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Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamise 
kättesaadavuse parandamise tagamiseks toetuse 
jagamise täiendav konkurss 
 
 
Riigi õigusabi seaduse § 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) § 22 lg 2 alusel kuulutan välja täiendavalt avaliku 
konkursi seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamisega seotud tegevuse toetamiseks järgmiste 
tingimustega: 
 
1. Konkursi võitjaga sõlmitakse toetuse kasutamise leping (edaspidi leping) kuni 31. detsembrini 2020. 
 
Seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamise konkurss 
 
1.1. Konkurss toetuse saamiseks seksuaalvägivalla ohvrite õigusabi osutamiseks ning õigusteenuse 
kättesaadavuse parandamiseks vastavalt punktides 1.1.1 ja 3 kirjeldatud nõudmistele. Toetatava 
tegevuse piirmäär ühele taotlejale 2019. aastal on 7 000 (seitse tuhat) eurot koos käibemaksuga ning 
2020. aastal 10 000 (kümme tuhat) eurot koos käibemaksuga.  
 
1.1.1. Toetatud tegevuse eesmärgiks on tagada seksuaalvägivalla ohvrite õigusnõustamine, teavitus, 
esindamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel (edaspidi 
nõustamine). 
 
1.1.2. Nõustamist võib ühele abisaajale osutada kuni viis tundi. Kui abivajaja vajab nõustamist rohkem, 
tagab konkursi võitja  abivajajale selgituste andmise riigi õigusabi seaduses ettenähtud riigi õigusabi 
saamise aluste ja korra kohta ning vajadusel abistab riigi õigusabi taotluse nõuetekohasel 
vormistamisel ja sobiva esindaja leidmisel. 
 
1.1.3. Toetust võib taotleda organisatsioon, kelle nõustajatel on varasem ohvrite abistamise kogemus, 
eelistatult seksuaalvägivalla ohvrite, või mitu varasema ohvrite abistamise kogemusega 
organisatsiooni koos. 
 
2. Toetatud tegevusega tuleb alustada hiljemalt 15. juulil 2019. 
 
3. Punktis 1.1. nimetatud konkursile esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid: 
3.1. taotleja nimi, registrikood, asukoht ja kontaktandmed; 
3.2. nõustamise ja teavitamise viis ja kirjeldus; 
3.3. taotleja valmidust nõustada üle Eesti Vabariigi, sh valmidust reageerida 24 tunni jooksul alates 
abivajaja pöördumisest; 
3.4. taotleja valmidust nõustada eesti ja vene keeles; 
3.5. nõustajad, nende kvalifikatsioon ning kogemus, sh peavad nõustajad vastama järgmistele 
nõuetele: 

 omama õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi või sellega võrdustatud 
kraadi;  

 peab oleme juriidilise nõustajana tegutsenud vähemalt 2 aastat, sealhulgas omama teadmisi 
tsiviilõiguse- ja kriminaalõiguse valdkonnas; 

 on osalenud viimase 5 aasta jooksul koolitusel, mis puudutavad ohvrite abistamist, soovitatavalt 
seksuaalvägivalla ohvrite abistamist; 
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3.6. pakkumine nõustamise tundide koguarvu kohta arvestades taotleja võimekust ning, sh taotleja 
poolt taotluses esitatud nõustajate arvu, nõustamise teavituskanaleid ja teavitusüritusi; 
3.7. nõustatavate isikute eeldatavat koguarvu arvestades taotleja võimekust, sh taotleja poolt taotluses 
esitatud nõustajate arvu; 
3.8. taotleja varasema kogemuse olemasolu toetatava tegevuse elluviimisel; 
3.9. taotletava toetuse suurus ja eelarve; 
3.10. teave taotleja omafinantseeringu kohta; 
3.11. volitatud esindaja volitusi tõendav volikiri, kui taotluse on allkirjastanud taotleja volitatud esindaja. 
 
4. Taotlus loetakse konkursile kvalifitseerunuks, kui taotleja: 
4.1. on esitanud taotluse tähtaegselt; 
4.2. on registreeritud asjakohases Eesti registris; 
4.3. puhul on tegemist organisatsiooniga, kelle nõustajatel on varasem ohvrite abistamise kogemus, 
eelistatult seksuaalvägivalla ohvrite; 
4.4. on esitanud punktis 3 nõutud andmed; 
4.5. kinnitab, et nõustajad on valmis osalema toetatud tegevuse perioodil vähemalt ühel koolitusel, 
mis on suunatud seksuaalvägivalla ohvrite abistajatele; 
4.6. kinnitab, et osaleb Justiitsministeeriumi poolt toetatud tegevuse perioodil vähemalt kahel 
korraldataval ümarlaual seoses seksuaalvägivalla ohvrite abistamisega; 
4.7. on esitanud nõustajate kohta andmed, mis kinnitavad, et nõustajad ei ole varasemalt 
kriminaalkorras karistatud, sh andmed karistusregistrist; 
4.8. 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; 
4.9. on andnud Justiitsministeeriumile nõusoleku järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile. 
 
5. Justiitsministeeriumil on õigus jätta taotlus kvalifitseerimata, kui taotleja on esitanud taotluses 
ebaõigeid andmeid või dokumente 
 
6. Taotluses sisalduvate puuduste kõrvaldamiseks või andmete täpsustamiseks, mis on vajalikud 
taotluse kvalifitseerimiseks või sisuliseks hindamiseks, võidakse nõuda taotlejalt täiendavate andmete 
ja dokumentide edastamist, määrates lühikese tähtaja nende esitamiseks. 
 
7. Taotleja või samade kaastaotlejate poolt mitme taotluse esitamise korral arvestatakse ainult 
viimasena esitatud tähtaegset taotlust. 
 
8. Taotlus tuleb esitada eesti keeles ja elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee hiljemalt 17. juunil 
2019. a kell 23:00. 
 
9. Konkursi kontaktisikuks on vabakutsete talituse nõunik Helen Põldsepp (helen.poldsepp@just.ee, 
6 803 114). Konkursi tingimuste kohta täpsemate selgituste saamiseks palume edastada oma 
küsimused elektrooniliselt meiliaadressile info@just.ee. 
 
10. Taotluste kvalifitseerunuks lugemiseks, hindamiseks ja võrdlemiseks moodustab justiitsminister 
käskkirjaga komisjoni. Komisjon hindab ja võrdleb omavahel ainult konkursile kvalifitseerunud taotlusi. 
 
11. Kõiki konkursile kvalifitseerunud taotlusi hinnatakse ja võrreldakse omavahel, arvestades nende 
mõjusust taotlustes punktide 3.2 - 3.10 kohta esitatud andmete alusel. Hindamisel arvestatakse, mil 
määral aitaks taotleja pakutav nõustamine kehtivat olukorda parandada. Mõjusamaks hinnatakse 
taotlused, mille mõju on konkreetsele isikute sihtrühmale suurem.  
 
12. Kui selgub, et konkursile on esitatud kaks või enam taotlust, mis hindamisel osutuvad võrdseteks, 
siis heidetakse konkursi võitja väljaselgitamiseks liisku. 
 
13. Komisjon teeb justiitsministrile ettepaneku rahuldada üks esitatud taotlus täielikult, osaliselt või 
jätta kõik esitatud taotlused rahuldamata. 
 
14. Justiitsminister kuulutab komisjoni ettepanekul käskkirjaga välja konkursi võitja. Kui konkursile ei 
ole esitatud tähtpäevaks ühtegi taotlust või ühtegi taotlust ei loeta konkursile kvalifitseerunuks kuulutab 
justiitsminister konkursi nurjunuks. Kui komisjon teeb justiitsministrile ettepaneku jätta kõik esitatud 
taotlused rahuldamata, võib justiitsminister konkursi nurjunuks kuulutada. Konkursi nurjumise korral ei 
eraldata toetust ühelegi taotlejale ning justiitsminister võib välja kuulutada uue konkursi. 
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15. Justiitsministri käskkiri konkursi võitja väljakuulutamise või konkursi nurjunuks kuulutamise kohta 
edastatakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest 
arvates kõigile taotlejatele. Käskkirjale lisatakse taotluste hindamise ja võrdlemise kohta koostatud 
komisjoni protokoll. 
 
16. Pärast otsuse tegemist konkursi tulemuste kohta avalikustatakse tulemused Justiitsministeeriumi 
kodulehel. 
 
17. Konkursi võitja väljakuulutamise otsuse alusel sõlmitakse konkursi võitjaga elektroonilises vormis 
leping. Konkursi võitja peab lepingu allkirjastatult Justiitsministeeriumile tagastama hiljemalt viie 
tööpäeva jooksul Justiitsministeeriumi poolt lepingu allkirjastamiseks saatmise päevast arvates. 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Raivo Aeg 
Justiitsminister 
 
 
 
 


