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AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksus Üldhariduspoliitika osakond 

Töökoht Peaekspert (E-koolikoti peakasutaja) 

Töötaja nimi Kätlin Kalde 

Vahetu juht Üldhariduse valdkonna juht 

Alluvad - 

Töötajat asendab peaekspert 

Töötaja asendab peaeksperti 

 

TÖÖ PÕHIÜLESANNE 

Haridustasemete üleselt poliitika eesmärkide saavutamiseks vajaliku õigusloome arendamises 

osalemine õppevara valdkonnas, E-koolikoti peakasutajana ESF tegevuse „Kaasaegse ja 

uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ digitaalse õppevaraga seotud tegevuste 

kavandamine ja läbiviimine. 

 

TÖÖÜLESANDED  TULEMUSED JA KVALITEET 

1. Õppevara poliitika 

kujundamises ja 

arendustegevuste 

kavandamises osalemine. 

 Tõenduspõhine sisend hariduspoliitiliste otsuste 

tegemiseks digitaalse õppevara kasutajatelt kogutud ja 

analüüsitud. 

 Ettepanekud digitaalse õppevara valdkonda 

puudutavates arengutes on esitatud. 

 Valdkondlikes töörühmades on osaletud. 

2. Koordineerib E-koolikoti 

tegevusi peakasutajana. 
 Omab ülevaadet E-koolikoti hetkeolukorrast, 

arendusettepanekud üld- ja kutsehariduses valdkonnas 

on koondatud ja tootejuhile esitatud. 

 Arendustööde plaan on koostatud ning jälgitud sellest 

kinnipidamist. Osaletud on E-koolikoti 

arenduskoosolekutel. 

 Koostöös tootejuhiga on uued rakendusversioonid 

testitud, vead tuvastatud ning parendusettepanekud 

esitatud. 

 Osaletud on tehniliste arenduste väljatöötamisel. 

 E-koolikotis oleva õppevara ülevaatamise ja kvaliteedi 

kindlustamise süsteem toimib. Õppevara 

ülevaatamiseks ja retsenseerimiseks on koostatud 

täpsed ja selged lähteülesanded. Õppevara 

retsenseerijate töö on planeeritud ja läbi viidud, 

lepingud on tähtaegselt sõlmitud, aruanded tähtaegselt 

esitatud.  

 E-koolikoti kasutajate haldamine toimib. 

3. Nõustab õppevara koostajaid 

ja retsenseerijaid E-koolikoti 

kasutamisel. 

 E-koolikoti kasutajad ning digitaalse õppevara 

koostajad ja retsenseerijad on nõustatud ja nende 
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tegevused on toetatud (vajalikud juhendmaterjalid on  

koostatud). 

 E-koolikotti ja digitaalset õppevara puudutavad 

kasutajatoe päringud on vastatud. 

4. Valmistab ette ja viib läbi 

seminare, teabepäevi ja 

koolitusi oma valdkonnas. 

 Sihtgrupid on sihtgrupi spetsiifikast lähtuvalt 

teavitatud ja koolitatud.  

5. Osaleb ESF tegevuse 

õppevara suuna E-koolikotti 

puudutavas 

arendustegevuses. 

 Asjatundlikud hinnangud ja parandusettepanekud 

programmi tegevuste edendamiseks on esitatud. 

6. Muude töö eesmärgiga seotud 

ülesannete täitmine 
 Ettepanekud valdkonna ja enda töökorralduse kohta on 

vahetule juhile tehtud. 

 Vahetult juhilt saadud ülesanded ja korraldused on 

pädevalt ning  tähtaegselt täidetud. 

 Ministeerium on esindatud asjatundlikult ja kooskõlas 

eesmärkidega nii siseriiklikult kui ka rahvusvahelistes 

töörühmades. 

 Korrektne ja ajakohane infovahetus valdkonda 

puudutavates küsimustes on asjakohane, nõuetekohane 

ja õigeaegne. 

 Tegevuste elluviimine toimub vastavalt kavandatule, 

on tulemuslik ja jälgitav. 

 

ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

Ametnikul on õigus:  esindada valdkonda vahetu juhi kooskõlastusel 

valdkonna ülesannete täitmisel;  

 esindada ministeeriumi vahetu juhi kooskõlastusel ja 

vajadusel kantsleri või ministri volitusel;  

 saada ministeeriumi juhtkonnalt, vahetult juhilt ja 

teistelt struktuuriüksuste teenistujatelt informatsiooni 

ning dokumente teenistusülesannete täitmiseks; 

 kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate 

ülesannete lahendamiseks;  

 saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku 

täiendkoolitust. 

Ametnik on kohustatud:  täitma oma teenistusülesandeid sõltumatult, ausalt, 

asjatundlikult, õiguslikult korrektselt, hoolikalt ja 

õigeaegselt, aidates kaasa ministeeriumi seadusest 

tulenevate ülesannete täitmisele; 

 täitma oma teenistusülesandeid erapooletult, sealhulgas 

valima teenistusülesandeid täites igaühe õigusi ja 

vabadusi ning avalikku huvi parimal võimalikul viisil 

arvestava lahenduse; 

 käituma väärikalt nii teenistuses olles kui ka väljaspool 

teenistust, sealhulgas hoiduma tegevusest, mis 

diskrediteeriks teda ametnikuna või kahjustaks 

ministeeriumi mainet; 
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 juhinduma teenistusülesannete täitmisel vahetu juhi ja 

kõrgemalseisva juhi seadusega kooskõlas olevatest 

teenistusalastest juhistest ja korraldustest, samuti 

ametijuhendist; 

 keelduma vahetu ja kõrgemalseisva juhi korralduse 

täitmisest, kui korraldus on vastuolus põhiseaduse või 

muude õigusaktidega või kui see tooks kaasa 

toimingupiirangu rikkumise korruptsioonivastase 

seaduse tähenduses; 

 teavitama viivitamata vahetut juhti asjaoludest, mis 

mõjutavad või võivad mõjutada oluliselt 

teenistusülesannete täitmist või kahjustada 

ministeeriumi huvisid; 

 täiendama oma teenistusülesannete asjatundlikuks 

täitmiseks oma ametialaseid teadmisi ja oskusi; 

 mitte avaldama talle teenistusülesannete täitmise tõttu 

teatavaks saanud riigi- ja ärisaladust, salastatud 

välisteavet, teiste inimeste perekonna- ja eraellu 

puutuvaid andmeid ning muud asutusesiseseks 

kasutamiseks tunnistatud teavet; 

 kasutama ministeeriumi ja ametniku kasutusse antud 

vara ja vahendeid heaperemehelikult ja sihipäraselt. 

Õiguste ja kohustuste piirid on 

kehtestatud: 
 avaliku teenistuse seaduses; 

 korruptsioonivastases seaduses; 

 ministeeriumi põhimääruses; 

 osakonna põhimääruses; 

 muudes ministeeriumi tööd ja töökorraldust 

reguleerivates dokumentides; 

 käesolevas ametijuhendis; 

 muudes õigusaktides. 

Töö hindamise aluseks on:  koostöövestluste kokkuvõtted; 

 muud ministeeriumi tööd reguleerivad dokumendid; 

 käesolev ametijuhend. 

 

 

TÖÖKOHA ÜLDISED KOMPETENTSID 

Nõuded haridusele:   kõrgharidus  

Nõuded kogemustele:  soovituslik töökogemus antud valdkonnas 

Nõuded teadmistele ja 

oskustele: 
 eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel; väga hea 

suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 

 inglise keele oskus B2 või sellele vastaval tasemel; 

 arvutikasutamise oskus ametikohal vajaminevate programmide 

ulatuses; 

 Euroopa Liidu alaste põhiteadmiste olemasolu;  

 hea meeskonnatöö, avaliku esinemise ja suhtlemisoskus ning 

kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus. 
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Nõuded 

isiksuseomadustele: 
 iseseisvus töös, väga hea analüüsivõime, sh võime eristada 

olulist ebaolulisest; 

 väga hea otsustus- ja vastutusvõime, sh võime ette näha 

tagajärgi ja lahendada tulemuslikult probleeme; 

 algatusvõime ja loovus, sh võime osaleda uute lahenduste 

väljatöötamisel, neid rakendada ja töötada iseseisvalt ja 

tulemuslikult; 

 kohusetunne ja korrektsus; 

 hea pingetaluvus; 

 usaldusväärsus, lojaalsus ja orienteeritus riigi huvidele. 

 

AMETNIK 

 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

 

 

KANTSLER 

 

 

/DIGITAALSELT ALLKIRJASTATUD/ 

  

 

 


