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Konkurss taotluste ja pakkumuste ekspertide-hindajate leidmiseks 

 

 

1. Integratsiooni Sihtasutus kuulutab välja konkursi taotluste ja pakkumuste 

ekspertide-hindajate leidmiseks. 

 

2. Konkursi eesmärk on leida eksperdid-hindajad Integratsiooni Sihtasutuse 

läbiviidavates taotlusvoorudes ja riigihangetes esitatud taotluste ja pakkumuste 

läbipaistvaks, ning objektiivseks hindamiseks.  

 

3. Hindajaid otsitakse järgmistes taotlusvoorudes esitatud taotlustele: 

      3.1 Väliseesti kultuuriseltside toetamine; 

      3.2 Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamine;  

      3.3 Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamine; 

      3.4 Pereõppe partnerorganisatsioonide toetamine; 

      3.5 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavate spordi- ja kultuuriürituste toetamine;  

      3.6 Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamine.  

 

4. Riigihangetes esitatud pakkumuste hindajaid otsitakse järgmistes alavaldkondades: 

4.1 Eesti keele õpe täiskasvanutele; 

4.2 Eesti keele õpet toetavate materjalide loomine ja kirjastamine; 

4.3 Eesti kultuuriruumi tutvustamine; 

4.4 Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse koolitused; 

4.5 Väliseesti noorte keelelaagrid; 

4.6 Kogemuskohtumised tagasipöördujatele;  

4.7 Uuringute läbiviimine; 

4.8 Messide ja konverentside korraldamine; 

      4.9 E-keskkondade loomine ja arendamine. 

  

5. Ekspertide töö korraldamise tingimused 

5.1 Sihtasutusel ei ole kohustust kasutada väljavalitud hindajaid kõikide läbiviidavate 

konkursside puhul.  

5.2 Hindajatega sõlmitakse töövõtuleping iga hinnatava konkursi puhul eraldi. 

      5.3 Hindajate töö tasustatakse järgnevalt: 

taotlusvoorude hindamisel: 

            kuni 3 taotlust – 40 eurot; 

            4 kuni 5 taotlust – 60 eurot; 

            6 kuni 10 taotlust – 80 eurot; 

            11 kuni 15 taotlust – 100 eurot; 

            16 kuni 20 taotlust – 120 eurot; 

            21 kuni 30 taotlust – 150 eurot; 

            31 ja rohkem taotlust – 5 eurot iga taotluse eest; 

            kui taotlusvooru sisulisele hindamisele suunatakse 31 ja rohkem taotlust,  

            kaalub rakenduskeskuse juht mitme hindamiskomisjoni moodustamise vajalikkust.  

hangete hindamisel: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/112022019006
https://www.riigiteataja.ee/akt/120022019010
https://www.riigiteataja.ee/akt/129032019008
https://www.riigiteataja.ee/akt/105042019007
https://www.riigiteataja.ee/akt/114042020012
https://www.riigiteataja.ee/akt/104012019024


Hangete hindamisel lähtutakse põhimõttest, et pakkumuseks on pakkuja poolt igas 

hankeosas esitatud pakkumus: 

1 pakkumus – 60 eurot; 

2 pakkumust – 80 eurot; 

3 pakkumust – 100 eurot; 

4 pakkumust – 120 eurot; 

5 kuni 10 pakkumust – 150 eurot; 

11 kuni 20 pakkumust – 200 eurot; 

21 ja rohkem pakkumust – 10 eurot iga pakkumuse eest; 

kui hanke sisulisele hindamisele suunatakse 21 ja rohkem pakkumust, kaalub 

rakenduskeskuse juht mitme hindamiskomisjoni moodustamise vajalikkust.  

6. Hindamise erapooletuse tagamiseks ei tohi eksperdil olla huvide konflikti: 

6.1 hinnatava projektitaotluse, pakkumuse või ettepanekuga (s.o osaleda nende 

ettevalmistamisel või kavandatavates tegevustes); 

6.2 nende esitaja või partneriga (s.o olla nende esitaja/partneriga töö/ärisuhtes või olla 

nende töötajate lähisugulane/hõimlane). 

 

KANDIDEERIMISE TINGIMUSED 

 

7. Eksperdiks-hindajaks võivad kandideerida füüsilised isikud, kellel on kõrgharidus, 

töökogemus vastavas alavaldkonnas või sellele lähedases valdkonnas viimase viie 

aasta jooksul (alates septembrist 2015), projektijuhtimisalased teadmised ja 

kogemused ning eesti keele oskus emakeelena või tasemel C1. Kasuks tulevad 

kogemused projektide ja/või hangete hindamisel, alavaldkonna Eesti ja EL poliitikate 

tundmine ning finantsanalüüsi alased teadmised ja oskused.  Eksperdiks ei või 

kandideerida Integratsiooni Sihtasutuse töötajad ja nõukogu liikmed, ega rahastajate 

teenistujad.  

 

8. Kandideerimiseks peab kandidaat esitama digitaalselt allkirjastatuna eksperdi 

ankeedi, motivatsioonikirja (kuni 1000 tähemärki) ja koopia haridust tõendavast 

dokumendist.  

 

9. Avalduste esitamise tähtaeg on  30. november 2020. 

 

10. Avaldusi saab esitada elektrooniliselt aadressil kandideeri@integratsioon.ee 

märksõnaga „Ekspert“. 

 

 

HINDAMINE 

 

11. Ekspertide valimiseks moodustab Integratsiooni Sihtasutus  konkursikomisjoni, kuhu 

kuuluvad Integratsiooni Sihtasutuse töötajad.  

 

 

TEAVITAMINE 

 

12. Valitud eksperdid kinnitatakse Integratsiooni Sihtasutuse juhataja käskkirjaga 2020. 

aasta lõpus. Ekspertide nimed avaldatakse Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel. 

 

13. Lisateave:  Igor Širai, tel 659 9035, e-post igor.sirai@integratsioon.ee  

mailto:kandideeri@integratsioon.ee
mailto:igor.sirai@integratsioon.ee
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