
 

  

 

Tervise Arengu Instituut kuulutab välja hanke VEPA Käitumisoskuste Mängu 
mentorite leidmiseks 
 
Tervise Arengu Instituut (TAI) viib 2014. aastast Eesti koolide algklassides läbi tõenduspõhist programmi 
VEPA Käitumisoskuste Mäng (PAX Good Behavior Game). Käitumisoskuste Mäng on klassis rakendatav 
sekkumisprogramm, mis ennetab käitumisprobleemide teket ja süvenemist. VEPA metoodika koosneb 
töövahenditest ja põhimõtetest, mille rakendamine suurendab õpilaste oskusi oma käitumise 
kontrollimiseks. Mängu eesmärk on positiivse ja õppimisele suunatud õhkkonna loomine klassis ning 
õpilaste positiivse käitumise tunnustamine. Käitumisoskuste Mängu täpsema sisu, pilootaasta tulemuste 
ja muuga saab tutvuda veebilehel www.terviseinfo.ee/vepa.   

 

VEPA mentor aitab kooliõpilastel ja õpetajatel ennast ja oma maailma veel paremaks muuta! 

 

Programmi elluviimist rahastab aastani 2021 Euroopa Liidu Sotsiaalfond ja Siseministeerium projekti 
„Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine“ 
raames. Alates pilootaastast, s.o 2014/2015 õppeaasta, on programmiga liitunud 41 klassi üle Eesti. 
Eesmärk on aastaks 2021 nii eesti- kui ka venekeelse VEPA metoodikaga jõuda vähemalt 200 klassi 4000 
õpilaseni. 

Otsime mängu rakendavate õpetajate juhendamiseks, nõustamiseks ja toetamiseks 2016/2017 
õppeaastaks vähemalt 12 eesti ja 3 vene keelt kõnelevat mentorit. Kokku vajab 2016/2017 õppeaastal 
juhendamist ja nõustamist u. 40 õpetajat üle Eesti. Üks mentor nõustab kokku 1-3 õpetajat. 

Teenuse osutamise aeg on aprill 2016 – september 2017. Teenuse kirjeldus ja nõudmised teenust 
osutavatele isikutele on toodud järgmisel lehel.  

Hinnapakkumus (Lisa 1 toodud vormis) koos elulookirjeldus(t)ega saata digitaalselt allkirjastatult 
hiljemalt 7.03.2016 15:00 e-posti-aadressile: mari.orusalu@tai.ee.  
 
Küsimuste korral pöörduge samuti e-posti-aadressile: mari.orusalu@tai.ee.   
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Otsime mentoreid järgmisteks tegevusteks: 
Õpetajate nõustamine ja toetamine lähtuvalt õpetaja vajadustest ning hindamistegevuste läbiviimine 
vahemikus oktoober 2016 – mai 2017 (kaasa arvatud), sh:   
1.1. nõustamine ja hindamistegevus koolis kohapeal, st tundide külastamine VEPA elementide 

kasutamise ja mängu rakendamise analüüsiks ning tagasisidestamiseks; tegevus toimub 1−2 korda 
kuus, õppeaasta jooksul (oktoober 2016-mai 2017) kokku kuni 14 külastust õpetaja kohta, lisaks üks 
külastus järgneva kooliaasta alguses (september 2017); ühe külastuse keskmine ajakulu on u. kolm 
tundi ja sisaldab ka veebipõhise aruandlusvormi täitmiseks kuluvat aega; 

1.2. igakuine nõustamine elektroonilisel ja/või telefoni teel vastavalt õpetaja vajadustele; kokku kuni 14 
tundi nõustamistegevust ühe õpetaja kohta, mis sisaldab ka veebipõhise aruandlusvormi täitmiseks 
kuluvat aega; 

1.3. juhendamine, nõustamine ja kogemuse jagamine1 koolitustel, sh kahepäevane baaskoolitus ja 
ühepäevane täiendkoolitus õpetajatele; ühe koolituspäeva maht on orienteeruvalt kaheksa 
akadeemilist tundi.  

 
Mentorina tegutsemise  eelduseks on osalemine väljaõppe eesmärgil järgmistes tegevustes: 

 Käitumisoskuste Mängu ingliskeelsel koolitajate koolitusel (tasuta) osalemine täies mahus, s.o 21.-

23.03.2016, ühe koolituspäeva kestus on orienteeruvalt 8 akad. tundi2; 

 Metoodika iseseisev praktiseerimine laste ja/või noorte gruppidega; 

 Osalemine kahel täiendkoolitusel (argumenteerimine, võrdõiguslikkus); koolitused toimuvad suvel; 

 Käitumisoskuste Mängu rakendamist, hindamistulemusi ja mõju analüüsivate teadusartiklite ning 

õpetajaraamatu ning muude materjalidega tutvumine enne mentori töö alustamist; 

 Koos töötava mentoriga mängu rakendava klassi külastamine, st mentori nõustamis- ja 

hindamistegevuse vaatlemine, vähemalt ühel korral enne mentori töö alustamist perioodil aprill − 

mai 2016; ühe külastuse keskmine ajakulu koolis kohapeal on u. 3 tundi.  

 
Kvalifitseerimise nõuded pakkujale : 
Pakkumuse saab esitada nii füüsiline kui juriidiline isik, kuid juriidiline isik peab välja tooma konkreetse 
füüsilise isiku, kes tema poolt teenust pakub. 

Eestikeelsetele mentoritele esitatavad nõuded (tuua välja elulookirjelduses): 

 omandatud vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus; 

 haridusasutuses laste/noortega töötamise kogemus; 

 hea eesti ja inglise keele mõistmine ja rääkimine.  
 
Venekeelsele mentorile esitatavad nõuded3 (tuua välja elulookirjelduses): 

 omandatud vähemalt bakalaureuse tasemel kõrgharidus; 

 haridusasutuses laste/noortega töötamise kogemus; 

 hea vene, eesti ja inglise keele mõistmine ja rääkimine.  

                                                 
1
 Õpetajate baas- ja täiendkoolitus on mentori nõustamistöö sisuline osa. Koolitustel mentor tutvub õpetajaga, räägitakse 

ühiselt läbi ja lepitakse kokku nõustamise alused. Koolitustel jagab mentor metoodika rakendamisega oma kogemusi ning 
toetab ja lihtsustab rühmatöödes metoodika omandamist kogemuse jagamise ja näitlikustamise abil. 
2
 Mentoritele tagatakse koolitustel osalemise ja läbiviimise ajal toitlustamine vastavalt Tervise Arengu Instituudi võimalustele. 

Ööbimiskulud tuleb katta mentoril enda poolt. Teenuse pakkumise transpordikulu hüvitatakse vastavalt Tervise Arengu 
Instituudi korrale.  
3
 Kokku otsime vähemalt 15 mentorit, kellest vähemalt 3 peaks olema väga hea vene keele oskus nii rääkimises kui ka 

kirjutamises.  



 

  

 
 
Pakkumust on võimalik esitada kuni 7.03.2016 kell 15.00 (hankija poolt kättesaamise aeg). 
Hinapakkumus (Lisa 1 toodud vormis) koos elulookirjeldus(t)ega tuleb saata eesti keeles, volitatud isiku 
poolt digitaalselt allkirjastatuna e-posti-aadressile: mari.orusalu@tai.ee. 

Pärast pakkumuste esitamise tähtpäeva on hankijal õigus pidada läbirääkimisi esitatud pakkumuste üle. 

Hindamise aluseks on madalaim läbikaalutud hind. Hindamine viiakse läbi eraldi venekeelsete mentorite 
pakkumuste osas ja eestikeelsete mentorite osas. Hankijal on õigus tunnistada edukaks rohkem kui üks 
pakkuja, et tagada kogu vajaliku teenuse osutamine.  
 
Madalaim läbikaalutud hind leitakse järgmiselt: maksumusi Lisa 1 vormil toodud punktides A ja 
B hinnatakse osakaaludega 35%, punktis C hinnatakse osakaaluga 20% ja punktis D osakaaluga 10%. 
Maksumuse A, B, C ja D komponentidele viiakse läbi eraldi punktide arvestus järgmiselt: iga komponendi 
madalaima maksumusega pakkumusele omistatakse maksimaalne punktide arv - 100 punkti. Teised 

sama komponendi pakkumused saavad punkte kasutades valemit: madalaim hind/konkreetse 
pakkumise hind x 100. Pakkumuse maksumuste A ja B komponendi eest saadud punktid korrutatakse 
0,35-ga ja pakkumuse maksumuse C eest saadud punktid korrutatakse 0,2 ja D korrutatakse 0,1, misjärel 
saadud punktid liidetakse. Füüsiliste ja juriidiliste isikute pakkumuste hinna võrdlemisel võetakse 
aluseks kogumaksumus.  
 
Edukaks tunnistatakse paremusjärjestuselt vähemalt 12 eestikeelset ning vähemalt 3 venekeelset 
mentori pakkumust füüsilisest isikust pakkuja korral.  
 
Eduka pakkujaga sõlmitakse töövõtuleping, mille üldtingimused on kättesaadavad siit: 
http://www.tai.ee/images/TVL.pdf 
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Lisa 1 

Hinnapakkumus palume esitada ühe mentori kohta alljärgnevasse tabelisse eurodes: 

 

Tegevus Tasumise ühik 
Füüsiline isik 
brutotasuna*  

Juriidiline isik 

 Summa 
käibemaksuta 

Summa 
käibemaksuga** 

A Nõustamine ja hindamistegevus 
koolis4 (vt punkt nr 1.1) 

1 külastus kuni 50 
km kaugusel koolis5 

  
 

B 1 külastus üle 50 km 
kaugusel koolis6 

  
 

C Elektroonilisel ja/või telefoni teel 
nõustamine (vt punkt nr 1.2) 

tund (60 min) 

  
 

D Õpetajate nõustamine ja 
kogemuse jagamine koolitustel 
(vt punkt nr 1.3) 

akad. tund (45 min)  

  
 

* sisaldab tulumaksu, töötuskindlustusmakset ja olemasolu korral kohustusliku kogumispensioni makset. 
** summa toob välja juriidiline isik, kes on käibemaksukohuslane. 
 

                                                 
4
 Sisaldab ka veebipõhiste aruandlusvormide täitmist.  

5
 Kuni 50 km kaugusel elu- või töökohast asuva kooli külastuse korral ei kompenseerita sõidukulusid.  

6
 Üle 50 km kaugusel elu- või töökohast asuva kooli külastuseks kuluv transpordikulu kompenseeritakse arvestusega 20 

eurosenti läbitud kilomeetri kohta. 


