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Kohalike omavalitsuste korruptsiooniennetuse projekti konkurss 

 
Käskkiri kehtestatakse Vabariigi Valitsuse 23.12.1996 määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi 
põhimääruse kinnitamine“ kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruse“ punkti 18 alapunkti 1 alusel 
kooskõlas Vabariigi Valitsuse 03.10.2013 korraldusega nr 429 „Korruptsioonivastase strateegia 
aastateks 2013–2020“ ja selle rakendusplaani aastateks 2013–2017 heakskiitmine““ heakskiidetud 
„Korruptsioonivastase strateegiaga aastateks 2013–2020“ ning selle rakendusplaani punktidega 2.2.1. 
ja 2.2.2. 
 
1. Üldsätted 

1.1. Kuulutan välja konkursi toetuse andmiseks kohalike omavalitsuste volikogu liikmetele ja 
teiste kohaliku tasandi ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmisele suunatud 
riskihindamise keskkonna (http://www.kovriskid.ee/) edasiarendamiseks. 

1.2. Toetuse määr on 6 000 (kuus tuhat) eurot. 
1.3. Konkursil võivad osaleda Eesti Vabariigis registreeritud avalik-õiguslikud ning 

eraõiguslikud juriidilised isikud. 
1.4. Toetus antakse KOV korruptsiooniriskide hindamise keskkonna edasiarendamiseks ning 

peab sisaldama järgmisi tegevusi: 
1.4.1. keskkonna kujunduse täiendamine, sh navigatsioonimenüü loomine, esilehele 

sissejuhatava teksti paigutamine jms; 

1.4.2.  kasutajatele profiilikonto lehtede loomine ning nende sisu täiendamine; 

1.4.3.  küsimustiku tehniline täiendamine, mh pop-up selgituste jms; 

1.4.4. korruptsiooniriski hindamise tulemuste kuvamise sisuline ja tehniline täiendamine, sh  

toob keskkond välja riskikohad koos soovitustega nende maandamiseks;. 

1.4.5. korruptsiooniriski hindamise keskkonna eesmärgiks on tõsta kohalike omavalitsuste  

volikogu liikmetele ja teiste kohaliku tasandi ametiisikute teadlikkust korruptsioonist, 

aidata neil luua korruptsiooni vältiv töökeskkond ning võtta kasutusele 

korruptsiooniennetuse meetmed. 

1.5. Projekti raames täiendatud riskihindamise keskkond peab olema sihtrühmadele tasuta. 

1.6. Projekti kestus peab olema kuni üks aasta ja tegevused (sh ettevalmistavad) peavad algama 

hiljemalt 2019. aasta septembrikuus. 

 
2. Taotluse vormistamine ja esitamine 

2.1. Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15.07.2019. 

2.2. Taotlus tuleb esitada eesti keeles e-posti aadressile konkurss@just.ee, märgusõnaga 

„Korruptsiooni ennetus“.  

2.3. Taotluses tuleb muuhulgas märkida: 

2.3.1.  planeeritud tegevused riskihindamise keskkonna arendamisel ning muu oluline info;  

2.3.2.  kõikide tegevuste ajagraafikud; 

2.3.3. kirjeldus selle kohta, kuidas võiks riskihindamise keskkonna kasutamist ergutada 

kohalike omavalituste seas ning kuidas neid motiveerida selle kasutamisel peale 

projekti lõppemist. 

2.4. Taotlusele lisatakse projektijuhi ja meeskonnaliikmete CV-d. 

2.5. Taotluses tuleb anda kinnitus, et taotleja on nõus konkursi tingimustes sätestatuga. 

2.6. Taotluste läbivaatamisel on komisjonil õigus teha päringuid Riigi Infosüsteemide Keskuse 

arvutivõrgu kaudu kohtute registriosakondade andmebaasist.   

2.7. Mittetähtaegselt esitatud taotlusi ei võeta taotluste hindamisel arvesse.   
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3. Projektikonkursi läbiviimine 

3.1. Taotlusi hindab justiitsministri käskkirjaga moodustatud projektide hindamise komisjon 

(edaspidi komisjon). 

3.2. Taotluste hindamisel arvestatakse järgnevaid asjaolusid: 

3.2.1. sihtrühma tundmist ja kanalite valikut sihtrühmani jõudmiseks; 

3.2.2. tegevuste teostatavust; 

3.2.3. tegevuste jätkusuutlikkust peale projekti lõppemist, arvestades punktis 2.3.3. toodut; 

3.2.4. tegevuste mõjusust, arvestades „Korruptsioonivastase strateegiaga aastateks 2013–

2020“ (punkt 12) seatud sihte. 

3.3. Komisjonil on õigus esitada taotlejale küsimusi taotluses esitatud teabe selgitamiseks, 

piiritlemiseks või täpsustamiseks ning teha ettepanekuid projekti muutmiseks.   

3.4. Toetuse maksmise otsuse teeb justiitsminister komisjoni ettepanekul elektroonilises vormis. 

Sobivate taotluste puudumisel on justiitsministril õigus jätta toetus osaliselt või täielikult välja 

maksmata ning kuulutada välja uus konkurss.   

3.5. Justiitsministeerium teavitab taotlejaid konkursi tulemustest elektronkirja teel 5 tööpäeva 

jooksul otsuse tegemise päevast arvates.   

3.6. Konkurss kuulutatakse välja ja tulemused avaldatakse veebilehel www.korruptsioon.ee.   

  

4. Toetuse väljamaksmine   

4.1. Toetus makstakse välja toetuse saajaga sõlmitava toetuse kasutamise lepingu alusel. 

Lepingu osaks on lisaks eritingimustele ja nende lisadele eraldise kasutamise lepingute 

üldtingimused, mis on kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel aadressil 

http://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/eraldise_kasutamise_lepingute_uldtingimused.

pdf. Justiitsministeerium jätab endale õiguse teha enne eraldise kasutamise lepingu 

toetuse saajale saatmist lepingu sõnastusse täpsustusi ja täiendusi. 

4.2. Taotleja allkirjastab eraldise kasutamise lepingu 5 tööpäeva jooksul alates 

Justiitsministeeriumi poolt temale allkirjastamiseks saadetud lepingu kättesaamisest.   

4.3. Lepingu sõlmimisest kõrvalehoidumisel on justiitsministril õigus toetuse maksmise otsus 

kehtetuks tunnistada ja vajadusel kuulutada välja uus konkurss. 

 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Raivo Aeg 
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