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Kinnitatud 
Justiitsministri  16.01.2017 käskkirjaga nr 14 

 
 
TOETUSE KASUTAMISE LEPINGU ERITINGIMUSED 
 
Tallinn,  
 
Eesti Vabariik, Justiitsministeeriumi kaudu, registrikood 70000898, asukoht Tõnismägi 5a, 
15191 Tallinn, keda esindab seaduse ja põhimääruse alusel kantsler Norman Aas (edaspidi 
nimetatud „Toetuse andja“)  
ja   
[Jur.isiku või FIE ärinimi], registrikood [number], asukoht [aadress], keda esindab [volituse alus] 
alusel [ametinimetus] [ees- ja perekonnanimi] (edaspidi nimetatud „Toetuse saaja“),  
edaspidi koos nimetatud „Pooled“ ja eraldi „Pool“, 
 
LÄHTUDES justiitsministri 5.01.2017 määrusest 1 „Üldise õigusnõustamise sihtgrupp ja 
õigusvaldkonnad ning selle nõustamise kättesaadavuse parandamiseks antava toetuse jagamise 
tingimused ja kord“ (edaspidi „Määrus“), justiitsministri [kuupäev] käskkirjast [number] 
„Erivajadustega isikute õigusnõustamise kättesaadavuse parandamise tagamiseks  toetuse 
jagamise konkurss“ ning Toetuse saaja poolt [kuupäev] esitatud taotlusest,  
 
sõlmisid käesoleva toetuse kasutamise lepingu (edaspidi „Leping“) alljärgnevas: 

  
1. Lepingu objekt 
1.1. Riigieelarveline toetus summas [numbritega] ([sõnadega]) eurot (edaspidi „Toetus“) 

kalendriaasta kohta. 
1.2. Toetuse kasutamise eesmärk on tagada erivajadustega isikute õigusnõustamine ja abistamine 

igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel (edaspidi „Nõustamine“). 
Erivajadustega isikuks loetakse isik, kellel Sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud keskmise, 
raske või sügava puude.  

1.3. Toetatavate tegevuse elluviimisel tuleb lähtuda Määrusest, Käskkirjast ning Lepingust ja selle 
lisast vastavalt punktis 7.3. sätestatule.  

1.4. Toetuse kasutamise lõpptähtpäev on [kuupäev] 
 
2. Toetuse väljamaksmise aeg  
2.1. Toetuse andja kannab Toetuse saaja arveldusarvele [numbritega] ([sõnadega]) eurot 10 
(kümne) tööpäeva jooksul alates Toetuse andja poolt Lepingu jõustumisest teada saamisest; 
2.2. Järgnevate kalendriaastate Toetuse summad kantakse Teotuse saaja arveldusarvele hiljemalt 
31. jaanuariks; 
2.3. Juhul kui Toetuse kasutamise periood ei hõlma kogu kalendriaastat, vähendatakse punktis 1.1. 
nimetatud summat vastaval kalendriaastal proportsionaalselt. 
 
3. Toetuse kasutamise aruandeperioodid ja aruannete esitamine 
3.1. Toetuse kasutamise aruandeperiood on kalendriaasta või see osa kalendriaastast, mis on 

kalendriaastaga hõlmatud.  
3.2. Toetuse saaja esitab Toetuse andjale aruandes järgmised andmed: 
3.2.1. Nõustamist saanud erivajadustega isikute arv valdkondade ja linnade kaupa; 
3.2.2. Nõustamise tundide arv valdkondade ja linnade kaupa; 
3.2.3. rahaliste vahendite jääk aruandeaasta alguse seisuga, Toetusena saadud summa suurus 
kalendriaasta kohta, aruandeaastal kasutatud rahalised vahendid ja rahaliste vahendite jääk 
aruandeaasta lõpu seisuga; 
3.2.4. Nõustamist osutanud nõustajate nimed, kellele maksti aruandeaastal tasu, tasustatud 
töötundide arv ning tasu kogusuurus nõustaja kohta; 
3.2.5. punktis 4.1.3. sätestatud väljastpoolt projekti meeskonnale antav hinnang projekti kohta. 
3.3. Toetuse kasutamise aruanded tuleb esitada iga lõppenud kalendriaasta kohta hiljemalt 15. 
jaanuariks ja Toetuse kasutamise lõpparuanne 10 (kümne) tööpäeva jooksul peale Toetuse 
kasutamise lõpptähtpäeva. Lõpparuandes kajastatakse andmed kogu Lepingu perioodi kohta, 
tuues iga kalendriaasta kohta käivad andmed eraldi välja.  

 
4. Erisätted  
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4.1. Toetuse saaja kohustub: 
4.1.1. nimetama Justiitsministeeriumi Lepingu objektis kirjeldatud tegevuse toetajana vastavates 

trükistes, reklaamides (pressiteated, raamatud, trüki-, tele- ja raadioreklaam jne) ja avalikel 
esinemistel, kasutades võimalusel Justiitsministeeriumi logo vastavalt valitsusasutuste 
ühise visuaalse identiteedi stiilijuhistele;  

4.1.2. lõpetama Toetuse andja soovil Justiitsministeeriumi sümboolika edasine kasutamine;  
4.1.3. viima Nõustamist saanud erivajadustega isikute hulgas läbi vähemalt ühe küsitluse 

kalendriaastas, et välja selgitada nende rahulolu pakutava Nõustamisega ning koostama 
selle kohta aruande.  

4.2. Kui konkreetse kalendriaasta riigieelarve seaduses vähendatakse või suurendatakse 
Nõustamisega seotud tegevuste toetamiseks ettenähtud sihtotstarbeliste toetuste summat, on 
Toetuse andjal õigus punktis 1.1. nimetatud summat vastavalt vähendada või suurendada, teatades 
sellest Toetuse saajale kuu aja jooksul vastava riigieelarve seaduse jõustumisest. Juhul, kui 
Toetuse saaja summa vähendamisega või suurendamisega ei nõustu, on tal 10 (kümne) tööpäeva 
jooksul vastava teate kättesaamisest õigus Leping üles öelda, teatades sellest Toetuse andjale ette 
vähemalt 3 (kolm) kuud. Sellisel juhul on Toetuse kasutamise lõpptähtpäevaks Lepingu lõppemise 
kuupäev. 
4.3. Toetuse andjal on õigus pärast kolme aasta möödumist Lepingu jõustumise tähtpäevast 
Lepingut samadel tingimustel kuni 2 (kahe) aasta võrra pikendada teatades sellest Toetuse saajale 
ette vähemalt 4 (neli) kuud. Kui Toetuse saaja Lepingu pikendamisega ei nõustu, peab Toetuse 
saaja esitama sellekohase teate Toetuse andjale 10 (kümne) tööpäeva jooksul Lepingu 
pikendamise teate kättesaamisest. Kui Toetuse saaja nõustub Lepingu pikendamisega, pikeneb 
see samadel tingimustel automaatselt kahe aasta võrra ning Toetuse kasutamise lõpptähtpäevaks 
on [kuupäev]. 
 
5. Volitatud esindajad 
5.1. Toetuse andja esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on [ees- ja perekonnanimi], 

tel [number], e-post [aadress], või teda asendav isik.  
5.2. Toetuse saaja esindajaks Lepingu täitmisega seotud küsimustes on [ees- ja perekonnanimi], 

tel [number], e-post [aadress]. 
 
6. Lepingu lisad 
Lepingu juurde kuulub allkirjastamise hetkel lisana „Toetuse saaja Taotlus“. 

 
7. Muud sätted 
7.1. Lepingu osaks on lisaks käesolevatele eritingimustele ja nende lisadele Toetuse kasutamise 

lepingute üldtingimused. Toetuse saaja kinnitab, et on üldtingimustega tutvunud paberkandjal 
või elektroonselt Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil http://www.just.ee/et/ministeerium-
kontaktandmed/majandusteave. Pooled kinnitavad, et kõik üldtingimused on nende poolt eraldi 
läbi räägitud, need on mõistlikud ega saa seetõttu olla tühised. 

7.2. Kui konkreetsest sättest ei tulene teisiti, tähendab mõiste „Leping” Lepingu eritingimusi ja 
üldtingimusi koos kõikide lisadega.  

7.3. Lepingu täitmise aluseks olevate dokumentide prioriteetsuse järjekord prioriteetsemast 
dokumendist vähem prioriteetse dokumendini on järgmine: Määrus, Käskkiri, eritingimused 
koos Lepingu lisaga ja üldtingimused. Vastuolude korral dokumentide vahel prevaleerib 
prioriteetsem dokument, v.a kui Lepingu Lisa sisaldab Toetuse andja jaoks võrreldes 
Määruses, Käskkirjas, eritingimustes ja üldtingimustes sätestatust soodsamaid tingimusi. 
Eelnimetatud juhul kohaldatakse vastavaid tingimusi Lepingu lisas.  

7.4. Leping allkirjastatakse digitaalselt. 
 

 
Toetuse andja      Toetuse saaja 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
________________     _______________ 
Norman Aas                  [ees- ja perekonnanimi] 
kantsler       [ametinimetus] 
 
 
Tel:    620 8100    Tel:   [number] 
Faks:     620 8109    Faks:  [number] 

http://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/majandusteave
http://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/majandusteave
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E-post:     info@just.ee     E-post:  [aadress] 
                                                                                         Arveldusarve     [number] 
  
 
 
 
LISA TOETUSE KASUTAMISE LEPINGULE  
 
 

TOETUSE SAAJA TAOTLUS 
 
Toetuse kasutamise lepingule lisatakse muutmata kujul Toetuse saaja taotlus. 
 

mailto:info@just.ee

