Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri määruse
„Avatud taotlusvooru „Taastava õiguse arendamine Eestis II“
elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord“ seletuskiri
1. Sissejuhatus
1.1. Sisukokkuvõte
Taotlusvooru kaudu eraldatava toetuse andmise eesmärk on laiendada taastaval õigusel
põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes,
sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses,
kinnistes asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. Taotlusvooru lisaeesmärk on
koostööprojektide kaudu toetada kogukondlike koostöömudelite teket, mille raames rakendatakse
juhtumipõhiselt taastava õiguse meetodeid.
Taotlusvooru toetatavad tegevused on:
 uute taastaval õigusel põhinevate meetodite katsetamine töös alaealiste ja noorte
õigusrikkujatega;
 taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite katsetamine erinevates
keskkondades, sh lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-, lastekaitse- ja noorsootöös,
politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses ja kinnistes asutustes, sh vanglas;
 teadlikkuse suurendamise tegevused, sh infopäevad, infomaterjalid, trükised, video- ja
helisalvestised jm;
 kogukonda kaasavad tegevused taastavast õigusest teadlikkuse, teadmiste ja oskuste
parandamisel;
 koolitustegevused, sh koolitused, seminarid, töötoad, kogemuste vahetamine, koolitajate
koolitused jm;
 katseprojektide elluviimine eesmärgiga luua taastaval õigusel põhinev kogukond, nt taastav
kool, töökoht, linn jne;
 õppematerjalide, juhendite, juhiste jm tootmine;
 muud toetavad tegevused, mis aitavad laiendada taastava õiguse kasutamist.
1.2. Määruse ettevalmistajad
Määruse on koostanud Sotsiaalministeeriumi nutika arengu toetamise osakonna peaspetsialist
Ülar Vaadumäe (e-post: ular.vaadumae@sm.ee; tel: +372 626 9249). Määruse ja seletuskirja
juriidilist kvaliteeti on kontrollinud Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Piret Eelmets
(e-post: piret.eelmets@sm.ee; tel: +372 626 9128).
1.3. Märkused
Määrus ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
2. Määruse sisu
Määrus on jaotatud üheksaks peatükiks.
Eestis ei ole häid alternatiivseid sekkumisi, mida kasutada alaealiste ja noorte õigusrikkumistele ja
konfliktidele reageerimisel, ennetades seeläbi edasist riskikäitumist. Kuigi rahvusvaheline
kogemus näitab, et taastaval õigusel põhinevad lähenemisviisid ja meetodid on tulemuslikud väga
erinevates kontekstides, sh nt koolis, vanglas, kogukonnas, ei ole Eestis peale kriminaalmenetluse
raames rakendatava lepituse taastav õigus kuigi levinud.
Taastava õiguse kasutegur ja võimalikud kasutusalad ei ole spetsialistide ja üldsuse seas piisavalt
hästi teada. Meil on puudus spetsialistidest, kellel on oskused taastaval õigusel põhinevaid
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meetodeid oma igapäevatöös kasutada, samuti ei ole meil koolitajaid, kes neid teadmisi ja oskusi
erinevates valdkondades edasi võiks anda.
1. peatükk. Üldsätted
Peatükk sätestab määruse reguleerimisala ja terminid, määrab rakendusasutuse
rakendusüksuse ning määruse alusel tehtud otsuste ja toimingute vaidlustamise korra.

ja

2. peatükk. Programmi eesmärgid ja sihttasemed
Peatükk sätestab toetuse andmise eesmärgi, tulemuse ja väljundinäitajad.
Toetust antakse taastaval õigusel põhinevate lähenemisviiside ja meetodite kasutamiseks
justiitssüsteemiga kokkupuutesse sattuvate laste ja noortega tegelemisel. Samuti soovitakse
toetada kogukondlike koostöömudelite teket taastava õiguse rakendamisel.
3. peatükk. Toetatavad tegevused, abikõlblikud kulud ja toetuse osakaal
Peatükk sätestab toetatavad tegevused, abikõlblikkuse perioodi, abikõlblikud kulud ja toetuse
osakaalu.
Avatud taotlusvooru maht on 408 750 eurot, Norra finantsmehhanismi toetus on 347 437 eurot ja
50 senti ning riiklik kaasfinantseering on 61 312 eurot ja 50 senti.
Toetuse vähim summa ühe projekti kohta on 30 000 (kolmkümmend tuhat) eurot ja suurim summa
150 000 (sada viiskümmend tuhat) eurot. Riigiasutustele ja kohalikele omavalitsustele on toetuse
protsent kuni 100%, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele kuni 90% ja kõigile teistele kuni 85%.
Projekt võib kesta kuni 22 kuud, ent mitte kauem kui 30.04.2024. Projekti tegevused ja kulud
muutuvad abikõlblikuks alates taotluse rahuldamise otsuse jõustumisest.
Toetuse taotleja saab eelarvestamisel rakendada kaudse kulu ühtset määra, mis võib olla 5%, 10%
või 15% projekti otsestest abikõlblikest personalikuludest, mille loetelu on esitatud määruse § 10
lõikes 4. Kaudsetest kuludest laekuvatest summadest saab toetuse saaja hüvitada kulusid, mida
ei tohi eelarvestada projekti otseste kuludena, ent mille kohta ei ole vaja hiljem esitada
rakendusüksusele kulu tekkimist ega kulu maksmist tõendavaid dokumente. Selliste kaudsete
kulude loetelu on esitatud määruse § 11 lõigetes 3 ja 4.
Samuti nähakse ette vähese tähtsusega abi sätted. Tehtud riigiabi analüüsis on tuvastatud, et
antava toetuse näol võib olla tegemist vähese tähtsusega abiga. Taotlusi hinnatakse
juhtumipõhiselt ning analüüsitakse majanduslikku eelist ja konkurentsi moonutamise tunnustele
vastavust, sest riigiressursid ja valikulisus on täidetud. Kui kõik riigiabi kriteeriumid on täidetud, on
tegemist vähese tähtsusega abiga, arvestades et toetuse mahud jäävad vähese tähtsusega abi
piirmäära sisse.
4. peatükk. Nõuded taotlejale, partnerile ja taotlusele
Peatükk sätestab nõuded toetuse taotlejale, partneritele ja taotlusele.
Taotlejaks võivad olla kõik Eestis registreeritud juriidilised isikud. Projekti partneriks võivad olla
juriidilised isikud, kelle asukohamaa on Eesti, Venemaa, Norra, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros,
Tšehhi, Ungari, Läti, Leedu, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia või Sloveenia.
Taotlused esitatakse struktuuritoetuste e-toetuse keskkonna https://etoetus.struktuurifondid.ee
kaudu. Taotlus peab vastama määruse § 15 lõikes 1 loetletud nõuetele ning see esitatakse koos
§ 15 lõikes 2 loetletud lisadega.
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5. peatükk. Toetuse taotlemine
Peatükk kehtestab taotlusvooru avamise ja taotluste esitamise viisi.
Taotlusvooru avab programmi rakendusüksus ehk Riigi Tugiteenuste Keskus. Taotlusvoor on
avatud vähemalt 60 kalendripäeva.
Taotluste esitamise tähtajast ja taotlusvooru eelarvest, toetuse andmise tingimustest,
kontaktisikust ja toetuse andmise tingimuste infopäevast teavitatakse vähemalt ühes üleriigilise
levikuga päevalehes ja Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehel vähemalt viis kalendripäeva enne
taotlusvooru avamise päeva.
Taotlemisega seotud info ja dokumendid, kaasa avatud taotlusvooru infoseminaride toimumise
aeg, koht ja päevakava ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste 2014–2021
rakendusmäärus, on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse kodulehelt aadressil:
https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/emp-ja-norra-toetused-2014-2021.
6. peatükk. Taotluste menetlemine
Peatükk sätestab taotluse menetlemise, taotleja, taotluse ja projekti nõuetele vastavaks
tunnistamise, projektide hindamise, valikukriteeriumid ja valiku korra, taotluse rahuldamise ja
rahuldamata jätmise tingimused ja korra ning taotluse osalise rahuldamise.
Esimese etapina teeb rakendusüksus taotleja, partneri ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamise
kontrolli vastavalt määruse §-s 14 sätestatud nõuetele.
Seejärel hindavad igat vastavaks tunnistatud projektitaotlust vähemalt kaks sõltumatut ja
erapooletut eksperti, kes lähtuvad oma hinnangutes lisas 4 sätestatud hindamiskriteeriumidest ja
-skaaladest. Sellise taotluse puhul, mille ekspertide hindamistulemus on alla 50%
maksimumtulemusest või mis ei saa vähemalt ühes hindamiskriteeriumis ühtegi punkti, tehakse
taotluse rahuldamata jätmise otsus.
Sõltumatute ekspertide hinnangute tulemusena tekkinud projektitaotluste pingerida edastatakse
vähemalt 3-liikmelisele hindamiskomisjonile, kuhu kuuluvad vastava valdkonna esindajad ja kellest
vähemalt üks ei ole seotud ei programmioperaatori ega poliitikakujundajaga. Hindamiskomisjonil
on põhjendatud juhtudel õigus ekspertide soovitatud paremusjärjestust muuta või teha
ettepanekuid rahastada projekte osaliselt. Hindamiskomisjoni koosoleku tulemusena allkirjastab
programmioperaator läbipaistvate ja argumenteeritud ettepanekutega hindamiskomisjoni protokolli
selle kohta, milliseid projekte toetada ja milliseid mitte rahastada.
Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb rakendusüksus, lähtudes
hindamiskomisjoni ettepanekust, hindamislehest ja määruse § 20 lõikes 11 nimetatud
hindamiskomisjoni protokollist.
Enne rakendusüksusega lepingu sõlmimist peab toetuse saaja sõlmima partnerluslepingud kõigi
oma partneritega ning esitama need kontrollimiseks rakendusüksusele.
7. peatükk. Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine
Peatükk sätestab taotluse rahuldamise otsuse muutmise ja taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks
tunnistamise.
Taotluse rahuldamise otsust muudetakse kas rakendusüksuse algatusel või programmioperaatori
või toetuse saaja sellekohase kirjaliku avalduse alusel e-toetuse keskkonnas.
Toetuse saaja võib taotluse rahuldamise otsuse muutmise avaldust esitamata projekti tegevuste
eelarve abikõlblike kulude summasid kuni 15% ulatuses projekti abikõlblike kulupeatükkide vahel
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ümber tõsta tingimusel, et projekti abikõlblike kulude kogumaht ja toetuse osakaal ei muutu.
Kulupeatükid on määruse lisas 1 eelarve vormis kategoriseeritud projekti juhtimiskulude peatükina
ja erinevate tegevuste peatükkidena ning need on eristatud sinise värvusega. Otseseid
personalikulusid ja kaudseid kulusid vaadeldakse ühtse kulupeatükina. Muudatus tuleb eelnevalt
kooskõlastada rakendusüksusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.
Rakendusüksus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks määruse
§ 24 lõikes 1 sätestatud juhtudel.
8. peatükk. Aruannete esitamine ja toetuse maksmise tingimused
Peatükk sätestab toetuse kasutamisega seotud aruannete esitamise korra ja toetuse maksmise
tingimused.
Projekti vahearuanded ja lõpparuanne esitatakse e-toetuse keskkonna kaudu.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti elluviimise kohta vahearuaruande vähemalt üks
kord aastas. Kui projekti abikõlblikkuse periood on kuni 18 kuud, esitab toetuse saaja
rakendusüksusele ainult projekti lõpparuande.
Toetuse saaja esitab rakendusüksusele projekti lõpparuande 45 päeva jooksul alates projekti
abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäevast.
Toetuse maksmise eelduseks on taotluse rahuldamise otsus, rakendusüksuse ja toetuse saaja
poolt allkirjastatud leping projekti elluviimiseks, toetuse saaja ja partnerite vahel sõlmitud
partnerluslepingud.
Kui toetuse saajal puudub riikliku sildfinantseerimise taotlemise võimalus, on tal võimalik taotleda
toetuse ettemakset. Projekti esimene toetuse ettemakse võib moodustada kuni 20% projektile
eraldatud toetusest. Järgmist toetuse ettemakset on toetuse saajal võimalik taotleda siis, kui 70%
eelmisest ettemaksest on kasutatud abikõlblike kulude katteks ja rakendusüksus on kulud heaks
kiitnud. Minimaalselt 15% projektile eraldatud toetusest jääb lõppmakseks, mis makstakse toetuse
saajale välja ühe kuu jooksul pärast lõpparuande kinnitamist rakendusüksuse poolt.
Makse tegemiseks esitatakse abikõlblikud kulud, mis on reaalselt tekkinud ja makstud toetuse
saaja või partneri pangakontolt, välja arvatud ühikuhinna arvestuslikul alusel tehtud vabatahtlik töö,
mille kulu maksmine ei ole nõutav. Toetuse saaja esitab makse kuludokumendid e-toetuse
keskkonna kaudu vähemalt üks kord kvartalis, kuid kõige sagedamini üks kord kuus.
Iga toetuse saajale tehtava makse puhul hüvitab rakendusüksus toetuse saajale vaid toetuse osa
vastavalt projekti lepingus kinnitatud toetuse osakaalule abikõlblikest kuludest. See tähendab, et
toetuse saaja esitab tehtud kulutused nende täismaksumuses, ent projektist hüvitatakse neile vaid
toetuse osakaaluga võrdeline summa. Puudujääk, mida rakendusüksus ei hüvita, on käsitatav
toetuse saaja omafinantseeringuna. Selline protseduur on kasutusel läbivalt kogu projekti kestel,
st toetuse saajal ei ole võimalik üksikuid kulusid esitada täies mahus omafinantseeringu kuludena
või vastupidi – täies mahus toetuse kuludena.
9. peatükk. Toetuse saaja, partneri ja rakendusüksuse õigused ja kohustused
Peatükk sätestab toetuse saaja ja partneri õigused ja kohustused ning rakendusüksuse
kohustused.
Toetuse saaja ja partner peavad projekti ellu viima taotluse rahuldamise otsuses ja lepingus
fikseeritud tähtaegade ja tingimuste kohaselt ning järgima määruse § 27 lõikes 1 loetletud
kohustusi. Rakendusüksuse kohustused on loetletud määruse §-s 29.
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Toetuse saaja kogub ja esitab rakendusüksusele andmeid projekti väljundi- ja tulemusnäitajate
kohta, mille info on lisaks projekti tulemuste ja eesmärkide hindamisele vajalik ka programmi
rahastajate ees programmi seireülesannete aruandekohustuse täitmiseks.
Toetuse saaja korraldab vähemalt kaks projekti tegevusi ja tulemusi kajastavat avalikku üritust (nt
ava- ja lõpuseminar, pressikonverents, uuringututvustus) ning loob projekti kodulehe, mis võib olla
organisatsiooni kodulehe alaleht, kus on kajastatud toetuse summa, projekti abikõlblikkuse
periood, samuti kõiki olulisemad projektiga seotud tegevused, üritused ja tulemused. Toetuse saaja
peab avalikustamisega seotud tegevuste puhul lisama alati viite Norra toetustele, st lisama
rahastaja logo või teksti vormis osundama rahastusallikale.
Kui toetuse saaja on hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses, järgib ta hangete tegemisel
riigihangete seadust.
Olenemata sellest, kas toetuse saaja on või ei ole hankija riigihangete seaduse § 5 tähenduses,
kasutab ta projekti raames läbiviidavate ostumenetluste puhul rahalisi vahendeid säästlikult ja
otstarbekalt, saavutades hanke eesmärgi mõistliku hinnaga ning tagades konkurentsi korral
erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Selle tagamiseks
teeb toetuse saaja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ettepaneku vähemalt kolmele
erapooletule pakkujale pakkumuse esitamiseks, kui teenuse, asja või ehitustöö eeldatav
maksumus ilma käibemaksuta on 5000 eurot või rohkem. Samuti järgib toetuse saaja oma
organisatsiooni sisest hankekorda. Kui aga organisatsiooni hankekorras on nn kolme pakkumuse
võtmise alampiir seatud kõrgemale kui 5000 eurot, lähtub toetuse saaja toetuse andmise
tingimustega kehtestatud 5000 euro alampiiri nõudest.
3. Määrus vastavus Euroopa Liidu õigusele
Määrus ei ole seotud Euroopa Liidu õigusega.
Määruse koostamisel on arvestatud järgmiste õigusaktidega:
1) Norra Kuningriigi Välisministeeriumi poolt 23. septembril 2016. a vastu võetud Norra
finantsmehhanismi 2014–2021 rakendusmäärus, mis tugineb Norra Kuningriigi ja Euroopa
Liidu vahel Norra finantsmehhanismi kohta perioodiks 2014–2021 sõlmitud lepingu artiklile
10.5;
2) Eesti Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahel 9. mail 2017. a sõlmitud Norra finantsmehhanismi
rakendamist aastatel 2014–2021 käsitlev vastastikuse mõistmise memorandum;
3) Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2018. a määrus nr 55 „Aastatel 2014–2021 Euroopa
Majanduspiirkonna finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist vahendite taotlemise ja
kasutamise tingimused ja kord“;
4) Norra Kuningriigi Välisministeeriumi, Finantsmehhanismide Kantselei ja Riigi Tugiteenuste
Keskuse vahel 13. septembril 2019. a sõlmitud programmi „Kohalik areng ja vaesuse
vähendamine“ leping.
4. Määruse mõjud
Toetuse andmise abil elluviidavate tegevuste toel laiendatakse taastaval õigusel põhinevate
lähenemisviiside ja meetodite kasutamist lastele ja noortele mõeldud asutustes, sotsiaal-,
lastekaitse- ja noorsootöös, politseis, prokuratuuris, kohtutes, kriminaalhoolduses, kinnistes
asutustes, sh vanglas, ning ühiskonnas laiemalt. Samuti tugevdatakse kogukondlike
koostöömudelite teket, mille kaudu juhtumipõhiselt rakendada taastava õiguse meetodeid.
Taastava õiguse meetodite rakendamine tugevdab turvalist kogukonda, aitab vähendada alaealise
süüteoga kaasnenud emotsionaalset ja materiaalset kahju ning uute konfliktide tõenäosust.
Kannatanud saavad ise oma sõnadega öelda, mida on vaja teha selleks, et kahju saaks heastatud
ja milline on nende jaoks aktsepteeritav lahendus konfliktile. Seega on taastav õigus kasulik
eelkõige ohvrile, aga ka õigusrikkujale, kes peale taastavat protsessi uut tegu suure tõenäosusega
enam toime ei pane. Taastava õiguse kasutamine on alati vabatahtlik ning see toimub
professionaalide juhendamisel.
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Taastava õiguse meetodid on mõeldud kasutamiseks poliitikavaldkondade üleselt ning need
vabastavad kriminaaljustiitssüsteemi halduskoormust ja -ressurssi.
Toetuse andmine toetab üldist eesmärki vähendada Eestis selliste alaealiste osakaalu, kes on elu
jooksul toime pannud õigusrikkumisi (2023. aastaks 18%-lt 16%-le; allikas: alaealiste hälbiva
käitumise uuring).
Andmekaitsealane mõjuhinnang
Määrus ei ole seotud isikuandmete töötlemisega isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses.
Projektitaotluste esitamise faasis küsitakse projektiga seotud isikute curriculum vitae’sid, mida
kasutatakse projektitaotluste hindamisel, lähtudes kinnitatud hindamiskriteeriumidest.
Juba rahastuse saanud projektide kulude abikõlblikkuse kontroll hõlmab ka projektist töötasu
saavate ekspertide lepingulise suhte ja töötasu maksmise kontrollimist. Samuti kontrollitakse
projekti raames korraldatud üritustel osalemist, mida tõendatakse üritusel osalejate nimekirjade
abil.
Andmekaitsealane mõjuhinnang ei ole praegusel juhul asjakohane, sest see on nõutav eelkõige
juhul, kui tegemist on delikaatsete andmete töötlemisega või automatiseeritud isikuandmete
töötlemisega või kui isikuandmete töötlemine toob kaasa isiku õigustes ja vabadustes suuri
muudatusi.
Andmeid töödeldakse struktuuritoetuste registris ja see vastab andmetöötlemise põhimõtetele.
Taotlusvooru puhul ei ole tegemist isikuandmete töötlemisega ulatuses, mis mõjutaks õigusi või
kohustusi või väljuks õigusaktides sätestatud piiridest. Isikute kvalifikatsiooni hindamine curriculum
vitae’de põhjal on õigustatud, et sõeluda välja parimad projektid ja parimad projektide elluviijad. Nii
hindajatele kui abikõlblikkust kontrollivatele ekspertidele kohaldub konfidentsiaalsuskohustus oma
töö piires.
Nii töötasude kui üritustel osalenud isikute nimekirjade puhul annab toetuse saaja nõusoleku
projektis osaleda ning sellega kaasnevaid tingimusi täita (lepingut täita ja töö tegemiseks projekti
raames või projekti kaudu rahastatavat teenust saada). Sellisel juhul on GDPRi kohaselt olemas
kaks alust: 1) lepingukohane õigus nende andmetega tutvuda (GDPR art 6 lg 1 p b) ja
2) nõusolekupõhine õigus (töötaja/teenusesaaja on andnud nõusoleku, GDPR art 6 lg 1 p a).
Määruses ehk toetuse taotlemise tingimustes on sätestatud, et:
a) rakendusüksus teeb makse tegemiseks esitatud kulude abikõlblikkuse kontrolli. Toetuse saaja
on kohustatud edastama rakendusüksusele valimisse lisatud kulude kohta kulu abikõlblikkust
tõendavate dokumentide koopiad, samuti kulu aluseks olevad raamatupidamisnõuetele
vastavad alusdokumentide koopiad ning hangete tegemise dokumentatsiooni koopiad, või
tagama juurdepääsu tehtud hangetele riigihangete registris (§ 26 lg 7);
b) toetuse saaja kogub ja esitab rakendusüksusele andmeid projekti väljundi- ja tulemusnäitajate
kohta, mis on vajalikud projekti tulemuste ja eesmärkide hindamiseks, sealhulgas tõendama
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis projekti tegevustesse kaasatud isikute nimed koos
allkirjadega (§ 27 lg 1 p 1).
Samad kohustused fikseeritakse ka toetuse saajaga sõlmitavas lepingus. Sellisel juhul on
eelviidatud GDPRi alused täidetud.
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5. Määruse rakendamisega seotud tegevused, vajalikud kulud ja määruse rakendamise
eeldatavad tulud
2021. aasta sügisel avatava avatud taotlusvooru „Taastava õiguse arendamine Eestis II“ maht on
408 750 eurot, Norra finantsmehhanismi toetus on 347 437 eurot ja 50 senti ning riiklik
kaasfinantseering on 61 312 eurot ja 50 senti.
Kohalikele omavalitsustele määruse rakendamisega täiendavaid kohustusi ega kulusid ei tekitata,
sest neile on toetuse protsent 100.
Määruse rakendamisega tulusid ette näha ei ole.
6. Määruse jõustumine
Määrus jõustub üldises korras, s.o kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
7. Määruse kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon
26.06.2017 toimus huvirühmade avalik ja laiaulatuslik kaasamine, millega tutvustati programmi
„Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ doonorriikidega kokku lepitud valdkondi, millele toetust
eraldatakse, samuti konsulteeriti huvirühmadega taastava õiguse rakendamise kitsaskohti ja
probleeme puudutavates küsimustes.
Määrus on koostatud, lähtudes programmi „Kohalik areng ja vaesuse vähendamine“ lepingus
kokku lepitust ning koostöös Justiitsministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja doonorriike
esindava Finantsmehhanismide Kantseleiga.
Määruse eelnõu esitati 23.11.2021 eelnõude infosüsteemi (EIS) kaudu kooskõlastamiseks
Justiitsministeeriumile, Rahandusministeeriumile, Riigi Tugiteenuste Keskusele, Eesti Linnade ja
Valdade Liidule ning Eesti Vabaühenduste Liidule tähtajaga 07.12.2021. Justiitsministeerium,
Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus kooskõlastasid eelnõu märkusteta. Eesti
Linnade ja Valdade Liit ning Eesti Vabaühenduste Liit omapooset tagasisidet ei esitanud.

