
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 
Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse  
missioonipreemia statuut 
 
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lg 1 p 3 alusel: 
 
1. Üldsätted  
 
1.1. Arnold ja Heli Susi nimelise sõnajulguse missioonipreemiaga (edaspidi Missioonipreemia) 

tunnustatakse isikuid, kes on julgenud kasutada oma sõna jõudu Eesti riikliku iseseisvuse, 
demokraatlike väärtuste ja ajaloolise tõe eest seismisel.  

1.2. Missioonipreemia annab välja justiitsminister.  
 
2. Missioonipreemia kandidaatide esitamise tingimused ja välja andmise kord  
 
2.1. Missioonipreemia kandidaate saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh 

vabaühendused, riigi ja/või kohaliku omavalitsuse asutused ja ettevõtted.  
2.1.1. Ühe isiku või organisatsiooni poolt esitatavate kandidaatide arv ei ole piiratud. 
2.1.2. Missioonipreemia kandidaadi esitamiseks tuleb saata kirjalik vabas vormis ettepanek 

märksõnaga „Sõnajulgus“ Justiitsministeeriumi e-posti aadressile info@just.ee 
justiitsministeeriumi seatud tähtajaks. 

2.1.3. Kandideerimise ettepanek peab sisaldama:  
2.1.3.1. kandidaadi ees- ja perekonnanime; 
2.1.3.2. põhjendust, millised on olnud kandidaadi teened; 
2.1.3.3. kandidaadi kontaktandmed; 
2.1.3.4. kandidaadi esitanud isiku või isikute kontaktandmeid. 

2.1.4. Missioonipreemia väljaandmise komisjon ei esita justiitsministrile kandidaadiks isikut, kellel 
on kehtiv karistus tahtlikult toimepandud teo eest või kes on kohtueelse uurimise või kohtu 
all süüdistatuna kuriteos või kes on pannud toime sellise väärteo või muu vääritu teo, mille 
tõttu ei pea komisjon põhjendatuks või sobivaks isikut ministrile missioonipreemia 
kandidaadiks esitada. 

2.2. Missioonipreemia väljaandmise komisjoni kuuluvad esindaja Justiitsministeeriumist, Eesti 
Vabadusvõitluse ja Vastupanuliikumise Mälestusliidust, Eesti Memento Liidust, Arnold ja Heli Susi 
pärijad Hannaliisa Uusma ja Tiina Uusma. 

2.3. Komisjon valib välja ja esitab justiitsministrile Missioonipreemia kandidaadi(d). 
2.4. Missioonipreemia saaja(d) kinnitab justiitsminister käskkirjaga. 
2.5. Justiitsminister annab Missioonipreemia välja pidulikul tseremoonial või erijuhtudel vastavalt 

justiitsministri moodustatud missioonipreemia väljaandmise komisjoni ettepanekule.  
 
3. Missioonipreemia kirjeldus  
 
3.1. Missioonipreemia koosneb rahalisest preemiast ja klaasikunstitaiesest.  
3.2. Rahalise preemia suurus on seotud aastaarvuga. 2023. aastal on rahaline preemia 2023 eurot ja 

suureneb edaspidi vastavalt. 
 

4. Tunnistan kehtetuks justiitsministri 17. detsembri 2018. a käskkirja nr 118 „Arnold ja Heli Susi 
nimelise sõnajulguse missioonipreemia statuut“.  
 

5. Käskkiri jõustub allkirjastamise päeval.  
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(allkirjastatud digitaalselt) 

 
 
Lea Danilson-Järg 
Justiitsminister 
 
 


