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Käskkirja nr __ lisa 1 

 
Hanke “Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud lepitusteenuse osutamine” 

tingimused ja kord 
 

Alla sotsiaalteenuste riigihanke piirmäära hange (väikeost1) 
 
 
1. Üldandmed 

1.1 Hankija 
kontaktandmed 

Sotsiaalkindlustusamet  
registrikood 70001975  
aadress Paldiski mnt 80, Tallinn 15092 
www.sotsiaalkindlustusamet.ee 

1.2 Hankija 
vastutav isik ja 
kontaktandmed 

Perelepituse teenusejuht Ann Lind-Liiberg 
e-post: ann.lind-liiberg@sotsiaalkindlustusamet.ee  

1.3 Hanke nimetus 
ja lühikirjeldus 

„Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud lepitusteenuse 
osutamine“ 
Hanke eesmärk on nõuetele vastavate perelepitajate leidmine ning 
lepingute sõlmimine riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud 
perelepitusteenuse osutamiseks. 
CPV  
85320000-8 Sotsiaalteenused 
85312300-2 Juhendus- ja nõustamisteenused. 

1.4 Taotluste 
esitamise tähtaeg 

Hankes osalemiseks esitab taotleja digitaalselt allkirjastatud kirjaliku 
taotluse e-posti aadressil info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 
14.08.2022 märksõnaga “Riikliku perelepitusteenuse seaduses 
sätestatud lepitusteenuse osutamine”.  
 
Esitatud taotluse jõusoleku tähtaeg on 60 päeva taotluse esitamise 
tähtpäevast arvates. 

1.5 Hanke rahaline 
maht ja lepingute 
tähtaeg 

Hanke maksimaalne rahaline kogumaht on kuni 299 999 eurot ilma 
käibemaksuta (summa sisaldab muid riiklikke maksusid ja makseid ning 
hõlmab ka võimaliku järgmise hanke vooruga sõlmitavate lepingute 
mahtu). 
 
Sotsiaalkindlustusamet viib vajadusel läbi perelepitajate leidmiseks  
täiendava hanke 2022. aasta jooksul (juhul kui käesoleva hanke raames 
ei leita vajalikku arvu lepitajaid). 
 
Perelepitusteenuse osutamiseks sõlmitakse käsunduslepingud  
perioodiks 01.09.2022 kuni 31.12.2023 või kuni hanke maksimaalse 
rahalise mahu täitumiseni, sõltuvalt kumb tingimus saabub varem. 

1.6 Lepingu 
rahastamisallikas 

Lepinguid rahastatakse riigieelarvest. 

1.7 Hanke 
alusdokumendid 

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkiri „Hanke korraldmine riikliku 
perelepitusteenuse perelepitajate leidmiseks“. 
Lisa 1. Hanke „Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud 
lepitusteenuse osutamine ” tingimused ja kord 
Lisa 2. Teenuse kirjeldus. Perelepitajate tööjuhis. 
Lisa 3. Käsunduslepingu projekt (koos aruandevormiga). 

                                                 
1 Sotsiaalkindlustusameti hankekorra alusel on tegemist väikeostuga. 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
mailto:ann.lind-liiberg@sotsiaalkindlustusamet.ee
mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee
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Punktis 1.8 sätestatud hankes osalemise vormid. 
 

1.8 Hankes 
osalemise vormid 
ja nõutavad 
dokumendid 

1. Vorm 1_Taotlus hankes osalemiseks (juriidiline isik) 
2. Vorm 2_Taotlus hankes osalemiseks (füüsiline isik) 
3. Vorm 3_ Perelepitaja kinnitus (nõutav juriidilisest isikust taotleja 
puhul, kus vormi esitab iga perelepitaja). 
4. Kõrgharidust tõendavad dokumendid.  
Perelepitaja väljaõpet tõendavaid dokumente esitama ei pea, seda 
kontrollib SKA ise. 

1.9 Vastavuse 
nõuded  

Perelepitaja peab vastama vähemalt järgmistele nõuetele: 
1. tal on kõrgharidus; 
2. tal on lepitusmenetluse läbiviimiseks vajalikud isikuomadused; 
3. ta vastab lastekaitseseaduse §-s 20 sätestatud nõuetele; 
4. ta on läbinud Sotsiaalkindlustusameti korraldatud perelepitaja 
koolituse. 

1.10 Taotluste 
menetlemine  

Sotsiaalkindlustusamet menetleb esitatud taotlusi käesoleva korra 
punktis 2.4  sätestatud alustel 
Perelepitusteenuse osutamise lepingud sõlmitakse kõikide vastavaks 
tunnistatud taotlejatega. 

 
 
2. Hanke läbiviimise kord. 
 
Taotluse esitamine 
 

2.1  Taotleja 
 
Taotleja profiil:  
Perelepitaja on riikliku perelepitusteenuse seaduse (RPLS) tähenduses 
Sotsiaalkindlustusametiga lepingulises suhtes olev lepitusmenetlust vahetult läbiviiv isik. 
 
Hankes võib osaleda (perelepitusteenuse pakkuja) füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis 
vähemalt ühes Eesti kohtumaja paiknevusega linnas (Tallinn, Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, 
Rapla, Jõgeva, Paide, Pärnu, Tartu, Valga, Viljandi, Võru, Põlva, Narva, Jõhvi, Rakvere) osutama 
perelepitusteenust. 
 
Perelepitaja peab vastama kõigile RPLS § 6 lõikes 1 sätestatud nõuetele. Juriidilise isiku 
meeskond võib koosneda ka mitmest nõuetele vastavast perelepitajast.  
 

2.2 Taotluse esitamise tähtaeg 
 
Hankes osalemiseks tuleb esitada digitaalselt allkirjastatud kirjalik taotlus koos nõutavate 
dokumentidega e-postiaadressile info@sotsiaalkindlustusamet.ee hiljemalt 14.08.2022. 
 
Hanke dokumendid asuvad Sotsiaalkindlustusameti kodulehel aadressil 
https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/riigihanked märksõnaga 
“Riikliku perelepitusteenuse seaduses sätestatud lepitusteenuse osutamine“. Infot hanke 
korraldamise kohta jagatakse perelepitajate meililistis ja Sotsiaalkindlustusameti ametlikus 
pressiteates. Lisainfo aadressil ann.lind-liiberg@sotsiaalkindlustusamet.ee. Kõigile taotlejatele 
saadetakse taotluse kättesaamise kohta kinnitus taotluses märgitud e-postiaadressil. 
 

2.3 Nõuded taotlusele  
 
Taotleja esitab hankes osalemiseks nõuetekohaselt täidetud taotluse kas vormil 1 (juriidiline isik) 
või vormil 2 (füüsiline isik) eesti keeles. Taotlus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Juriidilise 
isiku taotluse allkirjastab esindusõiguslik isik. 
 
Füüsilisest isikust taotleja lisab taotlusele perelepitaja kõrgharidust tõendavad dokumendid.   

mailto:info@sotsiaalkindlustusamet.ee


3 

 

 
Juriidilise isiku taotlusele lisatakse iga perelepitaja kõrgharidust tõendavad dokumendid ja 
kinnitus(ed) perelepitaja(te) nõuetele vastavuse kohta (Vorm 3). 
 
 

2.4 Taotluste menetlemine  
 
Hanke raames esitatud taotlusi menetleb Sotsiaalkindlustusameti peadirektori käskkirja alusel 
määratud hanke korraldamise eest vastutav isik. 
 
Sotsiaalkindlustusametil on õigus taotluse menetlemisel vajadusel küsida taotluse kohta 
lisaselgitusi. Taotleja on kohustatud kirjalikult vastama kolme tööpäeva jooksul vastavasisulise 
selgitustaotluse saamisest. Juhul kui taotleja ei vasta selgitustaotlusele nõutud tähtaja jooksul 
ning ilma vastuseta (vajalike andmeteta) ei ole võimalik veenduda taotleja nõuetele vastavuses, 
jätab Sotsiaalkindlustusamet taotleja vastavaks tunnistamata. 
 
Taotlust menetletakse vastavalt käesolevas korras esitatud tingimustele. Hanke korraldamise 
eest vastutav isik kontrollib korra punktis 1.8 nimetatud dokumentide esitamist ja punktis 1.9 
sätestatud vastavusnõuete täitmist ning koostab hanke tulemuste kohta protokolli 30 päeva 
jooksul taotluste esitamise tähtajast.  
 
Hanke tulemused kinnitab Sotsiaalkindlustusameti peadirektor. Hankija teavitab hankes osalejaid 
tulemustest 3 tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates ning edastab vastavaks 
tunnistatud taotlejatele lepingud allkirjastamiseks. Juhul kui taotleja ei allkirjasta lepingut 10 
tööpäeva jooksul, loetakse, et taotleja on taotluse tagasi võtnud.  
 


