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Kutse pakkumisele hankes „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“ 

 

Lugupeetud pakkuja, 

 

Käesolevaga kutsume Teid esitama pakkumist hankemenetluses „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse 

loovtöö“. Hange viiakse läbi nn „lihtmenetlusena“, hanke kohta esitatakse riigihanke aruanne. 

 

Sihtasutus Archimedes viib läbi noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö koostamiste hanke. Hange 

viiakse läbi eeldusel, et hanke orienteeruv maksumus kahe aasta peale ilma käibemaksuta on maksimaalselt 

200 000.- eesti krooni. Hanke maht sisaldab kuni 9 (hanke maht võib olla ka väiksem) ajakirja kujunduse algse 

üldkontseptsiooni alusel koostamist kuni 31.12.2012. 

 

Pakkumise esitamiseks palume esitada avalduse ning koos sellega esitada alljärgneva informatsiooni 

(lühiandmeid tuleb kirjeldada pakkumises avalduses): 

 

Lühiandmed (koondada ühte avaldusse): 

 Pakkuja juriidiline nimi;  

 Pakkuja registrikood; 

 Pakkuja aadress; 

 Pakkuja sidevahendite andmed; 

 Pakkuja kinnitus maksuvõlgade puudumise kohta (maksuvõla puudumist kontrollitakse pakkujate 

kvalifitseerimisel); 

 Kinnitus Riigihangete seaduse §-s 38 toodud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamise muude aluste 

puudumise kohta; 

 Pakkuja peab olema varasemalt tegutsenud vähemalt 4 aastat ajakirjade või muude sarnaste materjalide 

koostamise valdkonnas (mainida/kirjeldada vabatekstina). 

 

Pakkumiseks tuleb esitada: 

 Loovtöö kujundusnäidis noorsootöö ajakirja „Mihus“ kaanekujunduse ja sisu kujunduse kohta. Ajakirja 

järgmise numbri teemaks on: noorte vabatahtlik tegevus ja noorte ettevõtlikus; 

 Ühe ajakirja kujunduse loovtöö hind nii esmakujunduse kui järgnevate numbrite loovtöö kohta (juhul 

kui need erinevad). Hinnapakkumine võib sisalduda ka lühiandmete avalduses. 

 

Hankeleping koosneb Sihtasutuse Archimedes hankelepingu eritingimustest ning pakkuja soovil hankelepingu 

täiendavatest üldtingimustest. Lepingupunktide vastuolu korral kehtib Sihtasutuse Archimedes lepingu 

eritingimustes hankelepingus kokku lepitu. 

 

Pakkumiste hindamisel hinnatakse pakkumise hinda („kokku“ hinnas lähtutakse 9 ajakirja kujunduse hinnast, 

kuigi hanke tegelik maht võib olla ka väiksem), mis annab 37 % pakkumise koondhindest ja pakkumise 

kaanekujundust ja sisulehe paigutuse kujundust (63 % pakkumise koondhindest). 

 

Pakkumises esitatud dokumendid palume esitada hiljemalt 25.11.2010 kell 16.00. Pakkumine tuleb esitada 

elektrooniliselt Sihtasutuse Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo konsultandile Marit Kannelmäe-Geertsile 

e-maili aadressil marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee (info telefonil 6 979 222). Peale 25.11.2010 jätab 

Sihtasutus Archimedes endale õiguse küsida pakkujatelt lisainformatsiooni kuni 30.11.2010. Käesolev 

pakkumine edastatakse pakkumise esitamiseks kolmele teenusepakkujale ning avalikustatakse Sihtasutuse 

Archimedes kodulehel www.archimedes.ee .  

 

Lugupidamisega, 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Reet Kost, SA Archimedes ENEB büroo juhataja 

 

Lisad:Materjalid noorsooajakirja Mihus sisu ja sihtgrupi kohta 

mailto:marit.kannelmae-geerts@archimedes.ee
http://www.archimedes.ee/


 
LISA 1 

 

Noorsootöö ajakiri „Mihus – noorsootöö muutuvas maailmas“ väljaandmist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja 

Eesti vabariigi kaasrahastusel elluviidavast programmis „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“. MIHUS on 

suunatud kõigile noortevaldkonnast huvitatud inimestele, kuid peamiselt just neile, kes igapäevatöös 

noorsootöötajatena tegutsevad. Ajakiri pakub lugemist nii teoreetilistest kui ka praktilistest lähenemistest 

valdkondadest ja ühiskonna arengutest, mis noorsootööga tihedalt seotud. Ajakiri jõuab hetkel paberkandjal 

2000 inimeseni ja lisaks on hulganisti veebis (http://www.mitteformaalne.ee/index.php?mid=202) lugejaid, seega 

on tegemist allikaga, mille kaudu on võimalik kõnetada enamikku Eesti noorsootöötajaid ja noortega töötavaid 

inimesi laiemalt.  

 

Ajakiri ilmub 3 korda aastas. Loovtöö pakkujalt ootame pikaajalist partnerlust, mis tähendab esialgse kujunduse 

kontseptsiooni loomist ja seejärel iga uue numbri kujundamist. Ajakirja maht on 36 lk.  

 

Loovtöö näidisena ootame ajakirja kaante kujundust (esikaanel peavad olemas olema ESF logod ja tagaküljel 

programmiga seotud asutuste logod: SA Archimedes/ Euroopa Noored Eesti büroo; Haridus- ja 

teadusministeerium; Eesti Noorsootöö Keskus) ja lisa 2. esitatud artikli kujundust (innustame siinkohal ka ise 

pildilahendusi ja jooniseid pakkuma). 

 

Näidises soovime näha kujundust, mis ühest küljest tekitab noorsootöötajates huvi ja indu seda lugeda, kuid 

samas peaks olema tegemist materjaliga, mis sisaldab ka innovatsiooni ja inspiratsiooni. Ajakirja numbrid ei pea 

olema kõik sama kujundusega, kuid samas peavad säilitama perioodika olemuse. Trükkimisel soovime olla nii 

keskkonna kui ka ressursisäästlikud.  

 

ESF programmi „Noorsootöö kvaliteedi arendamine“ ametlik lehekülg on http://www.mitteformaalne.ee, milles 

võib ammutada informatsiooni ja inspiratsiooni.  

 

https://heureka.tallinn.archimedes.ee/owa/redir.aspx?C=374f395e695f4dc683950f6cd6c65550&URL=http%3a%2f%2fwww.mitteformaalne.ee%2findex.php%3fmid%3d202
http://www.mitteformaalne.ee/


 
LISA 2 

 

Ava värav, leia võimalus! 

 

Vabatahtlike Värav – juba nimi annab aimu portaali sisust. See on värav, mille kaudu huvilised pääsevad 

vabatahtliku tegevuse põnevale ja mitmekülgsele maastikule. Paar aastat tagasi Vabatahtlike Väravat luues võttis 

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus endale eesmärgiks koondada teema kohta olulisim info ning varustada 

see rikkalikult edasi suunavate viidetega. Kuna vabatahtlikud tegutsevad umbes paarikümnes erinevas 

valdkonnas, siis kogu selle kohta käiv informatsioon ju ühte kohta ära ei mahugi. 

 

Nagu juba öeldud, sisaldab Vabatahtlike Värav palju infot ja siin on orienteerumisel abiks lihtne loogika. 

Esilehel toome välja aktuaalse ja päevakajalise, ülemisest menüüst tasub otsida infot ja nõuandeid ning 

parempoolsetesse kastikestesse koondame asju, millega saab kohe midagi praktilist peale hakata.  

 

Kasutajastatistika näitab, et kõige sagedamini külastatakse vabatahtlikke otsivate organisatsioonide kuulutusi ja 

andmebaasi. See kinnitab Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse kogemust – vabatahtlike innustamiseks ei 

piisa ainult rääkimisest, kui tore ja kasulik see on, vaid tuleb pakkuda reaalseid tegutsemisvõimalusi. Kui näiteks 

noored soovivad vabatahtliku tööga tutvust teha, siis tõenäoliselt on nende esimeseks küsimuseks: „Kus minu abi 

vajatakse?“. Oleks liig oodata, et nad haaravad telefoni või hakkavad organisatsioone omal käel läbi käima, et 

sobivat tegevust leida. 

 

Vahel juhtub nii, et olemas on soov tegutseda, kuid alustav vabatahtlik ei tea, millist valdkonda või tegevust 

üldse valida. Siis on abiks teiste vabatahtlike lood ja minu meelest väga põnevat lugemismaterjali pakuvad 

Vabariigi Presidendi poolt tunnustatud aasta vabatahtlike tegevuse lühikirjeldused rubriigis „Sündmused“. 

Näiteks 2009 aasta noorimad tunnustatud olid tol hetkel 20 aastane Kaija Kõiv ja 22 aastane Oliver Nahkur. 

Kaija vedas Kuigatsi noorte ühistegemisi ja korraldas üritusi, Oliver ühendas aga Eestis elavaid eri rahvustest 

noori. 

 

Tihti loetakse väravas ka nõuandeid, mis on koostatud meie käest enim küsitud küsimuste põhjal. Miks ja kuidas 

hakata vabatahtlikuks? Millised on vabatahtliku tegevuse võimalused välismaal?  Kuid väravat ei külasta ainult 

vabatahtlikud, vaid ka neid kaasavad organisatsioonid. Kust leida vabatahtlikke? Kuidas neid juhtida, 

motiveerida ja tunnustada? Kelle käest küsida vajadusel rohkem infot? 2010 aasta septembris alustasid tegevust 

maakondlikud vabatahtlike keskused Jõgeva-, Järva-, Lääne-, Pärnu- ja Viljandimaal. Lisaks aitavad 

vabatahtliku tegevuse edenemisele Eestis kaasa mitmed ministeeriumid ja organisatsioonid, kelle andmed on 

leitavad rubriigis „Tegijad“. 

 

Selleks, et Vabatahtlike Värav ei jääks pelgalt passiivseks seinaleheks, rikastame seda infolistide ja 

sotsiaalmeedia pakutavate võimaluste abil. Soovijad saavad endale e-posti vahendusel tellida uute kuulutuste 

teavitusi ning iga nädala esmaspäeval ilmuvat ülevaatlikku värava infokirja. Facebookist leiab meid Vabatahtliku 

Tegevuse Arenduskeskuse nime alt ja Twitteris on meie kasutajaks „vabatahtlikud“.  

 

2011 on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta ja siis on vabatahtlik tegevus kindlasti tavapärasest rohkem 

tähelepanu keskpunktis. Kui soovite toimuvaga kursis olla, siis liituge Vabatahtlike Värava uudiskirjaga. Mis 

aga veelgi olulisem – andke meile teada ka oma vabatahtliku tegevusega seotud ettevõtmistest ja kui otsite oma 

tegemistesse appi vabatahtlikke, siis kuulutage väravas.  

 

Kutsume Vabatahtlike Väravat külastama ja aktiivselt kasutama nii vabatahtlikke, organisatsioone, noortejuhte, 

karjäärinõustajaid kui ka kõiki teisi huvilisi.  

 

Tuulike Mänd 

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskuse juhataja 

 

Vabatahtlike Värav www.vabatahtlikud.ee  

Rohkem infot: info@vabatahtlikud.ee  

 

http://www.vabatahtlikud.ee/
mailto:info@vabatahtlikud.ee

