
 

 

PAKKUMUSKUTSE 

 

1. ÜLDANDMED 

1.1 HANKIJA Sotsiaalkindlustusamet 

Registrikood 70001975 

Paldiski mnt 80, Tallinn 15092 

info@sotsiaalkindlustusamet.ee 

1.2 Hanke nimetus ja 

maksumus 

“Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise e-kursuse 

õpidisaini, sisuelementide tootmise ja veebilahenduse 

teostamine“ 

Hankelepingu eeldatav maksumus on 35 000 eurot (ilma KM-

ta). 

1.3 Hanke 

lühikirjeldus 

Eesmärk on luua Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi- ja 

ennetustalituse lähisuhtevägivalla e-kursuse õpidisain õpiraja 

põhimõttel, sisuloome elemendid ja interaktiivne 

veebilahendus. 

Hanke eseme CPV kood:  

   80521000-2   Koolitusprogrammid;  

   80420000-4   E-õppe teenused. 

E-kursus tähendab antud hanke raames õppeprotsessi, mis on 

ehitatud üles veebis ja läbitav täies ulatuses veebipõhiselt. E-

kursus tuleb luua kasutades autoritarkvara Atriculate Rise 

360, mille litsentsi tagab Sotsiaalkindlustusamet. Kursus peab 

olema  integreeritav / üles laetav õppeplatvormile Moodle. 

E-kursuse maht 1EAP (Euroopa ainepunkt) ehk selle läbimine 

peaks õppijal võtma aega ca 26 astronoomilist tundi. 

E-kursus valmib projekti  projekti „Riskikäitumise 

ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise 

elukeskkonna arendamine“ alategevuse „ Lähisuhtevägivalla 

all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende 

probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ raames 

ning tegevust rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja 

Siseministeerium. 
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Täpsem info hanke objekti kohta on esitatud lisas 1. Tehniline 

kirjeldus. 

1.4 E-posti aadress 

teabe saamiseks 

kadri.kiigema@sotsiaalkindlustusamet.ee 

1.5 Pakkumuse 

esitamine ja 

tähtaeg  

Hiljemalt 20.06.2022 kell 10. Pärast nimetatud tähtaega 

esitatud pakkumusi arvesse ei võeta.  

Pakkumus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku 

poolt. 

Juhul kui pakkumuse esitamise tähtajaks ei laeku ühtegi 

pakkumust, jätab hankija endale õiguse läbirääkimisteks 

hankes osalejatega eesmärgiga sõlmida hankeleping. 

1.6 E-posti aadress 

pakkumuste 

esitamiseks 

info@sotsiaalkindlustusamet.ee  

Koopia: kadri.kiigema@sotsiaalkindlustusamet.ee 

1.7 Pakkumuse 

jõusoleku tähtaeg 

(pakkumuste 

esitamise tähtajast 

arvates) 

30 päeva. Pakkumuse esitamisega loetakse, et pakkumus on 

jõus vähemalt nimetatud ajavahemikul ning pakkuja ei pea 

pakkumuse jõusoleku tähtaega pakkumuses eraldi märkima. 

1.8 Hankelepingu 

täitmise tähtaeg 

Õpiraja valmimise tähtaeg on hiljemalt kaks kuud alates 

lepingu sõlmimisest, e-kursuse sisuelementide (sh videod, 

tekstiline sisu, testid jm) loomise tähtaeg on üks kuu enne 

valmimise tähtaega, e-kursuse valmimise tähtaeg (ehk 

hankelepingu täitmise tähtaeg) on viis kuud lepingu 

sõlmimisest (30. november 2022). 

1.9 Pakkumuskutse 

lisad 

Lisa 1 – Tehniline kirjeldus 

Lisa 2 – Hankelepingu näidis 
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mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:kadri.kiigema@sotsiaalkindlustusamet.ee


 

 

1.10 Dokumentide ja 

andmete loetelu, 

mille pakkuja 

esitab pakkumuse 

koosseisus 

1.  Andmed hankelepingu täitmisel vahetult osaleva(te) 

meeskonnaliikme(te) kohta (vabas vormis). 

2.  Loetelu eelnevas punktis nimetatud 

meeskonnaliik(me)te varasemalt tehtud sarnastest 

töödest – loodud e-kursused (töö nimetus; töö tellija 

nimi ja kontaktandmed; töö teostamise algus- ja 

lõppkuupäev; viide materjalile veebis või kontaktisiku 

andmed, kes võimaldaks e-kursusele ligipääsu; töö(de) 

koostaja(te) nimed ja kontaktandmed) (vabas vormis). 

E-kursus peab vastama järgmistele kriteeriumitele1: 

a) Kursus on täies mahus veebipõhine. 

b) Kursusel on sõnastatud eesmärgid ja õppijakesksed 

õpiväljundid. 

c) Kursuse sisu, õppetegevused ja hindamise 

põhimõtted vastavad õpiväljunditele. 

d) Kursuse õppematerjalid ja õppetegevused vastavad 

kursuse mahule. 

e) Kursus on hästi struktureeritud ja lihtsalt kasutatav. 

f) Kursuse õppematerjalide esitamisel kasutatakse 

mitmekesiseid meediume (nt tekstid, illustratsioonid, 

videoklipid, audioklipid, animatsioonid jm). 

g) Kursusel osalejal on võimalus õppimise käigus 

kontrollida omandatud teadmiste taset (nt 

enesekontrollitestide ja lõputesti abil). 

h) Kursus on tehniliselt töökorras (lingid avanevad, 

vajalikud vahendid töötavad, viidatud veebipõhised 

materjalid on kättesaadavad). 

3.  Pakkumuse maksumus (fikseeritud lõpliku 

kogumaksumusena eurodes, sealjuures nii summa 

käibemaksuga kui käibemaksuta) (vabas vormis). 

4.  Materjali erinevate osade valmimise esialgne aja- ja 

tegevuskava (vabas vormis). 

 
1 "Juhend kvaliteetse e-kursuse loomiseks", Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (2013). 



 

 

1.11 Pakkujale ja 

pakkumusele 

kehtestatavad 

nõuded 

Pakkuja vähemalt ühel meeskonnaliikmel peab olema 

vähemalt kolme punktis 1.10 kirjeldatud kriteeriumitele 

vastava e-kursuse õpidisaini, sisutootmise ja veebilahenduse 

loomise kogemus hanke algatamisele eelneva 36 kuu 

jooksul. Pakkuja esitab käesoleva pakkumuskutse punktis 

1.10 nimetatud loetelu. 

1.12 Hindamis- 

kriteeriumid 

Parima hinna ja kvaliteedi suhte väljaselgitamiseks 

kasutatakse väärtuspunktide andmise meetodit. 

Hindamiskriteeriumid ja nende osakaalud on järgmised: 

Hindamiskriteerium 1. Pakkumuse maksumus (eurodes, 

ilma KM-ta) (25 punkti). 

Kõige madalama maksumusega pakkumusele omistatakse 

maksimaalne arv väärtuspunkte (25 punkti). Teistele 

pakkumustele omistatakse proportsionaalselt vähem punkte, 

st madalaim maksumus jagatakse hinnatava maksumusega 

ning korrutatakse kriteeriumile omistatud maksimaalse 

väärtuspunktide arvuga. Tulemus ümardatakse täpsusega 

üks koht pärast koma. 

Pakkumuse maksumus peab sisaldama kõiki hankelepingu 

nõuetekohaseks (hankija poolt esitatud tingimused ja 

pakkuja poolt esitatud nägemuse) täitmiseks vajalikke 

kulutusi.  

Hindamiskriteerium 2. Tegevus- ja ajakava (25 punkti) 

Tegevus- ja ajakava on hankija jaoks realistlik, põhjalikult 

läbi mõeldud ja detailselt kirjeldatud, sh tegevus- ja 

ajakavas on välja toodud konkreetsed (ala)tegevused ning 

nende peamine vastutaja ja läbiviija(d). Realistilik ja 

läbimõeldud tegevus- ja ajakava saab maksimumpunktid (25  

punkti), teistele antakse punkte hanke sisukirjelduse kohta 

alljärgnevate alakriteeriumite abil: 

● Hankelepingu täitmiseks planeeritud tegevus- ja 

ajakava tagavad tellija hinnangul mõningate 

mööndustega hankelepingu kvaliteetse täitmise. 20 

punkti. 



 

 

● Hankelepingu täitmiseks planeeritud tegevus- ja 

ajakava ei pruugi tellija hinnangul tagada 

hankelepingu kvaliteetset täitmist. 14 punkti. 

● Hankelepingu täitmiseks planeeritud tegevus- ja 

ajakava on ebarealistlik ning ei taga tellija hinnangul 

hankelepingu kvaliteetset täitmist. 6 punkti. 

Hindamiskriteerium 3. Pakkuja loodud e-kursuste arv – (50 

punkti).  

E-kursusena arvestatakse käesoleva hanke punktis 1.10 

kirjeldatud kriteeriumitele vastavalt e-kursust. 

Pakkuja, kelle meeskonnaliikmetel on 10 või enama 

varasemalt loodud sarnaste e-kursuste arv saab 

maksimumpunktid (50 punkti); kuni 5 varasemalt loodud 

sarnaste e-kursuste arv saab 28 punkti; kuni 3 varasemalt 

loodud sarnaste e-kursuste arv saab 12 punkti. 

Kui laekunud pakkumused saavad võrdse arvu punkte, 

kuulutab hankija võitjaks pakkumuse, mis on saanud enam 

punkte hindamiskriteeriumis 2, järgmisena arvestatakse 

hindamiskriteeriumit 3, seejärel hindamiskriteeriumit 1. 

 

2. JUHISED PAKKUMUSE KOOSTAMISEKS JA ESITAMISEKS 

2.1.   Töömahtude kontrollimine. Pakkuja kohustub kontrollima pakkumuskutses sätestatud teenuste 

ja tööde kirjeldust, koguseid ja mahtusid ning koostama pakkumuse arvestusega, et pakkumuse 

maksumus sisaldaks kõiki töid ja teenuseid (sh vajadusel asju), mis on vajalikud hankelepingu 

nõuetekohaseks täitmiseks ning pakkumuskutses kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks. 

2.2.  Pakkumuse koostamise kulud. Pakkuja kannab kõik pakkumuse ettevalmistamisega ja 

esitamisega seotud kulud. 

2.3.   Pakkumuskutse kohta täiendava teabe saamine. Pakkumuskutse kohta saab selgitusi ja 

täiendavat teavet, edastades küsimuse punktis 1.4. märgitud e-posti aadressil. Hankija esitab 

selgitused pakkumuskutse kohta e-posti teel kõikidele pakkumuskutse saanud isikutele 3 (kolme) 

tööpäeva jooksul selgitustaotluse saamisest arvates. Hankija ei ole kohustatud vastama 

selgitustaotlustele, kui selgitustaotluse laekumise ja pakkumuste esitamise tähtpäeva vahele ei jää 

vähemalt ühte tööpäeva. 

2.4.   Pakkumuse esitamine. Pakkumus tuleb esitada punktis 1.5. märgitud tähtajaks punktis 1.6. 

märgitud e-posti aadressile. 

2.5. Pakkumuse esitamise vorm ja esindusõigus. Pakkuja esitab pakkumuse kirjalikus vormis, st 

pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt. Kui pakkumuse on esitanud või allkirjastanud isik, 



 

 

kes ei ole pakkuja seaduslik esindaja, eeldab hankija, et pakkumus on tehtud pakkuja nimel ning 

esindajal on volitus pakkumuse esitamiseks (TsÜS § 116 lg 2; § 118 lg 2). 

2.6.  Pakkumuse koosseis. Pakkumuse koosseisus esitab pakkuja kõik dokumendid ja andmed, mille 

loetelu on esitatud punktis 1.10. 

2.7. Pakkumuse jõusoleku tähtaeg. Pakkumus peab olema jõus vähemalt punktis 1.7. märgitud tähtaja 

jooksul. 

2.8. Ärisaladus. Kui pakkumus sisaldab ärisaladust, esitab pakkuja teabe selle kohta, millist 

pakkumuses sisalduvat teavet loeb pakkuja enda ärisaladuseks ning põhjendab teabe ärisaladuseks 

määramist kooskõlas RHS § 111 lõikega 5. Kui pakkuja ei ole pakkumuses esitanud teavet selle 

kohta, kas ja milline osa tema pakkumisest on ärisaladus, ei ole hankijal kohustust pakkumuses 

sisalduvat teavet ärisaladusena käsitelda. 

2.9. Pakkumuste avamine. Pakkumuste avamine ei ole avalik ning pakkumuste avamise kohta 

protokolli ei koostata. 

2.10. Läbirääkimised. Hankijal on õigus vajadusel pidada pakkujatega pakkumuste üle läbirääkimisi. 

Läbirääkimiste pidamine ei ole hankija jaoks kohustuslik ning juhul, kui hankijal pakkumuse osas 

küsimusi ei teki, võib hankija teha otsuse pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamise kohta. Kui 

hankija peab läbirääkimiste pidamist vajalikuks, tagab hankija läbirääkimiste pidamisel pakkujate 

võrdse kohtlemise ja lähtub järgnevast korrast: 

2.10.1. Läbirääkimiste vorm. Hankijal on õigus läbirääkimisi pidada e-posti teel või suuliselt. 

Suuliste läbirääkimiste korral koostatakse läbirääkimiste kohta protokoll, mille allkirjastavad 

vähemalt üks hankija esindaja ja vähemalt üks pakkuja esindaja; 

2.10.2. Läbirääkimiste sisu. Läbirääkimiste esemeks olevad tingimused määrab hankija, 

seejuures on läbirääkimisi lubatud pidada nii pakkumuse sisu, hanke ja hankelepingu 

tingimuste, sh lepingu täitmise tähtaja, kui ka pakkumuse maksumuse üle. Hankijal on õigus 

loobuda ühest või mitmest pakkumuses kirjeldatud teenusest, tööst või  asjast või vähendada 

nende mahtusid või koguseid, sõltumata põhjusest (näiteks, pakkumuse kogumaksumus 

ületab hankija eelarvelised võimalused vm põhjused), seejuures ka täielikult loobuda selliste 

teenuste, tööde või asjade tellimisest või ostmisest või vajadusel tellida sellised teenused, 

tööd või asjad kolmandatelt isikutelt; 

2.10.3. Konfidentsiaalsus. Läbirääkimised on konfidentsiaalsed ning nende sisu ei avaldata 

teistele pakkujatele ega muudele isikutele, välja arvatud õigusaktides sätestatud juhtudel; 

2.10.4. Korrigeeritud pakkumuse esitamine. Läbirääkimiste käigus on hankijal õigus teha 

pakkujatele ettepanek korrigeeritud pakkumuse esitamiseks. Juhul, kui pakkuja ei esita 

hankija määratud tähtajaks korrigeeritud pakkumust, loetakse, et kehtib pakkuja poolt 

esialgselt esitatud pakkumus. 

2.11. Pakkumuste vastavuse kontroll. Hankija tunnistab pakkumuse vastavaks, kui see vastab 

pakkumuskutses sätestatud nõuetele või kui selles  ei esine sisulisi kõrvalekaldeid pakkumuskutses 

sätestatud tingimustest. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui a) pakkumus sisuliselt ei vasta 

pakkumuskutses sätestatud tingimustele või b) pakkumuse maksumus ületab hankija eelarvelised 

võimalused. Hankijal on õigus kõik pakkumused tagasi lükata juhul, kui hankija kõrgemalseisev 

organ on hankemenetluse ajal vähendanud antud hankeks eraldatud rahalisi vahendeid või on 



 

 

loobunud hanke finantseerimisest või juhul, kui on toimunud sündmus, mida saab lugeda 

vääramatuks jõuks ja mille tulemusena ei saa mõistlikult eeldada hanke läbiviimist hankija poolt. 

2.12. Pakkumuste hindamine. Pakkumuse edukaks tunnistamine. Hankija hindab kõiki vastavaks 

tunnistatud pakkumusi ja tunnistab edukaks pakkuja, mille hindamise tulemuste punktisummad on 

kõrgeimad. Juhul kui esitatakse ainult üks vastav pakkumus, siis hankija vastavaks tunnistatud 

pakkumusele hindamist läbi ei vii ning tunnistab edukaks pakkuja, kes on vastavuse kontrolli 

läbinud. 

2.13.    Pakkujate teavitamine. Hankija teavitab pakkujaid hanke tulemustest 3 (kolme) tööpäeva 

jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.   

  



 

 

Lisa 1. Tehniline kirjeldus 

  

Tehniline kirjeldus Sotsiaalkindlustusameti hanke “Lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamise e-

kursuse õpidisaini, sisuelementide tootmise ja veebilahenduse loomine“ juurde (kõik osad). 

 

1. Taust ja lepingu ese 

Eesti spetsialistide teadmised lähisuhtevägivalla teemast on ebaühtlased ning seetõttu 

kogevad kannatanud tihti süüdistavat suhtumist ning ei saa abi, mida vajaksid. Kui spetsialist 

ei oska märgata vägivalda või ei võta seda tõsiselt, siis viib see vägivalla kordumiseni 

peres.E-kursus/veebikursus valmib projekti  projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis 

olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ alategevuse „ 

Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede kindlakstegemine ning nende 

probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil“ raames ning tegevust rahastab Euroopa 

Sotsiaalfond ja Siseministeerium. 

MARAC on võrgustikupõhine juhtumikorralduse mudel, mis võimaldab kindlaks teha kõrge 

riskiga lähisuhtevägivalla ohvreid, kindlustada nende kaitse mitme asutuse spetsialistide 

koostöös ning selle kaudu ennetada ja vähendada lähisuhtevägivalda ja selle raskeid tagajärgi. 

MARACi võrgustikutöö eesmärk on tagada kõrge riskiga vägivallajuhtumite korral 

kannatanu turvalisus. MARAC võrgustikutöö mudel, mis on Eestis kasutusel olnud 2016. 

aastast on andnud häid tulemusi elu- ning terviseohtliku ehk kõrge riskiga lähisuhtevägivalla 

juhtumitega tegelemisel. Hästi toimiv MARAC võimaldab juhtumiga seotud spetsialistidel 

jagada vastutust ja kohustusi ning jõuda seetõttu kiiremini ja tõhusamalt nii oma valdkonna 

kui ka valdkondade üleste juhtumikorralduslike eesmärkideni. 

Eelnevast tulenevalt on oluline, et kõigil lähisuhtevägivalla juhtumitega kokkupuutuvatel 

spetsialistidel, aga ka üliõpilastel ja teistel õppijatel oleks võimalik hõlpsa vaevaga täiendada 

oma teadmisi ja oskusi sellest, kuidas lähisuhtevägivalla riski märgata ning vägivalda 

ennetavalt sekkuda. 

 

2. Oodatav tulemus 

Hankelepingu täitmise tulemusena on välja töötatud e-õppe kursus, mis annab tervikliku 

ettevalmistuse lähisuhtevägivalla juhtumite käsitlemiseks ja lahendamiseks (sh mõistmine 

lähisuhtevägivalla ja trauma olemusest, ülevaade ohvriabisüsteemist, võrgustikutööst ja 

MARAC juhtumikorraldusest, oskused traumat kogenud inimesega suhtlemiseks ja 

toetamiseks, suutlikkus võtta kasutusele tõhusad enesehoiupraktikad).  

Tegemist on täies mahus veebipõhise iseseisva õppega, mille õppija saab läbida vabalt 

valitud ajal, tempos, kohas ja teemade järjekorras.  

E-kursus: 



 

 

• jaguneb neljaks mooduliks (temaatiliselt terviklikud õpiampsud), mida on võimalik 

läbida nii eraldisesivalt kui ka tervikuna, sõltuvalt õppija vajadustest ning 

olemasolevatest teadmistest; 

• sisaldab teoreetilist ja praktilise suunitlusega materjali, mis on esitatud tekstide, 

graafiliste illustratsioonidena ja audiovisuaalsete materjalidena. Materjal peaks olema 

stiililt ja toimetuselt loogiline ning sidus tervik, mis on illustreeritud 

näidete/kaasuste/videote ja visuaalidega ning on kooskõlas täiskasvanud õppijat 

toetava e-õppe metoodikaga. Sisu peab olema kergelt jälgitav ja mõistetav, hõlpsalt 

haaratavas ja praktilises vormis (õpet ja õppimist toetavad skeemid ja 

illustratsioonid). 

• sisaldab enesehindamise küsimustikke (nt valikvastustega kontrolltestid, et oleks 

võimalik automaatselt ka tulemused väljastada ja progressi hinnata). 

Küsimustikud/testid peavad olema koostatud nii olulisemate sisupeatükkide 

(moodulite) kui ka e-kursuse kui terviku kohta. Küsimustikele vastamisel võiks olla 

osalejatel võimalus oma teadmisi kontrollida ka enne kursust (testi edukas 

sooritamine annab huvilisele aimu, kas tal on konkreetset kursust üldse vaja läbida). 

E-kursuse sisumaterjalid töötatakse välja ekspertgrupis koos tellija esindajate ja tellija valitud 

koolitajatest ekspertidega. 

E-kursuse peab töövõtja kirjeldama e-õppe õpiraja scripti või storyboardi kujul. See 

kooskõlastatakse tellija esindajatega ja on aluseks sisumaterjalide tootmisele. 

 

3. Sihtrühm 

Spetsialistid, kes puutuvad oma töös kokku lähisuhtevägivalla juhtumite ja nende 

lahendamisega (sh politseinikud, prokuratuur, sotsiaal-, noorsootöö- ja lastekaitsetöötajad, 

tervishoiutöötajad, juristid, kohtunikud, ohviabispetsialistid, naiste tugikeskuste töötajad, 

psühholoogid, terapeudid, kriminaalhooldajad, aga ka kohaliku omavalitsuse, 

haridusvaldkonna, töötukassa ja Rajaleidja töötajad), üliõpilased, rakenduskõrgkoolide ja 

kutsekoolide õppurid. 

 

4. Õppe sisu   

E-kursuse läbimise tulemusena tunneb õppija lähisuhtevägivalla olemust  ja abistamise 

põhimõtteid ning oskab rakendada omandatud teadmisi oma töös. E-kursuse moodulid 

tervikuna peavad kursuse läbinule tagama järgmised õpiväljundid: 

• teab ja mõistab LSV olemust, mõistet ja liike ning mõju osapooltele; 

• oskab märgata ja hinnata LSV riske ning ennetavalt sekkuda; 

• mõistab võrgustikutöö olulisust ja põhimõtteid, osapoolte rolle ja ülesandeid; 

• omab ülevaadet sekkumise ja abistamise õiguslikest alustest ja ohvriabisüsteemist; 

• tunneb MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference) võrgustikupõhist 

juhtumikorralduse mudelit; 

• oskab olla oma töös ohvrikeskne, mõtestada enda hoiakuid, rolli ja tegevusi LSV 

juhtumite lahendamisel;  



 

 

• teab psühholoogilise trauma olemust, traumeeriva sündmuse mõju ja väljendusviise 

inimese toimimises;  

• traumeeritud inimesega suhtlemise ning abistamise põhimõtteid; 

• mõistab enesehoiu ja professionaalse arengu olulisust ning rakendamise võimalusi. 

E-kursuse õpidisain peab läbivalt arvestama, et eesmärgiks on luua täiskasvanud õppijatele 

teadmiste omandamist toetaval viisil praktilist väärtust oma töö edukaks korraldamiseks.  

E-kursuse vastavuseks potentsiaalsete õppijate vajadustele viis Sotsiaalkindlustusamet 2021. 

aasta lõpus läbi koolitusvajaduse selgitamise küsitluse, mille tulemusi jagatakse töövõtjaga ja 

mida saab arvestada õpidisainis. 

Iga moodul (või mooduli sisene teemaplokk) võib olla struktureeritud omakorda 

alajaotustesse ning e-õppes on võimalik õppijal alajaotuste vahel liikuda.  

E-kursuse läbimiseks peab olema loodud lühike ja kompaktne õpijuhis, mis annab õppijale 

ülevaate kursuse sisu, struktuuri ja läbimise tingimuste kohta. Samuti suunised oma õppimise 

kõige tõhusamaks korraldamiseks. 

 

Õppekava sisu 

I MOODUL: LSV olemus ja LSV juhtumite lahendamine  

Läbimise aeg e-õppes: 10 tundi  

Käsitletavad teemad:  

1. Lähisuhe ja LSV 

1.1. Mis on lähisuhe (Eesti Riigikohtu lahend lähisuhte käsitlusest)? 

1.2. Millised on LSV liigid (füüsiline, vaimne, majanduslik, seksuaalne, kübervägivald, 

põlvkondadeülene ja põlvkondade sisene vägivald)? 

1.3. Millised on LSV tüübid (situatsiooniline ja instrumentaalne, k.a. paarisuhte terror, 

kontrolliv vägivald)? 

1.4. Milles LSV väljendub ja kuidas LSV võib kulgeda (vägivalla tsükkel, ajas 

eskaleerumine)? 

1.5. Milline on vägivalla mõju erinevatele osapooltele (lähisuhe, pere, põlvkondade 

ülesus, kogukond, ühiskond)? 

2. LSV ohver 

2.1 LSV suhte võimalikud osapooled (pealtnägev laps kui ohver, paarisuhte osapool kui 

ohver (sh soolisuse küsimus); eakas kui pikaajalise paarisuhtevägivalla ohver ja täiskasvanud 

lapse poolt väärkoheldud eakas vanem, põlvkondadesisene vägivald). 



 

 

2.2 Mis iseloomustab LSV ohvrit? Mida oodata ohvri käitumisest? Kuidas räägib vägivallast 

ohver?  

3. Ohvri tuvastamine  

3.1. Mis on LSV riskid (dünaamilised ja staatilised riskid) ja riskide erinevad tasemed 

(madal, keskmine ja kõrge risk)? 

3.2. Mis on riskihindamine, selle eesmärk (kõhutunne versus riskihindamine) ja millest 

koosneb (kannatanu ja spetsialisti hinnang, riskihindamise ankeet)? 

3.3. Millised on kõrged riskitegurid ja riski tõstavad tegurid? 

3.4. Millised on erinevad  riskihindamise vahendid (näiteid Eestis ja maailmas kasutusel 

olevatest vahenditest)? 

3.5. Kes on eriti haavatavad ja raskesti tuvastatavad sihtgrupid? 

3.5.1. Meessoost ohvrid, intersektsionaalsus 

3.5.2. Eakad 

3.5.3. LGBTQ+ (lesbi, gei, bi, trans- ja muu seksuaal- ning sooidentiteediga 

inimesed) 

3.5.4. Erivajadusega inimesed 

3.5.5. Inimkaubanduse ohvrid 

3.5.6. Ennastkahjustava käitumisega ohvrid (sh sõltuvushäired, isiksusehäired jne) 

3.6. Kuidas juhendada ohvrit tema suhtes toimepandud LSV tõendite kogumisel ja 

esitamisel  (Sotsiaalkindlustusameti väljatöötatud tõendite kogumise juhendi alusel)? 

4. Lähisuhtevägivalla toimepanija 

4.1. Mis iseloomustab vägivalla toimepanijat? Mida oodata toimepanija käitumisest? 

Kuidas räägib vägivallast toimepanija? Vägivaldse käitumise taust.  

4.2. Kuidas hinnata toimepanija riske? 

4.3. Milliseid sekkumisi on võimalik toimepanijale pakkuda? 

4.4. Vägivaldsest käitumisest loobumise võimalikkusest. 

 

5. LSV juhtumite lahendamine võrgustikutöös 

5.1. Mis on võrgustikutöö ja juhtumikorraldus? 

5.2. Miks on võrgustikutöö vajalik LSV juhtumites? 

5.3. Millised on võrgustikutöö põhimõtted (sh infovahetus, juhtumikorraldus, kindlad 

kokkulepped, vajadusel turvaplaan)? 

5.4. Kes on võrgustiku osapooled, millised on nende rollid, kuidas ja millal nad juhtumi 

juurde tulevad? 

5.4.1. Ohvriabi - milline on Eesti ohvriabisüsteem, selle võimalused? 

5.4.2. Politsei - mida teeb Politsei- ja piirivalveamet LSV juhtumite lahendamisel? 

Millist rolli nad omavad?  



 

 

5.4.3. Prokuratuur - mida teeb prokuratuur LSV juhtumi lahendamisel? Millist rolli 

nad omavad? 

5.4.4. Naiste tugikeskused – milline roll on naiste tugikeskustel? 

5.4.5. Kohalikud omavalitsused – milline roll on kohalikel omavalitsustel? 

5.4.6. Lastekaitse – milline roll on lastekaitsespetsialistidel? 

5.4.7. Kohus - kuidas toimub LSV juhtumi lahendamine kohtusüsteemis? Mis on 

kriminaal- ja mis tsiviilmenetlus? Milliseid asju lahendades kohus LSV-ga 

kokku puutub? Mis on nende menetluste eripärad? Milline oleks võimalikult 

kannatanu keskne menetlusprotsess? 

5.4.8. Kes on teised olulised osapooled (kriminaalhooldajad, töötukassa, meditsiin) - 

mida teevad nad LSV juhtumi lahendamisel? Millist rolli nad omavad?  

 

6. Spetsialisti hoiakud ohvri abistamisel 

6.1. Millised on tavapärased eelarvamused ja kuidas need mõjutavad LSV juhtumitega 

tegelemist? 

6.2. Mis on taasohvristamine? Kuidas seda vältida? 

6.3. Kuidas mina suhtun LSV-sse?  

 

7. LSV juhtumite lahendamise õiguslikud alused 

7.1. Millised on rahvusvahelised õiguslikul alused (inimõiguste ülddeklaratsioon, 

Istanbuli konventsioon, EU ohvrite direktiiv)? 

7.2. Millised on siseriiklikud õiguslikud alused (vägivallaennetamise strateegia, vägivalla 

ennetamise kokkulepe (VEKO) 2021 - 2025, Ohvriabiseadus, ohvri õigused)? 

 

II MOODUL: MARAC võrgustikutöö  

 
Läbimise aeg e-õppes: 3 tundi 

Käsitletavad teemad: 

1. Mis on kõrge riskiga LSV?  

2. Mis on MARAC (Multi-Agency Risk Assessment Conference)? 

2.1. Kes on MARACi võrgustikutöö liikmed?  

2.2. Mis on MARAC võrgustikutöö kasutegur kõrge riski kannatanu abistamisel? 

2.3. MARAC-i protsess 

2.3.1. Ohvri tuvastamine ja DASH riskihindamine 

2.3.2. Ohvri nõusolek 

2.3.3. Info kogumine võrgustikutöös 



 

 

2.3.4. MARAC koosolek ja info vahetamine (MARAC-i koosoleku elemendid:  

konfidentsiaalsuse lepe, protokoll, tegevuste riskipõhine planeerimine, sh  

turvalisuse plaani koostamine) 

2.3.5. Tegevuste elluviimine 

2.3.6. Riskide jälgimine ja korduvhindamine 

2.3.7. Juhtumi lõpetamine, sh riskide järelhindamine.  

 

3. Millised on MARAC võrgustikutöö liikmete rollid? 

3.1. Ohvriabi (sh koordinaatorina)  

3.2. Politsei (sh juhina)  

3.3. Prokuratuur  

3.4. Naiste tugikeskus  

3.5. Kohalik omavalitsus  

3.6. Lastekaitse 

3.7. Vabatahtlikud  

3.8. Kohus 

3.9. Teised olulised juhtumipõhised spetsialistid (sh terapeut, vaimse tervise spetsialist, 

vägivallast loobumise nõustajad, inimkaubanduse nõustaja, kriminaalhooldaja, 

töötukassa) 

 

4. Milline on enesehoid MARAC-is? 

 

5. Mida arvestada seoses andmekaitsega MARAC-i võrgustikutöös? 

  

III MOODUL: traumapõhine lähenemine lähisuhtevägivalla ohvrite abistamisel 

Läbimise aeg e-õppes: 6,5 tundi 

Käsitletavad teemad: 

1. Mis on trauma ja mis on traumateadlik kohtlemine? 

 

2. Milline on lähisuhtevägivalla kui traumeeriva sündmuse  mõju? 

2.1. Traumeeriva sündmuse mõju neurobioloogilised ja psühholoogilised alused 

2.1.1. Traumeeriva sündmuse mõju mõistmine – miks trauma mõjub halvavalt 

inimese toimimisele? 

2.1.2. Kuidas mõjutab LSV sellesse haaratud lapsi (otsene ja kaudne mõju)? 

2.2. Traumajärgne mõju tervisele ja sotsiaalsele toimetulekule (sh mõju lastele) 

2.2.1. Kuidas traumakogemus avaldub inimese toimimises – kuidas seda ära tunda? 

2.2.2. Riskitegurid – kes on traumeerivale sündmusele haavatavamad ja miks?  

3. Millised on traumeeritud inimesega suhtlemise ja abistamise põhimõtted? 

3.1. Traumateadlikku kohtlemise põhimõtted erinevatel tasanditel - ühiskond, abistav 

asutus, spetsialist, lähedane. 



 

 

3.2. Trauma arvestamine nõustavas ja toetavas vestluses – suhtlusoskuste ja –põhimõtete 

rakendamine (kuidas küsida trauma kohta, kuidas reageerida, kuidas kuulata, kuidas 

hoida suhtlust turvalisena – piirid) 

3.3. Psühholoogiline abi traumat kogenud inimesele – millal millist kelle poolt osutatuna 

ja kuidas (psühholoogilise abi mehhanism ja olemus üldiselt – miks on vaja 

professionaalset abi; millised sekkumised millisel ajahetkel, näited olemasolevatest 

sekkumistest; psühholoogilise abi ohud ja piirid) 

3.4. Traumeeritud lapse abistamise põhimõtted 

3.4.1. Traumateadliku kohtlemise põhimõtted 

3.4.2. Traumat arvestava suhtluse ABC – kuidas rääkida traumat kogenud 

inimesega? 

3.4.3. Psühholoogilise abi „ajajoon“ – millal millist abi pakkuda? 

3.4.4. Laste abistamise põhimõtted 

 

IV MOODUL: Enesehoiu põhimõtted ja nende rakendamine 

Läbimise aeg e-õppes: 5 tundi 

Käsitletavad teemad: 

1. Aitaja töö, stress ja läbipõlemine. 

1.1. Mis on aitamine ja kuidas aitajaks saadakse?  

1.2. Haavatavus ja sellega toimetulek. 

1.3. Stress ja läbipõlemine aitaja töös. Stressitegurite kaardistamine. 

 

2. Sihtgrupiga töötamise eripära ja mõju töötajale. 

2.1. Kliendigrupi mõju. 

2.2. Töö vägivalda kogenutega, treumeeritud inimestega (kaastundeväsimus, sekundaarne 

trauma, asendustrauma, läbipõlemine). 

2.3. Emotsioonide juhtimine (tööalased, isiklikud ja isiklik-tööalased situatsioonid). 

 

3. Kuidas ennast hoida ja aidata? 

3.1. Toetussüsteemi tugevdamine. 

3.2. Enesehoid ja enesehoiuplaan. Minu enesehoiuplaani loomine. 

3.3. Täiendavad toetusvõimalused (aastavestlus, mentorlus, kovisioon, individuaalne 

tööjuhendamine, psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia, supervisioon. 

 

4. Enesehoiu sammud ja tehnikad 

4.1. Igapäevane enesehoid – loob eeldused abistamiseks. 

4.2. Praktilised harjutused rahuliku meeleseisundi hoidmiseks kriisiolukorras. 

4.3. Stressi haldamine abistamisolukorras. 

4.4. Taastumine. 

Lõputesti läbimine: 1,5 tundi 

 



 

 

5. Maht, ajakava ja nõuded õpidisainile 

E-kursuse maht tervikuna (moodulite ajaline summeeritud maht) võiks olla indikatiivselt 

1EAP (26 astronoomilist tundi). Töövõtja võib pakkuda ka suuremat mahtu, kui see on 

põhjendatud oluliste teemakäsitluste ning õpidisaini vaatest soovitud eesmärkide 

saavutamisel.  

Teenuse üle andmine võib olla etapiviisiline (nt moodulite põhine vms) ning see lepitakse 

kokku jooksvalt e-kirja teel. Teenus tervikuna peaks olema üle antud hiljemalt 30.11.2022. 

aastal. Põhjendatud juhtudel võib tähtaega pikendada kuni üks kuu (31.12.2022) kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis (nt ootamatu ettenägematu asjaolu ilmnemisel, mis teenuse 

üleandmist takistavad ja sarnastel põhjendatud juhtudel).  

E-kursus tuleb luua kasutades autoritarkvara Atriculate Rise 360, mille litsentsi tagab 

Sotsiaalkindlustusamet. Kursus peab olema  integreeritav / üles laetav Moodle 

õppeplatvormile. Näiteid näeb: https://moodle.egova.ee. 

E-kursusele esitatavad täiendavad tehnilised nõudmised: 

• töövõtja tagab sisuekspertide poolt loodud tekstide, testide jm kirjaliku sisu toimetamise; 

• töövõtja tagab videote subtiteerimise eesti keelde, et sisu oleks tarbitav ka erivajadustega 

õppijatele; 

• töövõtja võib tekstide veebikõlbulikuks loomisel kaasata vajadusel copywrite’i; 

• lähisuhtevägivalla teadlikkuse digitaalse märgise graafiline disain ja märgise allalaadimise 

võimalus; 

• e-kursuse 1-minutiline videotreiler toodetava videomaterjali baasilt (eesti). 

Moodulid sisaldavad: 

• teoreetilist materjali, mis koosneb tekstidest, joonistest, võimalusel ka hüperlinkidest 

allikatele, et soovi ja vajaduse korral saaks teemaga süvitsi minna; 

• videoklippe ekspertide lühiloengute ja intervjuudega (tellijal peaks olema võimekus 

intervjuud ise läbi viia);  

• vähemalt ühte animatsiooni mooduli kohta koos audiotekstiga teoreetilise materjali 

selgitamiseks;  

• graafilisi illustratsioone numbrilise, skemaatilise vm moel selgitamist vajava info 

esitamiseks; 

• interaktiivseid harjutusi (näiteks näidisjuhtumite lahendamiseks); 

• failidena allalaetavaid juhiseid ja näidisdokumentide failile teatud protsesside 

läbiviimiseks; 

• enesekontrollteste ja lõputesti kõigi moodulite läbimisel. 

Materjali sisuühikud (osad): 

• tekstid – sisuekspertide poolt loodud materjalid; 

• illustratsioonid – luuakse spetsiaalsed illustratsioonid teoreetilise materjali 

näitlikustamiseks; 

• animatsioonid - kaasuste illustreerimine animeeritud loona (illustratsioon + pealeloetud 

tekstid), kaasused ja tekst loodud sisuekspertide poolt; 

• fotod – näitlikustamiseks (fotopankadest); 

https://moodle.egova.ee/


 

 

• videod – teoreetilise materjali esitamine video formaadis (sh videoloeng, intervjuud jms), 

mille filmimisel kaasatakse sisueksperte; 

• testid – enesekontrolli testid on elektroonsed ning on koostatud õpiväljundite kaupa. 

Testide eesmärgiks on anda õppijale tagasisidet oma õppimisprotsessist. Enesekontrolli 

testide puhul on tegemist mitteeristava hindamisega, mille lävendkriteeriumiks on testide 

läbi tegemine. 

• lõputest – lõputest on elektroonne, koostatud õpiväljundite kaupa ja sisaldab osaliselt samu 

küsimusi, mis enesekontrollitestid. Lõputesti puhul on tegemist mitteeristava hindamisega, 

mille lävendkriteeriumiks on testi läbi tegemine. 

 

E-kursuse disainimisel ja loomisel tuleb arvestada tänapäevase õppija  ja tulevikuõppimise  

väljakutseid, sealhulgas: 

• õppijas motivatsiooni tekitamine ja hoidmine; 

• õppimine on õppijakeskne (täiskasvanud õppijale sobilik formaat ja õpet toetav 

lähenemine), õpikogemus on disainitud silmas pidades e-õpet ja õpiteekond on läbi 

mõeldud; 

• õppedisaini lähenemised:  

o terviklikud lühikesed “õpiampsud”; 

o interaktiivne sisu; 

o automaatse tagasisidega enesekontrolli- ja hindamistegevused (lõputest). 

• moodulid koosnevad lühikestest kuni 10 minutilistest õpitükkidest, mis moodustavad 

terviku;  

• e-kursus hõlmab kõikide õpitulemuste lõikes automaatset tagasisidet andvaid 

enesekontrolli- ja hindamistegevusi, interaktiivseid tegevusi ja/või visuaalseid 

materjale (videod, animatsioon, graafikud, illustratsioonid) õppija motivatsiooni 

hoidmiseks, oskuste harjutamiseks, reflektsiooniks, jms ning viiteid põhjalikumale 

materjalile või kursus(t)ele; 

• ülesannete (harjutuste) eesmärgiks on osaleja aktiivne kaasamine õppesse ja sisulise 

arusaama loomine. Küsimuste vastused peavad olema süsteemi poolt automaatselt 

kontrollitavad.  

• e-kursust peab olema võimalikult lihtne läbida, õppeprotsess kulgeb loogiliselt ja 

õppeprogress on kasutajale nähtav, eesmärgid ja erinevad funktsioonid on hõlpsasti 

mõistetavad. Õppe disain peab tagama muuhulgas selle, et õpieesmärgid oleksid 

selged ning õppe sisu ja ülesehitus vastaksid õpieesmärkidele; 

• e-kursuse videod peavad olema loodud selle konkreetse kursuse jaoks ja sisuliselt läbi 

mõeldud, soovitatavalt kuni 2-5 minuti pikkused. Teiste loodud videote 

taaskasutamisel on eelistatud lisada need lisainfo või täiendava materjali ossa. E-

kursusele lisatavad materjalid peavad olema kvaliteetsed: videote heli selge ja hästi 

kuuldavad ning graafikud, diagrammid jm selgelt loetavad. Materjalil peab olema 

võimalik eestikeelsete subtiitrite “sisselülitamine”, sh eestikeelsetel videotel. 

• e- kursusel on kasutajakeskne kaasaegne disain; 

• e-kursus peab olema üles ehitatud innovaatiliselt ja kaasahaaravalt ning toetama 

parimal võimalikul viisil selle õpieesmärkide saavutamist ning iga osaleja õppimist; 

• loodav e-kursus on eestikeelne ja kui kasutatakse muukeelset materjali, siis peavad 

sellel olema lisatud korrektne eestikeelne tõlge ja/või subtiitrid võimalusel Eesti 

keeletehnoloogiat kasutades. 

 



 

 

Täiendavad nõuded ja soovitused: 

o kursus võiks olla kooskõlas Sotsiaalkindlustusameti stiiliraamatuga: 

https://siseveeb.sotsiaalkindlustusamet.ee/asutusest/dokumendid/ska-visuaalid; 

o töövõtja annab tellijale üle ka kursuse materjali SCROM-paketina; 

o kursuse disainimisel soovitab tellija lähtuda Digiriigi Akadeemia Digiriigi ABC 

kursuse e-õppe disainist; 

o kõik tellijale üle antavad failid (audiovisuaalid, CVI jne) peavad vastama antud 

valdkonna kvaliteedistandarditele; 

o kursus peab vastama WCAG 2.0 tase AA nõuetele;  

o kursus peab lähtuma parimatest kasutajakesksete teenuse (UX, UI) loomise 

põhimõtetest. 

 

  



 

 

Lisa 2. Hankelepingu näidis 

 

TÖÖVÕTULEPING nr ___ 

 

 

Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi tellija), registrikood 70001975, asukoht Paldiski mnt 80, 

Tallinn, mida esindab ............... alusel  ___ 

ja  

______ (edaspidi töövõtja), registrikood _____, asukoht _______, mida esindab juhatuse 

liige/ volituse alusel ___ 

  

edaspidi koos pooled või eraldi pool, sõlmisid käesoleva töövõtulepingu (edaspidi leping) 

alljärgnevas:  

 

1. Üldsätted 

1.1.Leping on sõlmitud väikeostu „__________“  tulemusena. 

1.2. Lepingu lahutamatuteks osadeks on väikeostu alusdokumendid, töövõtja pakkumus, 

pooltevahelised kirjalikud teated ning lepingu muudatused ja lisad. 

1.3.Lepingul on selle sõlmimise hetkel järgmised lisad: 

1.3.1 Pakkumuskutse, 

1.3.2 Tehniline kirjeldus; 

1.3.3 Töövõtja pakkumus. 

 

2.  Lepingu ese 

2.1.Lepingu esemeks on _____________ (edaspidi töö). 

2.2. Töö täpsem kirjeldus on toodud hanke tehnilises kirjelduses ja töövõtja pakkumuses. 

 

3. Lepingu hind ja tasumise tingimused 

3.1. Tellija tasub töövõtjale nõuetekohase töö eest vastavalt pakkumuses fikseeritud hinnale 

______ eurot (edaspidi lepingu hind). Hinnale lisandub käibemaks. 

3.2. Lepingu hind sisaldab kõiki kulusid, mis töövõtja on teinud töö tegemiseks. Lepingu 

hind sisaldab tasu intellektuaalomandiõiguse üleandmise eest. 

3.3. Tellija tasub töö eest pärast töö üleandmist ja üleandmise-vastuvõtmise akti 

allkirjastamist ja selle alusel esitatud arve saamist.  

3.4. Töövõtja esitab tellijale arve e-arvena.  

3.5. Arve maksetähtaeg peab olema vähemalt 14 tööpäeva arve esitamisest. 

 

4. Töö teostamine  

4.1. Töö teostamise tähtaeg on _____. Töö täpsem kirjeldus ja etapid on esitatud tehnilises 

kirjelduses. 

4.2. Töövõtja kohustub täitma lepingu tähtaegselt, kvaliteetselt, kooskõlas hanke 

alusdokumentide ja esitatud pakkumusega. Töövõtja peab lepingu käigus tegema kõik 

toimingud, mis ei ole hanke alusdokumentides sätestatud, kuid mis oma olemuselt 

kuuluvad töö teostamisega seotud toimingute hulka. 

4.3. Töövõtja peab tagama, et tööd teostavad pakkumuses nimetatud meeskonnaliikmed 

vastavalt oma erialastele teadmistele, oskustele ja võimetele. 



 

 

4.4. Tellija edastab töövõtjale töö teostamiseks vajalikud andmed. 

4.5. Tellija on õigus kontrollida töö käiku ja kvaliteeti, nõudes vajadusel töövõtjalt selle kohta 

informatsiooni või kirjalike või suuliste seletuste esitamist. 

4.6. Pooled on kohustatud teavitama teist poolt viivitamatult asjaoludest, mis takistavad või 

võivad takistada kohustuse nõuetekohast ja õigeaegset täitmist. 

 

5. Üleandmine 

5.1. Töö üleandmine toimub üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Akt on aluseks tasu maksmisel. 

Pooled fikseerivad töö üleandmise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. 

5.2. Töövõtja kohustub koos tellijale üle andma kõik lepingu täitmisel saadud ja loodud 

materjalid. 

5.3. Tellijal on õigus keelduda töö vastuvõtmisest, kui see ei vasta hanke alusdokumentides 

ja pakkumuses sätestatule. Tellija määrab üleandmisel ilmnenud puuduste 

kõrvaldamiseks tähtaja. 

5.4. Kui tellija ei esita pretensiooni ja/või parandusettepanekuid lepingu punktis 7.3 sätestatud 

aja jooksul, loetakse töö tellija poolt vastuvõetuks.  

 

6. Autoriõigused  

6.1. Kui lepingu täitmise käigus luuakse autoriõigusega kaitstavaid teoseid, siis lähevad 

selliste teoste autori varalised õigused üle tellijale. Autori isiklike õiguste osas, mis on 

oma olemuselt üleantavad, annab töövõtja tellijale tagasivõtmatu ainulitsentsi, mis kehtib 

kogu autoriõiguste kehtivuse aja. Töövõtja tagab, et tal on kõik õigused eelnimetatud 

varaliste õiguste loovutamiseks ja isiklike õiguste osas ainulitsentsi andmiseks. Autori 

isiklikud õigused, sh õigus autorlusele ja autorinimele, kuuluvad töövõtjale ning tellija 

kohustub täitma autoriõiguse seadusest ja heast viitamise tavast tulenevaid nõudeid. 

6.2. Tellijal on pärast lepingu täitmise käigus loodud teose üleandmist õigus kasutada teost 

oma äranägemisel.  

6.3. Töövõtja kohustub talle töö eest maksmisele kuuluva tasu arvelt tasuma vajadusel 

kolmandatele isikutele tööga seotud autoritasud. 

 

7. Poolte vastutus ja vääramatu jõud  

7.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele 

poolele tekitatud otsese varalise kahju eest kannavad pooled täielikku vastutust selle 

kahju ulatuses.  

7.2. Töövõtja vastutab igasuguse lepingurikkumise eest, eelkõige kui töövõtja ei ole lepingut 

täitnud või kui töö ei vasta lepingus sätestatud nõuetele vms. Kui sama rikkumise eest on 

võimalik nõuda leppetrahvi mitme sätte alusel või sama rikkumise eest on võimalik 

kohaldada erinevaid õiguskaitsevahendeid, valib õiguskaitsevahendi tellija. Leppetrahvi 

nõudmine ei mõjuta õigust nõuda täiendavalt ka kohustuste täitmist ja kahju hüvitamist. 

7.3. Tellija esitab pretensiooni mõistliku aja jooksul töö mittevastavusest teada saamisest 

arvates.  

7.3.1. Pretensioonis fikseeritakse töös ilmnenud puudused ja määratakse tähtaeg 

puuduste kõrvaldamiseks. Kui töövõtja rikub lepingust tulenevat kohustust, mille 

heastamine ei ole võimalik või kui tellijal ei ole heastamise vastu huvi, tähtaega 

puuduste kõrvaldamiseks ei määrata. 

7.3.2. Tellijal on õigus puuduste kõrvaldamise nõude asemel alandada lepingu hinda. 

7.4. Lisaks lepingu täitmise nõudele või täitmisnõude asemel on tellijal õigus nõuda 

leppetrahvi 3% lepingu hinnast iga rikkumise eest, kui töövõtja ei ole tööd teostanud või 

töövõtja poolt üle antud töö ei vasta lepingutingimustele.  



 

 

7.5. Lepingus sätestatud töö teostamise tähtajast või lepingu alusel esitatud pretensioonis 

määratud tähtajast mittekinnipidamise korral on tellijal õigus nõuda töövõtjalt leppetrahvi  

0.5 % lepingu hinnast iga viivitatud päeva eest.  

7.6. Kui tellija viivitab lepingus sätestatud rahaliste kohustuste täitmisega, on töövõtjal õigus 

nõuda tellijalt viivist 0,05% tähtaegselt tasumata summalt päevas, kuid mitte rohkem kui 

5% lepingu hinnast.  

7.7. Lepingus sätestatud kohustuste mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise korral, kui 

neid saab lugeda oluliseks lepingurikkumiseks, on tellijal õigus leping erakorraliselt 

ühepoolselt lõpetada, teatades sellest töövõtjale kirjalikus vormis avaldusega. Lepingu 

rikkumist loetakse oluliseks eelkõige VÕS § 116 lg 2 ja § 647 kirjeldatud asjaoludel. 

7.8. Leppetrahvid ja viivised tuleb tasuda 14 päeva jooksul vastava nõude saamisest. Tellijal 

on õigus töö eest tasumisel tasaarveldada leppetrahvi summa lepingu alusel tasumisele 

kuuluva summaga.  

7.9. Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks oli vääramatu jõud. Vääramatuks jõuks loevad 

pooled võlaõigusseaduse § 103 lg 2 kirjeldatud ettenägematuid olukordi ja sündmusi, mis 

ei olene nende tahtest või muid sündmuseid, mida Eestis kehtiv õigus- ja kohtupraktika 

tunnistab vääramatu jõuna.  

7.10. Vääramatu jõu asjaolude ilmnemisel pikeneb lepingu tähtpäev nimetatud asjaolude 

esinemise perioodi võrra. Pool peab vääramatu jõu asjaolude ära langemisel lepingut 

täitma asuma. Kui vääramatu jõu asjaolude tõttu on poole lepingust tulenevate kohustuste 

täitmine takistatud enam kui kaka kalendrikuu järjest, võivad pooled lepingu lõpetada. 

 

8. Teadete edastamine ja volitatud esindajad  

8.1. Teadete edastamine toimub üldjuhul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhul 

kui teate edastamisel on olulised õiguslikud tagajärjed, peavad teisele poolele edastatavad 

teated olema edastatud kirjalikus vormis, muuhulgas näiteks poolte lepingu lõpetamise 

avaldused, samuti poole nõue teisele poolele, mis esitatakse tulenevalt lepingu 

rikkumisest jms.  

8.2. Poolte volitatud esindajad on: 

8.2.1. Tellija volitatud esindaja on ______. Tellija volitatud esindajal on õigus esindada 

tellijat kõikides lepingu täitmisega seotud küsimustes, v.a lepingu muutmine, 

lepingu ühepoolne erakorraline lõpetamine ning leppetrahvi, viivise või kahjude 

hüvitamise nõude esitamine.  

8.2.2. Töövõtja volitatud esindaja on ______, telefon ______, e-post ______. 

 

9. Konfidentsiaalsus ja andmekaitse 

9.1. Töövõtja kohustub lepingu kehtivuse ajal ning pärast lepingu lõppemist määramata 

tähtaja jooksul hoidma konfidentsiaalsena kõiki talle seoses lepingu täitmisega teatavaks 

saanud andmeid, mille konfidentsiaalsena hoidmise vastu on tellijal eeldatavalt 

õigustatud huvi. 

9.2. Konfidentsiaalse informatsiooni avaldamine kolmandatele isikutele on lubatud vaid 

tellija eelneval kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis antud nõusolekul. Lepingus 

sätestatud konfidentsiaalsuse nõue ei laiene informatsiooni avaldamisele poolte 

audiitoritele, advokaatidele, pankadele, kindlustusandjatele, teistele töövõtja 

ülemaailmsesse võrgustikku kuuluvale juriidilisele isikule või seltsingutele, 

allhankijatele või teenusepakkujatele, kes on seotud konfidentsiaalsuskohustusega, ning 

juhtudel, kui pool on õigusaktidest tulenevalt kohustatud informatsiooni avaldama.  

9.3. Töövõtja kohustub mitte kasutama konfidentsiaalset teavet isikliku kasu saamise 

eesmärgil või kolmandate isikute huvides. 



 

 

 

10. Lepingu kehtivus, muutmine ja lõpetamine 

10.1. Leping jõustub allkirjastamisest poolte poolt ja kehtib kuni lepingust tulenevate 

kohustuste täitmiseni. Lepingu lõppemine ei mõjuta selliste kohustuste täitmist, mis oma 

olemuse tõttu kehtivad ka pärast lepingu lõppemist. 

10.2. Kumbki pool ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi üle anda ega muul viisil 

loovutada kolmandale isikule ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

10.3. Pooled võivad lepingut muuta RHS § 123 lg 1 sätestatud tingimustel. 

10.4. Tellijal on õigus leping mõjuva põhjuse olemasolul ennetähtaegselt üles öelda, eelkõige 

kui tal puuduvad lepingu täitmiseks rahalised vahendid või kaob vajadus töö järele. 

Tellija teatab töövõtjale sellest kirjalikult ette vähemalt 30 kalendripäeva.  

 

11. Lõppsätted  

11.1. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eelkõige 

kohaldatakse lepingus reguleerimata küsimustes võlaõigusseaduses vastava lepinguliigi 

kohta sätestatut. 

11.2. Juhul kui lepingu mõni säte osutub vastuolus olevaks Eestis kehtivate õigusaktidega, ei 

mõjuta see ülejäänud sätete kehtivust.   

11.3. Töövõtja on teadlik, et leping on avaliku teabe seaduses sätestatud ulatuses avalik.  

11.4. Lepinguga seotud vaidlused, mida pooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada, 

antakse lahendamiseks Harju maakohtule.  

11.5. Leping on allkirjastatud digitaalselt. 

 

 

Tellija        Töövõtja 

 


