Pakkumuskutse uuringu teostamiseks teemal „Eesti välisteenistuse tugevdamine“
Taust
Eesti lõpetas 2017. aasta lõpul Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ning kandideerib ÜRO
Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks 2020–2021. Samal ajal on Välisministeerium koostamas
välispoliitika arengukava ja analüüsimas välisteenistuse seaduse muutmise vajadust. Seetõttu on
Riigikogu väliskomisjoni hinnangul õige aeg anda hinnang Eesti välisteenistuse suutlikkusele viia ellu
välispoliitika eesmärke ning teha vajadusel ettepanekud muudatusteks.
Riigikogu väliskomisjon otsustas 18.01.2018 toimunud istungil tellida uuringu, mille eesmärgiks on
kaardistada olemasolevad toimemehhanismid, hinnata seatud välispoliitika eesmärkide elluviimist
välisteenistuse poolt ning selgitada, kas ja missugused muudatused on välisteenistuse tugevdamiseks
vajalikud. Tellitav uuring on üks võimalik sisend edasises tegevuses.
Tellitava uuringu eesmärk on laiem varem läbi viidud uuringutest (nt Eesti Aasia-suunaline
institutsionaalne võimekus avalikus sektoris; Eesti välisesinduste võrgustiku olevik ja tulevik jt) ning
keskendub välisteenistuse vastavusele Eesti välispoliitika eesmärkide elluviimisel ning lõppastmes
välisteenistuse tugevdamisele.
Uuringus käsitletavad teemad ja küsimused:
1. Ülevaade Eesti välispoliitika alusdokumentidest, allikatest ja eesmärkidest.
2. Kas Eesti välispoliitika elluviimine praktikas vastab püstitatud eesmärkidele?
3. Kas ja kuidas vajab Eesti välispoliitika elluviimine (sh seadusandlik baas) muutmist?
4. Kas ja kuidas vajab Eesti välisteenistus tugevdamist?
5. Kuidas koordineeritakse Eesti välispoliitika eesmärkide elluviimist koostöös teiste riigiasutuste
ning huvigruppidega?
6. Kuidas koordineerivad ja viivad välispoliitika eesmärke ellu Eestiga sarnased riigid?
7. Millised on Teie poliitikasoovitused?
Uurimismeetod
Pakkuja esitab pakkumuses uuringu eesmärkide täitmiseks ülevaate sobilikust meetodist ja allikatest.
Tellitavad tegevused ning nõuded tööle
1. Koostöö
Riigikogu
väliskomisjoniga
uurimisküsimuste
täpsustamisel,
ettevalmistamisel ja tellijapoolse tagasisidega arvestamine.
2. Uuringu vahe- ja lõpparuannete esitamine vastavalt ajakavale.
3. Lõpparuande esitlemine Riigikogu väliskomisjonis vastavalt ajakavale.

uuringu

Uuringu tulemustest valmib praktilise suunitlusega kirjalik raport ning kaks vaheraportit.
Läbiviimise eeldatav ajakava
Pakkumuse esitamise tähtaeg: 2. veebruar 2018
Analüüsi läbiviimise aeg: veebruari keskpaik 2018 – 6. august 2018
Analüüsi I vahearuande esitamine: 16. aprill 2018
Analüüsi II vahearuande esitamise tähtaeg: 4. juuni 2018
Analüüsi lõpparuande esitamise tähtaeg: 6. august 2018
Analüüsi esitlemine ja avalikustamine pärast lõpparuande esitamist Riigikogu väliskomisjonis:
september 2018
Nõuded pakkujale ja pakkumusele
Pakkujal peab olema välispoliitikaalaste analüüside koostamise kogemus. Töö täitjalt eeldatakse
koostööd tellijaga.
Pakkumine esitatakse võimalikult detailselt. Pakkumine peab sisaldama järgnevaid andmeid:
 uuringu läbiviimiseks kavandatava metoodika ja tegevuste kirjeldus;
 uuringu teostamise etapid ja ajakava;





uuringu läbiviijad ja eksperdid ning uuringu läbiviijate ja ekspertide elulookirjeldused, mis
näitavad nende varasemat kogemust uuritavas valdkonnas (CV-d);
pakkuja andmed, sh pakkuja poolt viimasel viiel aastal läbi viidud välispoliitikaalased uuringud,
analüüsid ning suuremad uurimisprojektid;
uuringu maksumus (koos käibemaksuga). Uuringu maksumus esitatakse võimalikult detailselt.

Pakkumuse esitamine ja hindamine
Palun esitada oma pakkumine hiljemalt 2. veebruar 2018 aadressil: urvo.klopets@riigikogu.ee või
Riigikogu Kantselei õigus- ja analüüsiosakond, Lossi plats 1a, 15165 Tallinn.
Parima pakkumuse valik põhineb järgnevatel hindamiskriteeriumitel:
1. uuringu kavand, selle teemakohasus ning läbiviidavate tööde kirjeldus ja metoodika;
2. töögruppi kuuluvate ekspertide kvalifikatsioon, varasemad tööd ja kogemus;
3. uuringu maksumus.
Hindamisel tuleb kasuks uuringu läbiviija kogemus välisteenistuses töötamisel.
Tellijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused või võtta vastu vaid osa pakkumusest. Oodatud on ka
mitme osapoolega ühispakkumused või ekspertide kaasamine väljastpoolt pakkumuse esitanud
institutsiooni.
Kontaktisik
Õigus- ja analüüsiosakonna asejuhataja Urvo Klopets.

