korrastamine ning remonditööd, 

personalikasvust tingitud koolituskulude 

suurenemine jms

53 205 RIK  kesksete hangetega vajalik 

summa võimalikeks hangetealasteks 

vaidlusteks või muude õigusalaste 

teenuste tellimiseks; suurenevast 

väliskoostööst tingitud vajadus tõlgete 

järele; personali ja hindade kasvust 

suurenenud vajadus bürookuludeks; 

vananenud mööbli väljavahetamine, 

ruumide korrastamine ning 

remonditööd, personalikasvust 

tingitud koolituskulude suurenemine 

jms

66 301 RIK  kesksete hangetega vajalik summa 

võimalikeks hangetealasteks vaidlusteks 

või muude õigusalaste teenuste 

tellimiseks; suurenevast väliskoostööst 

tingitud vajadus tõlgete järele; personali 

ja hindade kasvust suurenenud vajadus 

bürookuludeks; vananenud mööbli 

väljavahetamine, ruumide korrastamine 

ning remonditööd, personalikasvust 

tingitud koolituskulude suurenemine 

jms

80 178

6.10.3 Dokumendihaldusüste

emi parendamine

tegevus Dokumendihaldusüsteemi Delta iga aastane 

hooldus-arendustööd (vajalikest 

versioonimuudatustest tulenevad täiendused-

arendused, nt Office, digidoc, veebibrauserid jne, 

30 000); Delta platvormivahetus (100 000); Delta 

mobiilse vaate arendamine (50 000); mitme akna 

tugi ühes brauseri vaates (80 000); Liidesed 

dokumentide vahetamiseks Delta ja e-toimiku 

süsteemide KIR, KIS, KRMR vahel (240 000)

500 000 Dokumendihaldusüsteemi Delta iga aastane 

hooldus-arendustööd (vajalikest 

versioonimuudatustest tulenevad täiendused-

arendused, nt Office, digidoc, 

veebibrauserid jne, 30 000);

30 000 Dokumendihaldusüsteemi Delta iga 

aastane hooldus-arendustööd 

(vajalikest versioonimuudatustest 

tulenevad täiendused-arendused, nt 

Office, digidoc, veebibrauserid jne, 30 

000);

30 000 Dokumendihaldusüsteemi Delta iga 

aastane hooldus-arendustööd (vajalikest 

versioonimuudatustest tulenevad 

täiendused-arendused, nt Office, 

digidoc, veebibrauserid jne, 30 000);

30 000

6.10.4 Intranettide 

arendamine

tegevus Sharepoint litsentside soetamine (6 600); 

platvormi vahetus (30 000), DHS ja SAP 

liidetsamine (40 000), arendustööd (30 000)

106 600

6.10.5 Infrastruktuuride 

investeeringud

tegevus Peaserveriruumi parenduse ja vahetuse  ning 

varuserveriruumi laiendamisega seotud 

lisakulutused, tagamaks teenuste paremat 

käideldavust (120 000), lai- ja 

kühtvõrguseadmete vahetus JM haldusalas (80 

000), SF vahenditest soetatud seademte 

amortiseerumisest tulenev uute seadmete 

soetamine (370 000), lõppkasutajaseadmete ja 

tarkvara tsentraalse halduse võimekuse 

parendamine (printerid, skännerid, tarkvara jms 

haldus sh nt turvaline printimisteenus kogu 

haldusalale, 100 000)

670 000 Peaserveriruumi parenduse ja vahetuse  ning 

varuserveriruumi laiendamisega seotud 

lisakulutused, tagamaks teenuste paremat 

käideldavust (100 000), lai- ja 

kohtvõrguseadmete vahetus JM haldusalas 

(100 000), SF vahenditest soetatud 

seademte amortiseerumisest tulenev uute 

seadmete soetamine (280 000), 

lõppkasutajaseadmete ja tarkvara tsentraalse 

halduse võimekuse parendamine (printerid, 

skännerid, tarkvara jms haldus sh nt 

turvaline printimisteenus kogu haldusalale, 

130 000)

610 000 Peaserveriruumi parenduse ja 

vahetuse  ning varuserveriruumi 

laiendamisega seotud lisakulutused, 

tagamaks teenuste paremat 

käideldavust (100 000), lai- ja 

kohtvõrguseadmete vahetus JM 

haldusalas (12000), SF vahenditest 

soetatud seademte amortiseerumisest 

tulenev uute seadmete soetamine (100 

000), lõppkasutajaseadmete ja tarkvara 

tsentraalse halduse võimekuse 

parendamine (printerid, skännerid, 

tarkvara jms haldus sh nt turvaline 

printimisteenus kogu haldusalale, 80 

000)

400 000 Peaserveriruumi parenduse ja vahetuse  

ning varuserveriruumi laiendamisega 

seotud lisakulutused, tagamaks teenuste 

paremat käideldavust (200 000), lai- ja 

kohtvõrguseadmete vahetus JM 

haldusalas (40 000), SF vahenditest 

soetatud seademte amortiseerumisest 

tulenev uute seadmete soetamine (200 

000), lõppkasutajaseadmete ja tarkvara 

tsentraalse halduse võimekuse 

parendamine (printerid, skännerid, 

tarkvara jms haldus sh nt turvaline 

printimisteenus kogu haldusalale, 50 

000)

490 000

6.10.6 Infrastruktuuride 

püsikulude 

suurenemine

tegevus SF investeeringutest soetatud riist- ja tarkvarade 

tootetoed (80 000), amortiseerunud 

lõppkasutajaseadmete vahetus (printerid, 

skännerid jms 80 000)

160 000 SF investeeringutest soetatud riist- ja 

tarkvarade tootetoed (110 000), 

amortiseerunud lõppkasutajaseadmete 

vahetus (printerid, skännerid jms 50 000)

160 000 SF investeeringutest soetatud riist- ja 

tarkvarade tootetoed (110 000), 

amortiseerunud lõppkasutajaseadmete 

vahetus (printerid, skännerid jms 50 

000)

160 000 SF investeeringutest soetatud riist- ja 

tarkvarade tootetoed (110 000), 

amortiseerunud lõppkasutajaseadmete 

vahetus (printerid, skännerid jms 50 

000)

160 000

3. Õiguspoliitika 
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7 Meede 7. 

Põhiõiguste kaitse 

alase regulatsiooni 

arendamine

Selgitused

Isikuandmete kaitse 

regulatsiooni 

uuendamine

Tegevus Euroopa Liidu andmekaitseõiguse reform: Eesti 

seisukohtade kujundamine eelnõu suhtes 

(vajalike siseriiklike protseduuride läbimine - 

Vabariigi Valitsus, ELAK jne) ja esindamine.

Rakendamine. Rakendamine Rakendamine E-riigist i-riigiks 

5a ja 5c

Andmekaitse 

Inspektsiooni IT-

strateegia

Tegevus 1) AKI IT-strateegia väljatöötamine. 2) AKI 

vajab korraliku dokumendihalduse põhist 

automaatstatistikat. 3) AKI koostab 

lähteülesannet eesti.ee põhiseks AKI poole 

veebipöördumiste esitamise võimaluse 

loomiseks, mis haakuks automatiseeritult AKI 

dokumendihaldusega ja realiseeritaks RIK ja RIA 

koostöös.

IT-strateegia rakendamine, elektrooniline 

menetlus

IT-strateegia rakendamine, 

elektrooniline menetlus

7.2 Põhiseadusliku korra 

kaitse regulatsiooni 

väljatöötamine

Tegevus Analüüs ja vajadusel kontseptsiooni esitamine 

ministrile

Eelnõu Turvaline Eesti 

“Õiguskaitse” p 

8a; “Põhiseadus 

ja demokraatia” 

p 1 ; Turvaline 

Eesti 

“Õiguskord” p 

2a; E-riigist i-

riigiks p 5a

7.3 Taustakontrolli 

regulatsiooni 

väljatöötamine

Tegevus Eelnõu on Vabariigi Valitsuse poolt 

heakskiidetud

Rakendamine Rakendamine Turvaline Eesti 

“Õiguskord” p 

2a; E-riigist i-

riigiks p 5a 

8 Meede 8.  

Õigusloome 

kvaliteedi tagamine 

Selgitused 

8.1 Hea õigusloome 

saavutamiseks 

ekspertide ja 

huvirühmade 

kaasamine, mõjude 

analüüsi tegemine 

ning õigusaktide 

eelnõude mõjude 

analüüsi süsteemi 

koordineerimine

Tegevus 1) Ekspertide ja huvirühmade kaasamine:75 000 

eur (sh 2 põhjalikumat mõju analüüsi à 25 000 

eur; õigusekspertiiside kulud 20 000 eur; 5000 

eur kaasamiskulud); 2) 2 täiendava mõjude 

analüüsi nõuniku ametikohta kulu 60000€: ÕPO 

mõjude analüüsid ja uuringud, samuti 

nõustamine VTK-de ja seletuskirjade mõjude 

osas. Koolitused sihtgruppidele.

60 000

1) Ekspertide ja huvirühmade kaasamine:75 

000 eur (koosneb järgnevast: 2 põhjalikumat 

mõju analüüsi à 25 000 eur; 

õigusekspertiiside kulud 20 000 eur; 5000 

eur kaasamiskulud); 2) Personalikulude 

suurenemine - 2 uue ÕKT nõuniku 

ametikohta kulu 60000€. Koolitused 

sihtgrupile.

60 000

Sihtgrupi koolitamine Turvaline Eesti 

“Õiguskord” p 

4

7.1

Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos)  säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportisonaalselt kõikidele meetmetele).  Eesti peab võtma aktiivse eestvedaja rolli rahvusvahelise õiguse arendamises, et tagada isikuõigused ja infovabadus internetikasutuses.  AKI võimekuse 

suurendamine 1 ametikoha lisa 2015 - 34 856 eur (poliitikavaldkonna ekspert rahvusvahelise koostöö peale, see töösuund kasvab.. Isikuandmete kaitse ja avaliku teabe järelevalveametnik peab olema lähemalt kursis nii järelevalvatava valdkonnaga 

(pangandusest kuni sotsiaal- ja politseitööni) kui ka infotehnoloogilise taustaga ning omama küpsust teha kaalutlusotsuseid hinnanguliste õigusmõistete põhjal (avalik huvi, ülemäärane kahjustamine jne). Sellise tugeva spetsiifika tõttu saadab meid pidev 

personalirisk – vajaliku kompetentsusega järelevalveametnikke tööturul ei ole, nad tuleb suuresti koha peal välja koolitada, töölt lahkumine annab suure koormusega väikesele asutusele tugeva tagasilöögi. Personaliriski maandamiseks on eesmärk maksta 

järelevalveametnikele konkurentsisektoriga võrreldavat palka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportsionaalselt kõikidele meetmetele). JMi personalikulude suurenemine 2 uue ÕKT nõuniku ametikohta palgafond 60000 eurot. Nõunike ülesandeks on tulenevalt ÕP arengusuundade 100% 

rakendumisest ÕPO mõjude analüüside ja uuringute teostamine, samuti nõustamine väljatöötamiskavatsuste ja seletuskirjade mõjude osas.



Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

8.2 2006 jõustunud ja 

2009 märkimisväärselt 

muudetud 

tsiviilkohtumenetluse 

analüüs

Tegevus Jätk aastal 2013 alanud tsiviilkohtumenetluse 

uuringule - Eelnõu koostamise vajaduse 

väljaselgitamine ja arutamine huvigruppidega. 

Uuringu tulemuste analüüs Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd 

“Õiguskaitse” p 

16b; Turvaline 

Eesti 

“Õiguskaitse” p 

6a

8.3 Eesti seaduste 

süsteemne tõlkimine 

inglise keelde 

Justiitsministeeriumi 

vastutusel 

rahvusvahelise 

konkurentsivõime ja 

ärikeskkonna 

läbipaistvuse huvides

algatus Kõik kehtivad seadused tõlgitakse inglise keelde 

1 kuu jooksul peale nende avaldamist Riigi 

Teatajas

Kõik kehtivad seadused tõlgitakse inglise 

keelde 1 kuu jooksul peale nende avaldamist 

Riigi Teatajas

Kõik kehtivad seadused tõlgitakse 

inglise keelde 1 kuu jooksul peale 

nende avaldamist Riigi Teatajas

Kõik kehtivad seadused tõlgitakse 

inglise keelde 1 kuu jooksul peale nende 

avaldamist Riigi Teatajas

 

Konkurentsivõi

meline maj 

keskkond 

Õiguskaitse p 

16.j

9 Meede 9.  

Halduskorralduse 

alase regulatsiooni 

arendamine

Selgitused 

9.1 Halduskorralduse 

regulatsiooni 

väljatöötamine

algatus Kontseptsiooni esitamine ministrile Eelnõu esitamine VV-le Kodanike riik 

“Põhiseadus ja 

demokraatia” p 

1

9.2 Haldusmenetluse 

seaduse analüüs

algatus 1) Analüüsi esitamine ministrile 2) Vajadusel 

väljatöötamiskavatsus kooskõlastusringile 3) 

vajadusel eelnõu esitamine kooskõlastusringile

Eelnõu esitamine VV-le Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd, 

"Ettevõtlikuse 

arendamine" , 

Turvaline Eesti, 

"Õiguskord"  p 

4a ja 4b.

10 Meede 10. 

Ettevõtluskeskkonn

a alase regulatsiooni 

arendamine

Selgitused 

10.1 Ühtse patendikohtuga 

ühinemine 

algatus Ühtse patendikohtu tegevus ja Eesti osamakse 

ning selle raames moodustatud Euroopa 

Patendikohtu regionaalse divisjoni töös 

osalemine

12 000

Ühtse patendikohtu tegevus ja Eesti 

osamakse tasumine, Euroopa Patendikohtu 

regionaalse divisjoni töös osalemine

14 000

Ühtse patendikohtu tegevus ja Eesti 

osamakse tasumine, Euroopa 

Patendikohtu regionaalse divisjoni 

töös osalemine

16 000

Ühtse patendikohtu tegevus ja Eesti 

osamakse tasumine. Euroopa 

Patendikohtu regionaalse divisjoni töös 

osalemine.

18 000

Intellektuaalomandi 

õiguse arendamine

algatus 1) Autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate 

õiguste seadus ning tööstusomandiseadus on 

riigikogus vastu võetud. 2) Orbteoste direktiivi 

raames keskasutuse funktsiooni täitmine 

(orbteoste direktiiv jõustub nov 2014). 1 

lisanduva ametikoha kulu.

32 500 Rakendamine Rakendamine

Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd

Patendiameti töö 

ümberkorraldamine ja 

struktuuri 

optimeerimine

algatus

Tugipersonali hulk ja juhtimistasandid on 

optimeeritud 

10.2

Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportsionaalselt kõikidele meetmetele).  Patendiameti personalikulu kasvuks on arvestatud alates 2015 6,3% (RM majandusprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul. Tööstusomandi 

apellatsioonikomisjoni töömahu kasv 15% võrra nõuab ka finantseerimise kasvu samas ulatuses (13 164 eurot).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

EÕT-le lisanduva ülesande täitmiseks vajalik 1 nõuniku ametikoha palgafond (seoses orbteoste direktiivi ülevõtmisega hakkame teostama keskasutuse ülesandeid) 32500 eurot aastas alates 2015. aastast.

Personalikulude osas on arvestatud meetme kulu kasvuks ministeeriumi ametnikele alates 2015- 6,3%  (RM majandusprognoos 2013.a.sügis brutopalga kasvuprognoos) säilitamaks konkurentsivõimelist palka tööturul 2008-2010 teostatud kärbete 

taastamiseks (ministeeriumi kulud on jaotatud proportsionaalselt kõikidele meetmetele). 



Jrk nr

Meede

Tegevused

Algatused

2015 vahetud tulemused
lisataotlus 

(EUR)
2016 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2017 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)
2018 vahetud tulemused

lisataotlus 

(EUR)

Viide: VV 

tegevus-

programm

Kaubamärgi ja 

tööstusdisainilahendus

e infosüsteem

tegevus Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse  

infosüsteemi [taotluste ja avalduste esitamine 

(OHIM-i eFiling, eServices) koos menetlustarkvaraga 

(OHIM-i Back Office süsteem) ] tarkvara 

juurutamine teostatud ja täiendusvajadused 

arendatud. Täiendav personal RIKile (35 000). 

Geograafilise tähise täiendus arendatud. 

Menetlustähtaegade lühendamine ja menetluse 

elektrooniliseks viimine. 

95 000

Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse  

infosüsteemi [taotluste ja avalduste esitamine 

(OHIM-i eFiling, eServices) koos 

menetlustarkvaraga (OHIM-i Back Office 

süsteem) ] tarkvara stabiliseerimine ja 

hooldustööd. Menetlus on elektrooniline. 50 000

Kaubamärgi ja 

tööstusdisainilahenduse  infosüsteemi 

[taotluste ja avalduste esitamine (OHIM-i 

eFiling, eServices) koos menetlustarkvaraga 

(OHIM-i Back Office süsteem) ] tarkvara 

hooldustööd. Menetlus on 

elektrooniline.

30 000

Kaubamärgi ja tööstusdisainilahenduse  

infosüsteemi [taotluste ja avalduste 

esitamine (OHIM-i eFiling, eServices) koos 

menetlustarkvaraga (OHIM-i Back Office 

süsteem) ] tarkvara hooldustööd. 

Menetlus on elektrooniline. 30 000

Eesti 

infoühiskonna 

arendukava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

Leiutiste ja 

mikrolülituse 

topoloogia 

infosüsteem

algatus Leiutiste (patent, europatent, kasulik mudel) ja 

mikrolülituse topoloogia menetlustarkvara 

arendamise I etapp valmis. Menetlus on osaliselt 

elektrooniline. Menetlsutähtajad on lühenenud. 
300 000

Leiutiste (patent, europatent, kasulik 

mudel), geograafilise tähise ja mikrolülituse 

topoloogia menetlustarkvara arendamise II 

etapp valmis. Menetlus on elektrooniline. 

Menetlsutähtajad on lühenenud. 

200 000

Leiutiste (patent, europatent, kasulik 

mudel), geograafilise tähise ja 

mikrolülituse topoloogia 

menetlustarkvara stabiliseerimine ja 

hooldusarendused valmis.  Menetlus 

on elektrooniline. 

50 000

Leiutiste (patent, europatent, kasulik 

mudel), geograafilise tähise ja 

mikrolülituse topoloogia 

menetlustarkvara hooldusarendused. 

Menetlus on elektrooniline. 

40 000

Eesti 

infoühiskonna 

arendukava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

tegevus

Patendiameti registrite avalikud andmebaasid 

koos taotluste esitamise portaaliga (koos infra 

muudatustega). Klassifikaatorite haldamise 

süsteemi arendamine- EMTAK süsteemi 

täiendus (100 000). Menetlus on osaliselt 

elektrooniline, seostatud ettevõtjaportaaliga. 

217 750

Patendiameti registrite avalikud 

andmebaasid koos taotluste esitamise 

portaaliga juurutamisperioodi ja 

stabiliseerimise periodi täiendused 

teostatud.Menetlus on osaliselt 

elektrooniline.

10 000

Patendiameti registrite avalikud 

andmebaasid koos taotluste esitamise 

portaaliga hooldustööd. Menetlus on 

elektrooniline. 10 000

Patendiameti registrite avalikud 

andmebaasid koos taotluste esitamise 

portaaliga hooldustööd. Menetlus on 

elektrooniline. 10 000

Eesti 

infoühiskonna 

arendukava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

tegevus Kaubamärgi ekspertide kujutlusmärkide 

otsingusüsteemi ACSEPTO iga-aastane 

litsentsitasu. Otsingute teostamine on kiirem ja 

täpsem. 
22 000

Kaubamärgi ekspertide kujutlusmärkide 

otsingusüsteemi ACSEPTO iga-aastane 

litsentsitasu. Otsingute teostamine on 

kiirem ja täpsem. 
22 000

Kaubamärgi ekspertide 

kujutlusmärkide otsingusüsteemi 

ACSEPTO iga-aastane 

litsentsitasu.Otsingute teostamine on 

kiirem ja täpsem. 

22 000

Kaubamärgi ekspertide kujutlusmärkide 

otsingusüsteemi ACSEPTO iga-aastane 

litsentsitasu.Otsingute teostamine on 

kiirem ja täpsem. 
22 000

Eesti 

infoühiskonna 

arendukava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

tegevus Menetlustarkvara Common Software Informix 

serveri litsents (ühekordne tasu) ja igaaastane 

(aasta 2015) serveri (Aix) tõrkekindlustus. Töö 

taastamine rikete korral on tagatud. 
23 000

Menetlustarkvara Common Software iga-

aastane (aasta 2016) serveri (Aix) 

tõrkekindlustus. Töö taastamine rikete 

korral on tagatud. 
12 000

Menetlustarkvara Common Software 

iga-aastane (aasta 2017) serveri (Aix) 

tõrkekindlustus. Töö taastamine rikete 

korral on tagatud. 
12 000

Menetlustarkvara Common Software 

iga-aastane (aasta 2017) serveri (Aix) 

tõrkekindlustus.Töö taastamine rikete 

korral on tagatud. 

12 000

Eesti 

infoühiskonna 

arendukava 

2020, eesmärk 

5.3, meede 1

Patendiameti IT-

strateegia

tegevus

Patendiameti IT-strateegia väljatöötamine Rakendamine Rakendamine Rakendamine. 

10.3 Majanduskeskkonna 

parema toimimise 

regulatsioon: pankroti- 

ja täitemenetluse 

seadustiku muutmine 

tegevus

Pankrotiseaduse, saneerimisseaduse ja 

täiemenetluseseadustiku muutmise seadused on 

riigikogus vastuvõetud

Rakendamine Rakendamine

Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd

10.4 Parema õigusloome 

programm 2014-2020, 

ühinguõiguse 

kodifitseerimine

algatus

Ühinguõiguse kodifitseerimine Ühinguõiguse kodifitseerimine Ühinguõiguse kodifitseerimine Ühinguõigus on kodifitseeritud.

Konkurentsivõi

meline 

majanduskeskko

nd

Parema õigusloome 

programm 2014-2020, 

maksejõuetusõiguse 

kodifitseerimine

algatus

Maksejõuetusõiguse kodifitseerimine Maksejõuetusõiguse kodifitseerimine Maksejõuetusõiguse kodifitseerimine Maksejõuetusõigus on kodifitseeritud. 

Konkurentsivõi

meline  

majanduskeskko

nd

10.2


