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Keidi Kõiv 

vandeadvokaat  
 

Telefon: +372 618 0820 

E-post:  keidi.koiv@rask.ee  

 

Õigusvaldkonnad: 

Riigihanked – valdkonna kaasjuht 

Vaidlused 

Avalik haldus ja struktuuritoetused 

Ehitus ja kinnisvara 

Välisvärbamine ja töösuhted 

 

Tutvustus 

Keidi on hinnatud kogemusega ekspert riigihangete valdkonnas ning kohtuvaidluste lahendamisel. 

 

Keidil on pikaajaline taust avalikust sektorist. Varasemalt on ta osalenud PRIA arengutoetuste osakonnas 

riigihangete järelevalve töö ülesehitamisel. Ühtlasi on ta olnud pikalt nõustajaks nii hankijatele kui pakkujatele – sj 

ka eraettevõtjana, aidates teiste hulgas nii riigiasutusi kui ka taotlejaid erinevatel riigihangete teemadel ning 

Euroopa Liidu rahastusega seotud projektide kirjutamisel. 

 

Riigihangete läbiviimisel on Keidi partneriks nii strateegilise planeerimise, hanke ettevalmistuse, läbiviimise kui ka 

järelkontrolli faasis. Samuti on ta tunnustatud koolitaja, kes läbi viinud üle poolesaja koolituse – seda nii erinevatele 

riiklikele organisatsioonidele kui ka eraettevõtetele. 

 

Lisaks hangetele omab Keidi laiaulatuslikku kogemust vaidluste lahendamisel, olles oma senise karjääri jooksul 

esindanud hulgaliselt kliente erinevates tsiviil- ja haldusvaidlustes nii kohtuväliselt kui ka kohtus. 

 

Keidi nõustab kliente ka erinevates tööõigusega seonduvates küsimustes. 

 

Töökogemus: 

2019 -   advokaat, vandeadvokaat, Advokaadibüroo RASK 

2016 - 2019 jurist, Evelin Jõgar õigusteenused OÜ 

2014 - 2018 nõunik, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

2016   praktikant, Advokaadibüroo Entsik & Partnerid 

2014   praktikant, Justiitsministeerium 

2013  praktikant, Advokaadibüroo Entsik & Partnerid 
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Haridus: 

2016   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, MA 

2014   Tartu Ülikooli õigusteaduskond, BA 

 

Liikmelisus: 

Advokatuuri liige alates 01.10.2019 

 

Töökeeled: 

Töökeeled: eesti, inglise, soome 

 

Näiteid tehtud töödest: 

 

 Kihnu Veeteede edukas esindamine avalikul konkusil 4 uue liinilepingu sõlmimiseks. >> 

 Kristiine Linnaosa valitsuse edukas esindamine mahukas hankevaidluses. >> 

 Kliendi edukas esindamine Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse  hankeotsuse vaidlustamisel. >> 

 Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse edukas esindamine hankevaidluses. >> 

 Reet Aus brändi nõustamine ettevõtte laienemisega seonduvates õigusküsimustes. >> 

 Rally Estonia korraldusmeeskonna nõustamine esimese Eestis toimuva FIA WRC ralli etapi läbiviimisel. 
>> 

 Kliendi eduaks esindamine Riigikohtus vaidluses PRIA-ga. >> 

 Kliendi edukas esindamine Riigikohtus vaidluses PRIA toetusrahade kasutamise üle. >> 

 Baltimaade suurima teadus- ja ärilinnaku Tehnopol nõustamine. >> 

 Ehitusettevõtte Nordlin nõustamine. >> 

 Kihnu Veeteede edukas esindamine arvukatel hankevaidlustel. >> 

 Tunnustatud valguslahenduste tootja Digital Sputnik nõustamine. >> 

 Toidupanga abistamine õigusalaste küsimuste lahendamisel. >> 

 Eesti suurima hambaravi kliinikute grupi UNIMED nõustamine. >> 

 Baltikumi juhtiva lennundusettevõtte airBaltic nõustamine. >> 

 Lennuoperaator SmartLynx Airlines Estonia nõustamine. >> 

 Hinnatud tehnoloogiaettevõtte Skarcon nõustamine erinevatel riigihangetel. » 
 

Seonduvad publikatsioonid ja avalikud esinemised: 
 

 Villy Lopman ja Keidi Kõiv viivad läbi seminarid EPA 2021 messil >> 

 Põllumehe Teataja: Kui palju dokumente võib PRIA taotluse kontrollmisel küsida? >> 

 Keidi Kõiv pidas LEADER tegevusgruppidele ettekande PRIA vaidlustega seotud kohtupraktika >> 

 Keidi Kõiv peab 29.oktoobril Riigihangete konverentsil ettekande hankijate ja pakkujate 

hoolsuskohustusest >> 

 Maaleht: Keidi Kõiv: ka PRIA pole oma otsustes puutumatu >> 

 Keidi Kõiv peab 29.oktoobril Riigihangete konverentsil ettekande hankijate ja pakkujate 

hoolsuskohustusest >> 

 Keidi Kõiv, Annika Soom ja Villy Lopman peavad loengud EPA 2020 messil >> 

 Põllumehe Teataja: Riigikohus tegi olulise otsuse vaidluses PRIA-ga >> 

 Äripäeva raadio: Hanked kriisi ajal ja pärast seda >> 

 Põllumehe Teataja: Kas PRIA teeb põllumeestele liiga? >> 

https://rask.ee/kogemus/kihnu-veeteede-edukas-esindamine-avalikul-konkusil-4-uue-liinilepingu-solmimiseks
https://rask.ee/kogemus/kristiine-linnaosa-valitsuse-edukas-esindamine-mahukas-hankevaidluses
https://rask.ee/kogemus/noustamine-riigi-kaitseinvesteeringute-keskuse-hankeotsuse-vaidlustamisel
https://rask.ee/kogemus/pohja-parnumaa-vallavalitsuse-esindamine-hankevaidluses
https://rask.ee/kogemus/reet-aus-brandi-noustamine-ettevotte-laiendamisega-seonduvates-oiguskusimustes
https://rask.ee/kogemus/rally-estonia-korrldusmeeskonna-noustamine
https://rask.ee/kogemus/kliendi-edukas-esindamine-riigikohtus-vaidluses-pria-ga
https://rask.ee/kogemus/kliendi-edukas-esindamine-riigikohtus-vaidluses-pria-toetusrahade-kasutamise-ule
https://rask.ee/kogemus/baltimaade-suurima-teadus-ja-arilinnaku-tehnopol-noustamine
https://rask.ee/kogemus/ehitusettevotte-nordlin-noustamine
https://rask.ee/kogemus/kihnu-veeteede-edukas-esindamine-arvukatel-hankevaidlustel
https://rask.ee/kogemus/hollywoodi-kassahittidele-valguslahenduste-tootja-digita-sputnik-noustamine
https://rask.ee/kogemus/toidupanga-abistamine-hankealaste-kusimuste-lahendamisel
https://rask.ee/kogemus/eesti-suurima-hambaravi-kliikute-grupi-unimed-noustamine
https://rask.ee/kogemus/rask-airbaltic
https://rask.ee/kogemus/lennuoperaator-smartlynx-airlines-estonia-noustamine
https://www.rask.ee/kogemus/skarcon-noustamine-riigihangetel
https://rask.ee/uudised/villy-lopman-ja-keidi-koiv-viivad-labi-seminarid-epa-2021-messil
https://pollumeheteataja.ee/uudis/2021/06/21/kui-palju-dokumente-voib-pria-taotluse-kontrollmisel-kusida/
https://rask.ee/uudised/keidi-koiv-pidas-leader-tegevusgruppidele-ettekande
https://rask.ee/uudised/keidi-koiv-peab-29-oktoobril-ettekande-riigihangete-konverentsil
https://maaleht.delfi.ee/artikkel/91898193/advokaat-keidi-koiv-ka-pria-pole-oma-otsustes-eksimatu?
https://rask.ee/uudised/keidi-koiv-peab-29-oktoobril-ettekande-riigihangete-konverentsil
https://rask.ee/uudised/keidi-koiv-annika-soom-ja-villy-lopman-peavad-loengud-epa-2020-messil
https://pollumeheteataja.ee/uudis/2020/09/08/riigikohus-tegi-olulise-otsuse-vaidluses-pria-ga/
https://www.aripaev.ee/raadio/episood/hanked-kriisi-ajal-ja-parast-seda
https://pollumeheteataja.ee/uudis/2020/04/16/pindalatoetused-ja-pria-tolgendused-kas-pria-teeb-pollumeestele-liiga/

