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Üldise õigusnõustamise kättesaadavuse 
parandamise tagamiseks toetuse jagamise konkurss 
 
Riigi õigusabi seaduse §-i 31 ja justiitsministri 05.01.2017 määruse nr 1 „Üldise õigusnõustamise 
sihtgrupp ja õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse 
jagamise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 2 lõigete 1 ja 2 alusel kuulutan välja üldise 
õigusnõustamisega seotud tegevuse toetamiseks avaliku konkursi järgmiste tingimustega:  
 
1. Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping (edaspidi leping) tähtajaga kuni 
31.12.2020. Lepingut võidakse samadel tingimustel kuni kahe aasta võrra pikendada. 
 
2. Toetatava tegevuse piirmäär 2017. aastal on 751 000 (seitsesada viiskümmend üks) eurot koos 
käibemaksuga ning järgnevatel kalendriaastatel 767 000 (seitsesada kuuskümmend seitse) eurot 
koos käibemaksuga, millest määruse § 3 lõike 4 punktis 2 sätestatud tegevuse piirmäär 
kalendriaastas moodustab kuni 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot koos käibemaksuga ja määruse 
§ 3 lõike 4 punktis 3 sätestatud tegevuse piirmäär kalendriaastas moodustab kuni 41 000 
(nelikümmend üks tuhat) eurot koos käibemaksuga. 
 
3. Määruse § 3 lõike 4 punktis 1 sätestatud õigusnõustamise tunnitasu piirmäär ei tohi ületa 
käibemaksuta 40 (nelikümmend) eurot. 
 
4. Määruse § 3 lõike 4 punktis 1 sätestatud õigusnõustamiseks makstakse konkursi võitjale toetust 
abivajaja kohta kalendriaastas:  
4.1. esimese kahe õigusnõustamise tunni eest 100 protsenti konkursi võitja poolt taotluses märgitud 
kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast; 
4.2. kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest 50 protsenti konkursi võitja poolt taotluses 
märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast. 
 
5. Määruse § 3 lõike 4 punktis 1 sätestatud õigusnõustamise eest tasub abivajaja lisaks määruse § 7 
lõikes 1 sätestatud omaosalusmäärale omaosalusmäära, mis on: 
5.1. esimese kahe õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas 0 protsenti konkursi võitja poolt 
taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast; 
5.2. kolmanda kuni viienda õigusnõustamise tunni eest kalendriaastas 50 protsenti konkursi võitja 
poolt taotluses märgitud kohtumisega õigusnõustamise tunnitasu määrast. 
 
6. Taotluses tuleb välja tuua kuupäev, millal hiljemalt alustatakse toetatud tegevusega täies ulatuses.    
 
7. Taotlus loetakse vastavalt määrusele konkursile kvalifitseerunuks, kui taotleja:  
7.1. on esitanud taotluse tähtaegselt;  
7.2. on registreeritud asjakohases Eesti registris;  
7.3. on esitanud kõik määruse § 11 lõikes 4 sätestatud andmed;  
7.4. õigusnõustajatel on määruse § 11 lõikes 3 sätestatud kvalifikatsioon ja piisav kogemus;  
7.5. suhtes ei ole taotluse esitamise päeva seisuga algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust 
või ta ei ole pankrotis ning tal ei ole suuremat maksuvõlga kui 1000 eurot ning maksuvõla olemasolu 
korral peab olema maksuvõla tasumise ajatamine täies ulatuses tagatud;  
7.6. on andnud kinnituse määruse § 4 lõigetele 3 ja 4 vastava kliendihaldustarkvara olemasolu kohta 
ning esitanud informatsiooni kasutusele võetava kliendihaldustarkvara ja selle kasutuselevõtmise aja 
kohta;  
7.7. on andnud Justiitsministeeriumile nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile; 
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7.8. on taotluses välja toonud toetatud tegevusega täies ulatuses alustamise kuupäeva ning see 
kuupäev on varasem kui 16.04.2017. a.   
 
8. Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses 
ebaõigeid andmeid või dokumente, või kui taotleja planeeritud õigusnõustajate arv eelduslikult ei ole 
realistlik võrreldes taotleja poolt taotluses esitatud õigusnõustamise tundidega koguarvuga 
kalendriaasta kohta. 
 
9. Justiitsministeeriumil on õigus igal ajal ümber jagada kohtumisega õigusnõustamise tunnid 
taotluses märgitud linnade ja märgitud nõustamiskohtade vahel vastavalt kohtumisega 
õigusnõustamise nõudluse eeldatavale jaotusele ning vastavalt määruse §-s 8 sätestatule muuta 
toetuse protsenti ja omaosalusmäära. 
 
10. Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 12. 
veebruaril 2017. a kell 23:00.  
 
11. Konkursi kontaktisikuks on vabakutsete talituse juhataja Gunnar Vaikmaa 
(gunnar.vaikmaa@just.ee, 6 803 120). Konkursi tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks 
palume edastada oma küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee.  
 
12. Käesoleva käskkirjaga kinnitatakse lepingu eritingimused (käskkirja lisa), millega lepingu 
sõlmimine on konkursi võitjale kohustuslik.  
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Urmas Reinsalu 
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