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Õigusrikkujatele teenused justiitsasutuste kaudu 
 

7.-8.09 Tallinnas Õiguskantsleri kantseleis (Kohtu 8, Tallinn) 

21.-22.09 Tartus Riigikohtus (Lossi 17, Tartu) 

29.-30.09 Pärnus Hedon SPAs (Ranna puiestee 1, Pärnu) 

11.-12.10 Jõhvi kohtumajas (Kooli 2, Jõhvi) 

 

Seminarid on kahepäevased ja ajaliselt kestavad mõlemal päeval kell 10-16, 

sirutuspausid etteastete vahepeal lepitakse kokku kohapeal  

Seminaril pakutakse hommikukohvi ja lõunasööki 

 

Ajakava: 

 

I päev 

 

9:30   Kogunemine ja hommikukohv 

 

10:00-10:30  Sissejuhatus ja tutvumisring 

  Karin Talviste, Riigiprokuratuur 

 

10:30-12:00  Prokuratuuri ülevaade laste ja noorte teenustele suunamise võimalustest 

ja kohalikest abivõimalustest 

Ringkonnaprokuratuuride alaealiste konsultantide poolt Jana Laht kõigil 

seminaridel ja lisaks veel 

Tartus Getter Tähe 

Pärnus Liset Rohi 

Jõhvis Jelena Filippova 

 

12:00-12:30  Pere lahendusringi tutvustus 

Tallinnas Elo Lättemägi 

Tartus Linda Lääts 

Pärnus Karin Kiilaspä 

Jõhvis Elo Lättemägi ja Leena Masing 
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12:30-13:15  Lõuna 

 

13:15-15:45  Antisotsiaalsuse ja diagnooside ühisosa töös keeruliste lastega 

  Mihkel Velström, Maarjamaa hariduskolleegium 

 

15:45-16:00  Päeva kokkuvõte 

  Karin Talviste, Riigiprokuratuur 

 

II päev 

9:30   Kogunemine ja hommikukohv 

 

10:00-10:30  Sissejuhatus ja tutvumisring 

  Anu Leps, Justiitsministeerium 

 

10:30-11:30  Taastava õiguse kasutamise võimalused õigussüsteemis 

  Annegrete Johanson, Sotsiaalkindlustusamet 

 

11:30-12:15  Vägivallast loobumise tugiliini tutvustus 

  Heldi McCaskill, Sotsiaalkindlustusamet 

  Roman Krõlov Tallinnas, Tõnis Palgi Tartus ja Signe Uustal Pärnus 

 

12:15-13:00  Lõuna 

 

13:00-14:00  Sekkumised joobes juhtidele 

Krister Tüllinen, Justiitsministeerium 

 

14:00-15:00  Sekkumised sõltuvusainete tarvitajatele 

Anneli Sammel ja Aljona Kurbatova Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Marin 

Vaher Jõhvis, Tervise arengu instituut 

 

15:00-15:45  Ohvrite parima kohtlemise võimaluste, sh uue koostööprojekti tutvustus 

  Brit Tammiste, Justiitsministeerium 

 

15:45-16:00  Päeva kokkuvõte 

Anu Leps, Justiitsministeerium 

https://www.just.ee/et/kuriteoohvrite-kaitse-Eestis
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Üldinfo seminari korralduse ja nakkusohutuse kontrolli kohta 
 
Üldnõuded 
Esmalt, sõltumata konkreetsetest piirangutest tuleb igal konverentsil osalejal järgida 
järgmisi ettevaatusabinõusid: 

• tulla kohale ainult tervena (võimalusel testida end eelnevalt) 
• võtta kaasa maskid ja kasutada neid kogu konverentsi ja sellega seotud tegevuste 

jooksul 
• kasutada kohapeal desinfitseerimisvahendeid 
• hoida teistega distantsi 
• soovitame kasutada Bio-Block ninaspreid 
• soovitame kasutada HOIA mobiilirakendust 
• teavitada COVID-19 positiivsest testitulemusest kohe korraldajaid 

 
Vabariigi Valitsuse korralduste järgi kontrollime kõigi seminari külastajate 
nakkusohutust, see tähendab nakkusohutust tõendab ükskõik milline kolmest järgmisest 
tõendist: 

• EL immuniseerimise tõend (kahe doosiga vaktsineerimise kohta) 
• EL COVID-19 läbipõdemise tõend 
• EL negatiivse PCR testi tõend 

Tõendite kohta (sh näidiseid) vaata siit: https://www.kul.ee/covid-tervisetoend.  
 
Valitsuse seatud tingimuste kohta on täpsem info kirjas siin: 
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001.   
 
Kontrollida ei tule alla 18-aastaste isikute ning erivajadustega isikute (kelle testimine ei 
ole mõistlik) nakkusohutust.  
 
Seejuures tuleb silmas pidada, et nn vaktsineerimistõend kehtib 1 aasta alates 
maksimaalse kaitse saamisest – st mitte alates viimase vaktsiinisüsti saamise kuupäevast, 
vaid sõltuvalt vaktsiinist algab ühe aasta arvestus alles 7-14 päeva järel pärast viimase 
süsti saamist. Seega seminaridel osalemiseks konverentsil osalemiseks ei tohi viimane 
vaktsiinisüst olla tehtud hiljem kui kaks nädalat enne seminari esimest päeva.  
 
Läbipõdemise tõend on kehtiv 180 päeva ehk pool aastat, mis tähendab, et tõend ei tohi 
olla välja antud varem kui 7. mail 2021. aastal. 
 
Negatiivne PCR testi tulemust kajastav tõend ei tohi olla vanem kui 72 tundi (st mitte 
negatiivse vastuse saamise päevast, vaid testi tegemise päevast arvates).  
 

https://www.kul.ee/covid-tervisetoend
https://www.riigiteataja.ee/akt/323082021001
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Lubatud on ka antigeen-RTD test, mis kehtib 48 tundi, ent seda testi ei tohi teha 
iseseisvalt, vaid ainult pädeva meditsiinitöötaja poolt. Selle testi nõuetekohast tegemist 
konverentsi ajal ei korraldata, selleks puuduvad korraldajatel võimalused. Iseseisev testi 
tegemine aga nakkusohutust ei tõenda. 
 
Tõendid võivad olla esitatud elektrooniliselt või paberkandjal (välja prinditult). 
Konverentsi korraldajad kontrollivad esitatud tõendeid ning vajadusel ka isikusamasust 
(st kaasas peab kindlasti olema ka isikut tõendav dokument). 
 
Seminare kavandame kontaktseminaridena ja veebiülekannet ei kavanda. Seminaride 
toimumist mõjutavatest meist mittesõltuvatest muudatustest (nt eriolukord) anname 
seminari osalejatele meili teel teada.  
 
Seminaridele registreerimine on avatud 1. septembrini siin: 
https://forms.gle/3MGzS9CwCyFFFSfV8.  
 
Seminaridele saab tagasiside anda siin: https://forms.gle/61GpAEnBkdMhxUjdA.  
 
Kohtumiseni juba varsti! 
 
Anu Leps, 6208117, anu.leps@just.ee 
Karin Talviste, 5850 2170, karin.talviste@prokuratuur.ee  
 
 

 

https://forms.gle/3MGzS9CwCyFFFSfV8
https://forms.gle/61GpAEnBkdMhxUjdA
mailto:anu.leps@just.ee
mailto:karin.talviste@prokuratuur.ee

