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Õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse  
kättesaadavuse parandamiseks toetuse  
saamise konkursid 
 
 
Riigi õigusabi seaduse §-i 31 ja justiitsministri 12.11.2013. a määruse nr 35 „Mittetulundusühingute ja 
sihtasutuste poolt õigusabi andmiseks toetuse taotlemise tingimused ja kord“ (edaspidi määrus) § 1 
lõigete 1 ja 2 alusel: 
 
1. Mittetulunduslikele ühendustele õigusabi andmisega seotud tegevuste toetamiseks ettenähtud 
vahendite arvelt toetuste andmiseks kuulutatakse välja õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse 
kättesaadavuse parandamiseks toetuse saamise konkursid üheaastase tegevusperioodiga 
järgmiselt:  
 
1.1. konkurss toetuse saamiseks erivajadustega või töökeskkonna tõttu püsiva tervisekahjustuse 
saanud isikutele õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse kättesaadavuse parandamiseks vastavalt 
punktis 4 kirjeldatud nõudmistele. Antud konkursi raames antakse toetusi kogusummas kuni 35 000 
eurot;  
 
1.2. konkurss toetuse saamiseks laste ja lastega perede probleeme puudutava õigusabi osutamiseks 
ning õigusteenuse kättesaadavuse parandamiseks vastavalt punktis 4 kirjeldatud nõudmistele. Antud 
konkursi raames antakse toetusi kogusummas 8000 eurot;  
 
1.3. konkurss toetuse saamiseks füüsilistele isikutele õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse 
kättesaadavuse parandamiseks. Antud konkursi raames antakse toetusi kogusummas kuni 109 000 
eurot järgmisteks tegevusteks:  
 
1.3.1. veebilehe www.juristaitab.ee haldamiseks ning selle kaudu füüsilistele isikutele alates 
01.05.2016 õigusabi osutamiseks vastavalt punktis 2 kirjeldatud nõudmistele antakse toetust 18 500 
eurot; 
1.3.2. veebilehe www.juristaitab.ee/ru haldamiseks ning selle kaudu füüsilistele isikutele alates 
02.05.2016 õigusabi osutamiseks vastavalt punktis 2 kirjeldatud nõudmistele antakse toetust 23 500 
eurot;  
1.3.3. vähekindlustatud füüsilistele isikutele õigusabi osutamiseks vastavalt punktis 3 kirjeldatud 
nõudmistele antakse toetust 67 000 eurot.  
  
2. Punktides 1.3.1. ja 1.3.2. nimetatud tegevuse teostamisele esitatavad nõuded on järgmised:  
2.1. vastavalt vajadusele valmistatakse ette ning kaasajastatakse veebilehel õigustekste;  
2.2. kontrollitakse vähemalt kahel korral toetuse kasutamise perioodi jooksul täies ulatuses kõikide 
veeblilehel kajastatud valdkondade tekstide vastavust kehtivatele õigusaktidele;  
2.3. toimetatakse ja vastatakse veebilehe foorumis füüsiliste isikute küsimustele vähemalt järgmistes 
valdkondades: asjaõigus, elamuõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, töösuhted, 
üürisuhted, täitemenetlus, füüsilise isiku pankrot, võlgniku rahaliste kohustuste (isiklike võlgade) 
ümberkujundamine, kohtusse pöördumine, elamislubade ja rahvusvahelise kaitse taotlemine. 
Küsimustele vastatakse vähemalt 5 (viie) tööpäeva jooksul küsimuse saamisest ning vastusele 
lisatakse vastaja ees- ja perekonnanimi. Veebilehe foorumis avaldatud küsimusest kõrvaldatakse 
küsimuse esitaja isikuandmed;  
2.4. toimetatakse ja vormistatakse ümber korduvalt esitatud küsimused ja antud vastused veebilehe 
rubriiki „küsimused-vastused“ lisamiseks; 
2.5. veebilehele pannakse üles veebilehel nõustajate kohta vähemalt järgmised andmed: ees- ja 
perekonnanimi, haridus, töökoht, peamine tegevusvaldkond.  
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3. Punktides 1.1. ja 1.3.3. nimetatud tegevuste teostamisele esitatavad nõuded on järgmised:  
3.1. tagatakse õigusabi vajavatele isikutele kvalifitseeritud nõustajate poolt usaldusväärse 
õigusteenuse õigeaegne ning piisav kättesaadavus vähemalt järgmistes valdkondades: asjaõigus, 
elamuõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, töösuhted, üürisuhted, täitemenetlus, füüsilise 
isiku pankrot, võlgniku rahaliste kohustuste (isiklike võlgade) ümberkujundamine ja kohtusse 
pöördumine. 
3.2. tehakse praktikas õigusteenuse osutamisel kokkupuututud oluliste ning äramärkimist vajavate 
teemade osas ettepanekuid veebilehe www.juristaitab.ee rubriigi „küsimused ja vastused“ 
täiendamiseks.  
 
4. Punktis 1.2. nimetatud tegevuse teostamisele esitatavad nõuded on järgmised:  
4.1. tagatakse õigusabi vajavatele isikutele kvalifitseeritud nõustajate poolt usaldusväärse 
õigusteenuse õigeaegne ning piisav kättesaadavus; 
4.2. tehakse praktikas õigusteenuse osutamisel kokkupuututud oluliste ning äramärkimist vajavate 
teemade osas ettepanekuid veebilehe www.juristaitab.ee rubriigi „küsimused ja vastused“ 
täiendamiseks.  
 
5. Punktis 1.3. nimetatud konkursile esitatavas taotluses tuleb eraldi välja tuua kõigi tegevuste osas 
üksikasjalik projekt taotletava toetuse kasutamiseks, sealhulgas vastava tegevuse jaoks taotletava 
toetuse suurus. 
 
6. Erinevate valdkondade ja sihtrühmade toetamiseks väljakuulutatud konkursside taotlused tuleb 
esitada eraldi ning neid hinnatakse eraldi.  
 
7. Taotluses tuleb lisaks määruse § 2 lg 1 punktides 1-7 sätestatule välja tuua:  
7.1. projekti teostamisega saavutada soovitud tulemused ja nende mõõtmise või hindamise 
kriteeriumid;  
7.2. kuidas on projekti eesmärk seotud taotleja põhitegevuse eesmärgi ning missiooni ja visiooniga;  
7.3. kirjeldus taotleja tegevuse iseseisvalt jätkamise võimaluste kohta peale toetuse kasutamise 
perioodi lõppu. 
 
8. Taotlus tuleb üles ehitada tuginedes määruse § 2 lg 1 punktides 1-7 ja käskkirja punktis 6 
sätestatule.  
 
9. Taotlused peavad olema vormistatud arusaadavalt ning korrektses eesti keeles.  
 
10. Taotlus toetuse eraldamiseks tuleb esitada meiliaadressile info@just.ee või postiaadressile 
Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn hiljemalt 11. jaanuaril 2016. a kell 10:00. 
 
11. Taotluste hindamisel arvestatakse järgnevaid asjaolusid:  
11.1. osutatava õigusteenuse ulatust;  
11.2. kui suurele hulgale sihtrühma kuuluvatele isikutele mõju avaldatakse;  
11.3. õigusabi osutamise territoriaalset ulatust; 
11.4. õigusabi osutajate hulka ja nende kvalifikatsiooni ning praktilist kogemust, sealhulgas kas ja 
millisele valdkonnale on nõustaja spetsialiseerunud;  
11.5. taotleja tegevuse jätkusuutlikkust, sealhulgas võetakse arvesse taotleja põhitegevuse 
eesmärke ning missiooni ja visiooni, ressursside piisavust ning omafinantseeringu olemasolu;  
11.6. taotleja varasemaid kogemusi toetatava tegevuse elluviimisel. 

 
12. Kõiki esitatud taotlusi võrreldakse vastava konkursi raames omavahel hindamisekriteeriumite 
alusel ning valitakse välja toetuse saajad.  
 
13. Hindamiskomisjonil on õigus rahuldada esitatud taotlused täielikult, osaliselt, jätta taotlus 
rahuldamata või jätta kõik esitatud taotlused rahuldamata.  
 
14. Juhul kui peale punktides 1.1.-1.3. välja kuulutatud konkursside raames toetuse saajate välja 
valimist jääb üle vabu vahendeid, on hindamiskomisjonil õigus järelejäänud summa jagamiseks 
võrrelda ja hinnata kõiki toetust mittesaanud taotlusi omavahel vastavalt hindamiskriteeriumitele ning 
valida välja toetuse saajad. Antud juhul võidakse eelistada taotlusi, mille puhul pakutakse õigusabi 
piirkondades, kus konkursside raames välja valitud toetuse saajad õigusabi ei osuta. 
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15. Toetuse saaja peab toetuse sihtotstarbelise kasutamise lepingu allkirjastatult 
Justiitsministeeriumile tagastama hiljemalt viie tööpäeva jooksul Justiitsministeeriumi poolt lepingu 
allkirjastamiseks saatmise päevast arvates. 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
Urmas Reinsalu 


