
Hanke „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“ lisa 1 
 
Noorsootöö ajakiri „Mihus – noorsootöö muutuvas maailmas“ väljaandmist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja 
Eesti Vabariigi kaasrahastusel elluviidavast tegevusest „Noorsootöötajate koolituste 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 
2300 inimeseni ja lisaks on veebis hulganisti (http://mitteformaalne.ee/opimaterjalid/ajakirjad/) 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. Küll aga soovime loovtöös jätkata kvaliteetse ja 
väärt kujundusega, millele on aluse pannud eelnevad ajakirja numbrid. Eelistame kui ajakirjas kasutatakse ka 
noorte kunstnike ja/või fotograafide töösid. Ajakirja maht on 40-44 lk ning esimene kujundustöö peaks valmima 
2017. aasta juuni alguseks.  
 
Loovtöö näidisena ootame ajakirja kaante kujundust 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. 
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Helen Sildna mõtted avatud Eestist Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud 
noorsootöö nädala mõttekojas „Noorsootöö roll sõbraliku Eesti kujundamisel“ 3. novembril, 2015. aastal 
Tallinnas  
 
Olen Helen Sildna, muidu hoopis muusikaürituste ja festivali Tallinn Music Week korraldaja, aga ka üks neist, 
kes algatasid liikumise Sõbralik Eesti. Miks me seda tegime? Tundsime, et midagi oli meie ühiskondlikus 
vestluses tugevalt puudu – puudu oli meie endi, meie sõprade, ühtemoodi mõtlejate hääl, nende hääl, kes usuvad, 
et hoolivus teeb Eesti paremaks, viha aga pimedaks. Soovisime läbi selle sündmuse ja algatuse muuta nähtavaks 
ja kuuldavaks inimeste hääle, kes soovivad hoida meie riiki salliva, avatu ja sõbralikuna. 

 
Tundsime, et on oluline rääkida tugeva ja selge häälega põhiväärtustest: hoolivusest, aususest, võrdsetest 
võimalustest, legaalsest kaitsest ning inimväärsest elust kõigile meie ühiskonna liikmetele, hoolimata rassist, 
religioonist või seksuaalsusest. 

 
Otsustasime kohe, et me hindame arvamuste paljusust, eriarvamusele jäämist ning argumenteeritud arutelu. Meie 
sooviks ei ole oponeerida, rääkimata provotseerimisest. Kuid mõistame, et on oluline seisame rahulikult, kuid 
kindlalt vägivalla, vihailmingute ja solvangute vastu. 

 
Sõbralikust Eestist sai kodanikualgatus, mis süstis ka minusse usku Eesti rahvasse. Suutsime nädalaga koondada 
olulised muusikud ja kõneisikud Ivo Linnast, Getter Jaani ja Siiri Sisaskini, Vahur Kersna, Luule Komissarovi, 
Andres Tarandi, Jaak Printsi, Evelin Võigemasti, Olga Sõtniku. Tegime kõik seda vabast tahtest, kulud katsid 
kinni erafirmad ja eraisikute toetused.  

 
See andis tohutult usku. Meie riik on meie oma. Me saame selle käekäiku oluliselt muuta ja mõjutada. Meie 
olemegi riik. Me ei pea istuma ja ootama, et poliitikud meie eest kõik ära teeksid. Aina suurem ja olulisem on 
riigi ülesehitamisel, meile endile meelepärasemaks vormimisel kodanikuühiskonnal, erasektoril. 

 
Miks mina sellega tegelen? Tallinn Music Weekiga on meil olnud alati unistus Eestis kui väiksest, kiirest, 
dünaamilisest, avatud meelega, intelligentsest, sõbralikust, rahvusvaheliselt hästi ja nutikalt toime tulevast riigist. 
Me olime aastaid oma meeskonnaga võidelnud selle eest, et Eesti muusikutel oleksid paremad võimalused 
rahvusvaheliselt. Me olime teinud ka kõik endast oleneva, et Eesti saaks maailma tuntud – loovuse, andekuse, 
avatuse poolest. Ühel hetkel tundsime, et see unistus on ohus. Ja ma ei saa ja me ei tohi olla vait ning lasta 
hirmul ja vihal võtta võimust selle üle, mida oleme saavutanud ja unistanud.  

 
Euroopas ongi hetkel väga keeruline aeg. Aga põhjus, mis kunagi üldse Euroopa Liit loodi, oli sellest, et 
demokraatiat, vabade, demokraatlike riikide õigusi ja kokkuleppeid. Jõuga ja piiride sulgemisega me vabadust ei 
kaitse. Me kaitseme seda järjekindla usuga demokraatlikesse väärtustesse, iga inimese ja indiviidi õigusesse 
võrdseks kohtlemiseks, inimväärseks eluks. Ükski inimelu ei ole väärtusetu. 

 
Teate milles ma usun, et peitub eduka ühiskonna võti? Loovuses. Ning see omakorda vabaduses ja tolerantsuses. 
Ühiskonna edu ei sõltu mitte sellest kui meeleheitlikult me üksteisega võistleme, konkureerime ja iseendale 
paremaid tingimusi nõuame, õnneliku ühiskonna edu võti peitub iga ühiskonnaliikme võrdsetes võimalustes ja  
väärtustamisest, sellest kasvab enesekindlus, sellest tekib mõtteviis, et me riigis elab liialt vähe inimesi, et 
alahinnata kellegi potentsiaali ja võimekust. Peame oskama igat inimest – naist, geid, moslemit, erivajadustega 
inimest – igat ühiskonnaliiget täisväärtuslikult kohelda ning teda ühiskonnas väärtuslikult rakendada. Kui on üks 
asi, mida ma inimloomuses iial ei alahinda, on iga inimese võime areneda, pidevalt. 

 
Ma usun, et Eesti on rikkam riik kui me suudame teisi aidata, ma usun, et Eesti kulutuur on tõsiselt elujõuline ja 
pulbitseb ning mida julgemalt omanäolisemad on tema osakesed, seda põnevam on tema tervikpilt, seda tugevam 
tema kandejõud. Ühe rahva kultuur ei ole kunagi lõpetatus, purki pistetav nähtus, see on elu ja see on looming, 
erinevate väärtuslike osakeste ühislooming. 

 
Ma ei pea minema poliitikasse, et muuta Eesti riigi käekäiku. Olen muuseas avastanud, et saan seda teha väga 
võimsalt olles ettevõtja, olles kodanik, olles naine, olles avatud. 
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Hankes osalemise avaldus 

Hankija: Sihtasutus Archimedes 
Hange: „Noorsootööajakirja „Mihus“ baaskujunduseloovtöö” 
 
Käesolevaga kinnitame, et oleme tutvunud käesoleva hanke tingimustega ning selle juurde kuuluvate 
materjalidega ning nõustume nendes esitatud tingimustega ja soovime osaleda eelnimetatud hankes. 
Alljärgnevalt esitatud Pakkuja andmed: 
 

 Pakkuja andmed  

1. Pakkuja nimi:  

2. Registrikood:  

3. Aadress:  

4. Allkirjaõiguslik isik ja tema andmed:  

5. Kontaktisik ja tema andmed:  

6. Telefon:  

7. Elektronposti aadress:  

8. Faks:  

9. Kodulehekülje aadress (kui on olemas):  

10. Pangakonto number:  

11. Panga nimi:  

 

Pakkuja kinnitused 

 
Käesolevaga kinnitame, et puuduvad alused pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamiseks: 
 
1. meid ja meie seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse 

organiseerimise ega sinna kuulumise eest, riigihangete nõuete rikkumise, kelmuse, ametialaste või 
rahapesualaste või maksualaste süütegude toimepanemise eest ning meil puuduvad karistusandmed 
karistusregistris karistusregistri seaduse kohaselt ning meil puudub kehtiv karistus meie elu- ja asukohariigi 
õigusaktide alusel (RHS § 38 lg 1 p 1); 

2. me ei ole pankrotis ega likvideerimisel, meie äritegevus ei ole peatatud ning me ei ole muus sellesarnases 
seisukorras meie asukohamaa seaduse kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 2 ); 

3. meie suhtes ei ole algatatud sundlikvideerimist ega muud sellesarnast menetlust meie asukohamaa seaduse 
kohaselt (RHS § 38 lg 1 p 3); 

4. meil puuduvad riiklike või elu- või asukoha kohalike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete võlad RHS § 
38 lg 1 p 4 mõistes. 

 
Hankemenetluses pakkumuse esitamise käigus kinnitame, et: 
 
5. meie pakkumus on jõus 60 päeva pakkumuse esitamise tähtpäevast arvates; 
6. vastutame ainuisikuliselt (ühispakkujate puhul – vastutame solidaarselt) hankelepinguga meile pandud 

kohustuste kvaliteetse ja tähtajalise täitmise eest; 
7. omame õigusi hankelepingu täitmiseks vajalikule intellektuaalsele omandile; 



8. meie käsutuses on hankelepingu täitmiseks vajalikud vahendid, meeskond ja kompetents ning meil on 
võimalik neid hankelepingu täitmiseks kasutada. 

 
Hanke pakkumuse maksumus 

 
Pakkuja poolt hanke „Noorsootöö ajakirja „Mihus“ baaskujunduse loovtöö“ teostamiseks pakutav pakkumuse 
kogumaksumus eurodes on: 
 

Maksumus KM-ta Käibemaks Maksumus KM-ga 

   

 

Kuupäev: 

Pakkuja: 

 

Allkirjastatud digitaalselt 

 

Pakkuja seadusliku või volitatud esindaja nimi ja allkiri 

 

 

 


