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Projekt
“Suutlikkuse tõstmine ja koostöö edendamine
keskkonnahoidlike riigihangete rakendamiseks
Eesti omavalitsustes (Saare ja Harju
maakonnas)”
Kestus: 2009-2010
Rahastus: Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna
regionaalarengu toetusskeem (elluviija
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus)
Eelarve: 898 200 kr

Toetusskeemi eesmärk
• Tugevdada KOV üksuste, omavalitsusliitude ja
maavalitsuste haldusvõimekust avalike teenuste
arendamiseks ja piirkondade arengulahenduste
väljatöötamiseks
• Soodustada KOV üksuste, maavalitsuste,
omavalitsusliitude ja mittetulundusühenduste
koostööd kohalikul ja regionaalsel tasandil
• Parendada piirkondade majanduskeskkonda ja
jätkusuutlikkust

Projekti eesmärk
Suunata avaliku sektori (omavalitsuste) tarbimist
jätkusuutlikkuse ja keskkonnahoiu suunas, et
tagada ressursside säästlik ja tõhus tarbimine ning
keskkonnale ja inimese tervisele ohutumate
toodete/teenuste valik.
Projektiga soovitakse tõsta kohalike
omavalitsuste/riigiasutuste pädevust
keskkonnahoiu ja jätkusuutlike printsiipide
rakendamiseks riigihangetes, ning teha koostööd
omavalitsuste vahel ning välispartneritega.

Partnerid
SEI-Tallinn (juhtpartner), Viire Viss
Tallinna Linnavalitsus, Leili Juursoo, Agur Maandi
Kuressaare Linnavalitsus, Urmas Sepp
Saare Maavalitsus, Leo Filippov
Eesti Keskkonnaministeerium, Deevi Asbaum
Hedmarki Maakonnavalitsus (Norra), Øystein
Sætrang

Kasu partneritele?
•

Riigihangete läbiviijate teadlikkuse ja
pädevuse tõstmine, koostöö

•

Keskkonnahoidlikumad valikud ja
ressursisääst

•

Eesmärkide täitmine, teiste tegevuste
toetamine (ökotugiisikute koolitus, Euroopa
rohelise pealinna idee, Euroopa
kultuuripealinn 2011, linnapeade pakt 2020,
Agenda 21 jne)

Miks need partnerid?
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Tegevused
1. Olemasoleva olukorra analüüs
2. Juhendmaterjalide koostamine
3. Teadlikkuse tõstmine ja teabe
levitamine
4. Koolitused
5. Pädevuse tõstmine
6. Pilootprojektid

2. Juhendmaterjalide koostamine

1. Olemasoleva olukorra analüüs
• Keskkonnakriteeriumide kasutamine Saare ja
Harju maakonna OV-de/maakonnavalitsuste
hangetes. Hankespetsialistide teadlikkus.
Küsitluse koostamine ja läbiviimine.
• Ülevaade Norra, teiste Põhjamaade ja EL-i
kogemusest KHRH valdkonnas. Edulood ja
ebaõnnestumised.
• Ülevaade keskkonnakriteeriumidest, mida on
kasutatud hangetes (Põhjamaade kogemus)

3. Teadlikkuse tõstmine ja teabe
levitamine

• Üldine juhendmaterjal

• Info kättesaadavus internetist

• Spetsiifilised (tooterühmakesksed)
juhendmaterjalid

• Seminarid (Tallinnas, Kuressaares,
lõpuseminar)
• Artiklid/meedia (4)

4. Koolitused
• Koolitusmaterjalide koostamine

5. Pädevuse tõstmine
• Rahvusvahelisel konverentsil osalemine
(EcoProcura2009 Reykjavikis 25.-27.
märts 2009)

• Koolitused (juuni 2009 esimene nädal)

• Külastusreis Norrasse (september
2009)

• Tagasiside workshop

• Abiteenus (helptesk) ja
koostöövõrgustiku loomine
• Dokumentatsiooni täiustamine
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6. Pilootprojektid

Tulemused
• Teadlikkuse, pädevuse tõus

• Partnerid (min 2-3 hanget)
• Koolitus- ja juhendmaterjalid
• Koolitustel osalejad (1)
• Koduleht (abiteenus)
• Keskkonnahoidlike hangete näited

Teave
Projekti kohta:
www.seit.ee/riigihanked

Kontakt:

Keskkonnaministeeriumi koduleht:

Viire Viss

www.envir.ee/219407

SEI-Tallinn
Keskkonnakorralduse programm

Rahandusministeeriumi koduleht:
www.fin.ee/?id=76402

viire.viss@seit.ee
www.seit.ee
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