Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus:
1.-2. juuni Kuressaares
3.-4. juuni Tallinnas

KESKKONNAHOIDLIKE RIIGIHANGETE KOOLITUS
Aeg ja koht:
1.-2. juunil Kuressaares (GO SPA Hotell, Tori 2)
3.-4. juunil Tallinnas (Rahvusraamatukogu, Tõnismäe 2)
Sihtrühm: riigihangete läbiviijad omavalitsustes ja riigiasutustes
Eesmärk: tõsta riigihangete läbiviijate teadlikkust ja oskusi keskkonnahoiu printsiipide
kasutamisel riigihangetes.
Koolituse kirjeldus
Koolitus järgib hankeprotsessi vajaduste määratlemisest lepingu sõlmimiseni. Keskendutakse
keskkonnahoiupõhimõtete rakendamisele kõigis protsessi etappides. Toetutakse Põhjamaade
kogemusele ning kasutatakse võimalusel näiteid ka Eestist. Suur rõhk on praktilistel
ülesannetel ja rühmatöödel. Enne koolitust palutakse osalejatel teha järgmist:
1. Keskkonnahoidlike riigihangete juhendmaterjaliga tutvumine (saadetakse koolitusele

registreerunutele enne koolituse toimumist)

2. Koolitusel arutelu alla tulevate toimuvate/tuleviku hangete valimine. Palun andke
registreerudes teada:
a) Mis hankeid olete hetkel või lähitulevikus läbi viimas? (nimetage hankeese)
b) Kas olete nende hangete puhul kaalunud keskkonna või sotsiaalsete aspektide
lisamist? Milliste?
c) Millist neist hangetest sooviksite käsitleda koolituse käigus?
Koolitusel toimub järeltõlge. Koolitus on osalejatele tasuta (kaetakse koolitusel osalemise,
kohvipauside ja lõunakulud).
Koolituse viivad läbi Øystein Sætrang1 (Hedmarki maakond, Norra) ja Viire Viss2 (Säästva
Eesti Instituut).
NB! Osaleda soovijatel palutakse võimalusel võtta kaasa kandearvuti.
Registreerumine: 20. maiks, Karin Kilk, karin.kilk@seit.ee, tel: 6276105.
Palume osalejatel anda teada nimi, e-maili aadress, amet, asutus, kas osaletakse Kuressaare
või Tallinna koolitusel, vastused küsimusel nr 2.
Küsimused koolituse ja projekti kohta: Viire Viss, viire.viss@seit.ee, tel: 6276116
Koolitused viiakse läbi Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemi projekti “Suutlikkuse tõstmine ja
koostöö edendamine keskkonnahoidlike riigihangete rakendamiseks Eesti omavalitsustes (Saare ja
Harju maakonnas)” 2009-2010 raames. Info projekti ja koolituste koht: www.seit.ee/riigihanked

Øystein Sætrang on töötanud 1991-1995 Norra Keskkonnaministeeriumi strateegia osakonnas tööstuse arendamise ja
jätkusuutliku tootmise ja tarbimise osakonnas, aastatel 1996-2007 Norra Jätkusuutliku Tootmise ja Tarbimise Keskuses
(GRIP) keskkonnahoidlike riigihangete eksperdina, s.h osalenud eksperdina Euroopa Komisjoni ja Põhjamaade
vastavateemalistes projektides ning Norra keskkonnahoidlike riigihangete strateegia koostamisel. Aastast 2008 Hedmarki
Maakonnavalitsuse hankejuht.
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Viire Viss töötab aastast 2001 Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskuses keskkonnakorralduse programmis, mille
eesmärk on edendada jätkusuutlikku tootmist ja tarbimist, s.h avaliku sektori tarbimist. Riikliku keskkonnahoidlike riigihangete
töörühma liige.
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Keskkonnahoidlike riigihangete koolitus:
1.-2. juuni Kuressaares
3.-4. juuni Tallinnas

KOOLITUSKAVA
1. koolituspäev
Aeg
0830 - 0900
0900 - 0915
0915 - 1015

1015 - 1030
1030 - 1200

1200 - 1245
1245 - 1330
1330 - 1345
1345 - 1445

1445 - 1500
1500 - 1600

1600 - 1615

Teema
Registreerimine ja tervituskohv
Sissejuhatus
Keskkonnahoidlike riigihangete juhendmaterjal. Keskendumine hankeprojekti
korraldamisele ja hankeprotsessile: vajaduste määratlemine,
kvalifitseerimisnõuded, tehniline kirjeldus, hindamiskriteeriumid, lepingu
sõlmimine.
Kohvipaus
Keskkonnahoidlike riigihangete poliitika koostamine/ organisatsiooni
juhtimispõhimõtetesse lisamine. Keskkonnahoidlike riigihangete korraldus.
Sissejuhatus, arutelu, rühmatöö
Lõuna
Mis on õiguslik, piiri peal ja sealt edasi…? Näited Eestist ja Euroopast.
Küsimused ja arutelu
Kohvipaus
Ülesanne: kust alustada (millise tooterühmaga?) Kuidas alustada olulisemast ja
otsuseid prioritiseerida?
Prioritiseerimise vahendi kasutamine. Rühmatöö.
Paus
Valida hankejuhtumid, mille puhul koostada potentsiaalsed
kvalifitseerumiskriteeriumid, tehniline kirjeldus, hindamiskriteeriumid,
lepingutingimused. Rühmatöö.
Päeva kokkuvõte

2. koolituspäev
Aeg
0830 - 0900
0900 - 0915
0915 - 1000

1000 - 1130

1130 - 1215
1215 - 1300
1300 - 1400
1400 -1430
1430 - 1445

Teema
Hommikukohv
Eelmise päeva kokkuvõte/ päeva sissejuhatus
Euroopa Liidu tootespetsiifilised juhendid, ökomärgise kriteeriumid,
keskkonnajuhtimissüsteemide (KKJS) nõuded (EMAS, ISO 14001). Kust leida
infot nende kohta ja kuidas hangetes kasutada?
Euroopa Liidu tootespetsiifiliste juhendite, ökomärgise kriteeriumide, KKJS
nõuete kasutamine hangetes. Valida paar hanget ning kasutada eelnevas
ettekandes räägitut: võimalikud kvalifitseerumisnõuded, tehniline kirjeldus,
hindamiskriteeriumid ja lepingutingimused. Rühmaitöö (arutelu ja ettekanne)
Töökohv
Lõuna
Kuidas teha olelusringi kulu arvutusi (LCC) – ajaldatud netoväärtuse meetod, ja
lihtsamad meetodid
LCC praktiline kasutamine 1-2 valitud hanke puhul. Arutelu LCC kasutamise
takistuste ja võimaluste üle
Ülevaade hindamismeetoditest
Kokkuvõte koolitusest
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