Päevakava

10.00-10.15

Kaupo Heinma, KeM keskkonnakorralduse osakonna
juhataja

Tervitus ja sissejuhatus

Herkki Kitsing, Eesti Mööblitootjate Liit, tegevdirektor
10.15-10.35

Triinu Poltimäe, TTÜ Mööbli ja puitmaterjalide
katselaboratooriumi juhataja

Pakkuja vaade - mööbel

Priit Tamm, AS Standard, juhatuse liige
10.35-10.55

Tiina Jürisson, HP ärijuht Eestis

Pakkuja vaade – kontori IT seadmed

10.55-11.15

Kaupo Heinma, KeM keskkonnakorralduse osakonna
juhataja

Kontori IT seadmete ja paberi kriteeriumid

Karen Silts, KeM keskkonnakorralduse osakonna
peaspetsialist

Puhastustoodete ja –teenuste ning mööbli kriteeriumid

11:15-11:35

11.35-11.45

Ülle Vaht, KeM keskkonnakorralduse osakonna nõunik

Töögruppide korraldus

11.45-12.45

lõuna
Kontori IT seadmed ja paber
Sessioon 1

12.45-13.30

Mööbel
3 töögruppi kriteeriumite aruteluks
Puhastustooted ja -teenused

13.30-13.45

kohvipaus
Sessioon 2

13.45-14.30

jätkub
3 töögruppi kriteeriumite aruteluks

14.30-15.30

Töögruppide tagasiside ja tekkinud küsimuste arutelu

15.30-16.00

Kaupo Heinma, KeM keskkonnakorralduse osakonna
juhataja

Päeva kokkuvõte

1. detsembril.2016.a. kella 9.30-st kuni 16.00-ni toimus jätkuüritus kevadisele teabepäevale
„Keskkonnahoidlikud riigihanked - avalik sektor on teenäitaja“ Park Inn Central hotellis, Narva mnt 7c Tallinn.
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis: 18.7 eelistame võimalusel riigihangetel keskkonnasäästlikke lahendusi ja
tehnoloogiaid.
2017.a. esimeses kvartalis on plaanis jõuda nelja tootekategooria keskkonnahoidlike kriteeriumite eelnõuga
Vabariigi Valitsusse.
Seminari eesmärk oli tutvustada nelja tootegrupi kriteeriumeid ja praktiliselt läbi harjutada nelja eelisvaldkonna
kategooria hanked:

1. Mööbel
2. Kontori IT-seadmed

3. Koopia- ja joonestuspaber
4. Puhastustooted- ja teenused
Päeva alguses tutvustati tootegruppide kriteeriume ja seejärel toimusid töötoad, kus külalistel oli võimalus osaleda
kahes töögrupis, sessioonil 1 ja sessioonil 2, kus mõlema sessiooni ajal sai valida neljast tootekategooriast ühe.
Töögruppide eesmärgiks oli läbi mängida vastava kategooria hange ja saada reaalne ülevaade, et milliseid
keskkonnahoidlikke kriteeriumeid on võimalik riigihankesse lisada.
Avaliku sektori tarbimissoovid mõjutavad erasektorit rakendama paremaid tehnoloogiaid ning pakkuma
keskkonnahoidlikke tooteid/teenuseid. Ministeeriumid koos allüksustega näitavad keskkonnahoidlikke riigihankeid
korraldades eeskuju tarbijatele ja erasektorile. Tarbides keskkonnasõbralikke tooteid ja teenuseid suuremas mahus
ühtlustuvad ka nende hinnad standardsete toodete ja teenustega ning samal ajal ergutame vastavate toodete turule
toomist.
Keskkonnahoidlike riigihangete peamine eesmärk on vähendada toodete ja teenuste keskkonnamõju. Lähiajal muutub
e-riigihangete registris keskkonnahoidlike kriteeriumite kasutamine käepärasemaks ja kompaktsemaks. Eelistades
keskkonnahoidlikke riigihankeid tavahangetele vähendame erinevates majandussektorites (nt elektritootmine, tööstus,
transport, ehitus, põllumajandus) CO2 emissioone ja aitame kaasa madala süsinikusisaldusega majandusele.

Lisainformatsioon:
Karen Silts, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist, karen.silts@envir.ee, 627 0740

