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Haridus- ja Teadusministeerium 
 
Riigihange: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide ajakohastamine 
ja kvaliteedi tagamine 
Osa 2: Õppeaine „Muusikaaine“ 3 kohustusliku kursuse ja 1 valikkursuse materjalid   
 
 
SELGITAV DOKUMENT 
 
1. ÜLDANDMED 
1.1. Hanke nimi: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 

ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine 
1.2. Töö liik: sotsiaalteenuse tellimine 
1.3. CPV kood: 92312210-6 Kirjanike pakutavad teenused. (CPV koodi määrusest1 nimetus 

ingl.keeles: services provided by authors. Hankija hinnangul peegeldab selle CPV koodi 
nimetus kõige täpsemini hangitavaid teenuseid. CPV koodi eesti keelne nimetus 
(kasutusel sõna „kirjanike“) ei kajasta nimetusega hõlmatud isikute gruppe ammendavalt. 
Võõrkeelseid nimetusi võrreldes jõudis hankija veendumusele, et kirjanike all tuleks 
mõelda autoreid, st isikuid, kes loovad teoseid. Tellitava teenuse sisu langeb 
eelkirjeldatuga kokku). 

1.4. Hankemenetluse liik:  Tulenevalt HTM hankekorrast, menetletakse alla erimenetluse 
piirmäära sotsiaalteenuse tellimise riigihankeid nagu alla lihthanke piirmäära jäävaid 
hankeid.  

1.5. Teenuse osutamise asukoht: Teenust osutatakse Eesti Vabariigis 
1.6. Hanke iseloomustus: Hanke eesmärk on Digiõppevaramu (kokku on õppematerjalidega 

kaetud neli keskhariduse valdkonda) interaktiivsete digiõppematerjalide sisulise 
ajakohasuse ja toimimise kindlustamine. Nende sisutegevustega tagatakse kvaliteetsete 
õppematerjalide olemasolu ja nende jätkuv kasutatavus. 

1.7. Hanke osa:  
1.7.1. Osa 2: Õppeaine „Muusikaaine“ 3 kohustusliku kursuse ja 1 valikkursuse 

materjalid2 („Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 21. 
sajandi muusika“, „Muusika kompositsiooniõpetus“). 

1.8. Pakkuja võib esitada pakkumuse ühele, mitmele või kõigile osale. Kui üks pakkuja esitab 
eduka pakkumuse mitmes hanke osas, võidakse sõlmida pakkujaga üks hankeleping. 
 

2. HANKIJA JA TELLIJA 
2.1. Hankija on: Haridus- ja Teadusministeerium (hankedokumendis ja selle lisades võib 

hankijat olla nimetatud ka tellijaks). 
2.2. aadress:  Munga 18, Tartu 50088 
2.3. registrikood: 70000740 
2.4. telefon:  735 0222 
2.5. faks:  735 0250 
2.6. e-post:  hm@hm.ee 
2.7. kodulehekülg: https://hm.ee 
2.8. Hankija kontaktisik: Mirjam Puumeister, mirjam.puumeister@hm.ee   
 
3. ETTEPANEK PAKKUMUSE ESITAMISEKS 

 
1 KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 213/2008, 28. november 2007, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) 

nr 2195/2002 ühtse riigihangete klassifikaatori (CPV) kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2004/17/EÜ ja 2004/18/EÜ 
riigihankemenetluste kohta seoses CPV läbivaatamisega. 

2 https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/20042-Digioppevaramu-kunstide-valdkonna-materjalid/231031#231035-
Muusika  
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Käesolevaga teeb hankija ettepaneku esitada pakkumus lähtudes hanke alusdokumentidest. 
 
4. TEHNILINE KIRJELDUS 
4.1. Õppematerjalide ajakohastamise ja kvaliteedi tagamise miinimumnõuded on toodud 

tehnilises kirjelduses selgitava dokumendi lisa 1. 
 
5. HANKELEPINGU PROJEKT 
5.1. Hankelepingu projekt on toodud hankedokumentide lisas 6. 
5.2. Hankedokumentatsiooni tingimustele vastav hankeleping sõlmitakse eduka pakkumuse 

esitanud pakkujaga. 
 

6. HANKELEPINGU EELDATAV MAKSUMUS (SH HANKE OSADE MAKSUMUS) 
 
6.1. Tegevusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi  tegevuse "Kaasaegse ja uuendusliku 

õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" vahenditest. 
6.2. Riigihanke eeldatav maksumus on 9200 eurot koos käibemaksuga (kõigi osade eeldatav 

kogumaksumus), mis jaguneb: 
 

Hanke osa nimetus Eeldatav maksumus (Füüsiliste isikute 
pakkumuste korral võetakse arvesse 

kogukulu (nn palgafond). Juriidilise isiku 
pakkumuste korral võetakse arvesse 

summa koos käibemaksuga.) 
Õppeaine „Muusikaaine“ 4 kursust 9200 

 
 
7. PAKKUMUSE JÕUSOLEKU MINIMAALNE TÄHTAEG 
7.1. Pakkumus peab olema jõus 3 kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast (kinnitus  
esitatakse avaldusel lisa 2). 
 
8. PAKKUMUSE TAGATIS 
8.1. Pakkumuse tagatist ei nõuta. 
 
9. KONTAKTANDMED, KUST ON VÕIMALIK HANKE ALUSDOKUMENTIDE 

SISU KOHTA TÄIENDAVAT TEAVET KÜSIDA 
9.1. Kõikidel huvitatud isikutel on õigus saada Hankija kontaktisikult selgitusi või 

täiendavat teavet hanke alusdokumentide kohta, samuti palume pakkumuste esitamise tähtaja 
jooksul hankija kontaktisikut informeerida igast hanke alusdokumentides ja/või selle lisas 
avastatud ebatäpsusest, ebaselgusest või vastuolust viivitamatult, avastamisest arvates. Pärast 
pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, 
mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni 
või lisanõuet, s.h. rahalist nõuet. 

 
10. PAKKUMUS JA SELLEGA KOOS ESITATAVAD DOKUMENDID 
10. 1. Pakkumus peab sisaldama: 
10.1.1. hankemenetlusel osalemise avaldust (pakkuja ja tema kontaktisiku andmed, kinnitus 
pakkumuse jõusoleku kohta) (lisa 2); 
10.1.2. hinnapakkumust vastavalt vormile (lisa 3); 
10.1.3. tehnilise kirjelduse punktidest 3. ja 5. lähtuvat koostatud kontseptsiooni ehk pakkuja 
vabas vormis kirjeldust (lisa 4), milliseid sisu puudutavaid tegevusi on vaja pakkuja hinnangul 
ühe tervikliku õppevaraga teha (üks tervik on kas gümnaasiumikursus või kutsehariduse 
ülesandekogumik) ja nende tegevuste ajakava (sh kirjeldada tegevusega seonduvaid võimalikke 
riske ja nende maandamist) koos muu vajaliku informatsiooniga; 
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10.1.4. meeskonna nimekirja ja meeskonna liikmete kogemuste ja teadmiste kirjeldust lähtuvat 
tehnilise kirjelduse punkti 4. nõuetest (lisa 5). 
10.2. Pakkumus peab olema koostatud eesti keeles. 
10.3. Pakkumuse esitamisega kinnitab pakkuja kõikide tingimuste ülevõtmist. 
 
11. PAKKUMUSTE ESITAMINE 
11.1. Pakkumused esitatakse e-kirja teel. 
11.2. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil mirjam.puumeister@hm.ee hiljemalt 
03.10.2022 kell 17.00. Pakkumuse esitamise tähtajast hiljem esitatud pakkumusi ei arvestata.  
 
13. PAKKUMUSTE VASTAVUSE KONTROLLIMINE 
13.1. Hankija kontrollib pakkujate esitatud ja avatud pakkumuste vastavust hanketeates ja 
hanke alusdokumentides esitatud tingimustele. 
13.2. Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta hanketeates või hanke 
alusdokumentides esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui 
selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. 
13.3. Kui hankija peab seda vajalikuks, võib ta pidada enne pakkumuste vastavaks tunnistamist 
pakkujatega võrdsetel alustel läbirääkimisi. Läbirääkimisi juhib hankija. Läbirääkimiste 
eesmärk on kohandada laekunud pakkumusi esitatud nõuetele vastavaks. Kui muutub tööde 
maht, siis on läbirääkimiste objektiks ka pakkumuse maksumused. Pärast läbirääkimisi võib 
hankija nõuda pakkujatelt täiendatud lõplikke pakkumusi. Suuliselt peetavad läbirääkimised 
protokollitakse. Hankija võib pidada läbirääkimisi kirjalikul teel läbi elektroonilise riigihangete 
registri. 
13.4. Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses. 
 
14. KÕIGI PAKKUMUSTE TAGASILÜKKAMINE 
14.1. Hankija võib teha põhjendatud kirjaliku otsuse kõigi pakkumuste tagasilükkamise kohta, 
kui: 
14.1.1. kõigi hankes vastavas osas vastavaks tunnistatud pakkumustes esitatud maksumused 
ületavad hankija prognoositud vastava osa eeldatavat maksumust; 
14.1.2. hankemenetluse toimumise ajal on hankijale saanud teatavaks uued asjaolud, mis 
välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse lõpule viimise hanke 
alusdokumentides sätestatud tingimustel; 
14.1.3. vastavaks tunnistatud pakkumusi on vähem kui kaks. 
14.2. Hankija ei kanna vastutust pakkujate ees, kui kõigi pakkumuste tagasilükkamine on 
toimunud käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. 
14.3. Hankija võib põhjendatud vajaduse korral omal algatusel hankemenetluse kehtetuks 
tunnistada. Põhjendatud vajaduseks võib olla eelkõige, kuid mitte ainult: 
14.3.1. kui tekib vajadus hankelepingu eset olulisel määral muuta; 
14.3.2. kui hankemenetluses ilmnenud ebakõlasid ei ole võimalik kõrvaldada ega 
hankemenetlust seetõttu ka õiguspäraselt lõpule viia. 
 

15. PAKKUMUSTE HINDAMISKRITEERIUMID  
 

15.1. Hankija hindab nõuetele vastavaid pakkumusi lähtudes alljärgnevatest 
kriteeriumidest: 

Nr Hindamiskriteeriumid Osakaal 
1. Pakkumuse maksumus vastavalt vormile  30 

2. 
Kontseptsioon ehk pakkuja vabas vormis kirjeldus 
ühe terviku3 kohta, milliseid sisu puudutavaid 

30 

 
3 üks tervik on kas gümnaasiumikursus või kutsehariduse ülesandekogumik 
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tegevusi on vaja pakkuja hinnangul õppevaraga 
teha, nende tegevuste ajakava koos muu vajaliku 
informatsiooniga (sh riskide maandamine) 

3. 
Projektimeeskonna kogemus digitaalsete 
õppematerjalide koostamisel  

40 

 
15.2. Hindamismetoodika kirjeldus 
15.2.1. Pakkumuse maksumus 

Pakkumuste hindamisel võetakse punktide arvestamisel aluseks kogukulu hankijale. 
Madalaima väärtusega pakkumus saab maksimaalse arvu punkte. Teised pakkumused 
saavad punkte proportsionaalselt vähem ja arvutatakse valemiga: „madalaim väärtus“ / 
„pakkumuse väärtus“ X „osakaal“. 
15.2.2. Kontseptsioon ja ajakava  

30 punkti saab pakkumus, mille raames esitatud kontseptsioon ja ajakava on väga põhjalikult 
läbi mõeldud ja arvestab maksimaalselt tehnilises kirjelduses punktides 3. ja 5. nimetatud 
nõuetega. Välja on toodud tegevuste loetelu tööetappide lõikes (vajadusel on neid lisatud või 
täpsustatud võrreldes tehnilises kirjelduses esitatuga) koos orienteeruvate (vahe)tähtaegade. 
Ajakohastamisega seotud võimalikud riskid on välja toodud ja kirjeldatakse nendega 
toimetulemist. Täpsustavaid küsimusi ei teki. 

20 punkti saab pakkumus, mille raames esitatud kontseptsiooni ja ajakava puhul esineb 
väheolulisi puudujääke. Mõiste „väheoluline puudujääk“ selgitus: kontseptsioon ja ajakava 
on põhjalikult läbi mõeldud ja kirjeldatud, kuid kohati on arusaamatusi (esitatu osas tekib 1-
2 küsimust või märkust) või tehnilises kirjelduses punktides 3. ja 5. nimetatud nõuetega 
arvestatakse pealiskaudselt (paari lausega). Välja on toodud tegevuste loetelu tööetappide 
lõikes koos orienteeruvate (vahe)tähtaegade, kuid need pole piisavalt lahti kirjutatud (paari 
lausega). Ajakohastamisega seotud võimalikke riske ja riskide leevendamismeetmeid on 
teadvustatud vähesel määral, samas ei ole alust kahelda ajakohastamise elluviimise 
võimalikkuses.  

10 punkti saab pakkumus, mille raames esitatud kontseptsiooni ja ajakava puhul esineb olulisi 
puudujääke. Mõiste „oluline puudujääk“ selgitus: kontseptsioon ja ajakava on esitatud ja 
teataval määral on arvestatud tehnilises kirjelduses punktides 3. ja 5. nimetatud nõuetega, 
kuid on arusaamatusi (esitatu osas tekib 3-4 küsimust või märkust). Tööetapid ja 
(vahe)tähtajad ei ole lahti kirjutatud. Ajakohastamisega seotud võimalikke riske ei ole 
teadvustatud ning ei ole kirjeldatud riskide leevendamismeetmeid, on alust kahelda 
ajakohastamise elluviimise võimalikkuses. 
15.2.3. Projektimeeskonna kogemus digitaalsete õppematerjalide koostamisel 

40 punkti – pakkujal (kogu meeskonna peale) on kogemus sarnaste digiõppematerjalide 
koostamisega ja seda on kinnitatud vähemalt kolme näitega, millest üks on olnud 
terviklahendus (nt ühte kursust kattev õppematerjal). Töökogemus on kirjeldatud selgelt 
toetudes tehnilise kirjelduse punktile 4. ning kogemus digitaalse õppevaraga on 
mitmekesine.  

30 punkti – pakkujal on kogemus sarnaste digiõppematerjalide koostamisega ja seda on 
kinnitatud vähemalt kahe näitega. Iga meeskonna liikme kogemus on välja toodud ja see on 
piisav. 

15 punkti – pakkuja kogemus sarnaste digiõppematerjalide koostamisega on vähene. 
Projektimeeskonna liikmed on välja toodud, aga on alust arvata, et meeskond või rollid ei 
ole piisavad tegevuse teostamiseks.  
15.3. Hankija hindab pakkumusi lähtuvalt kehtestatud hindamiskriteeriumidest. Edukaks 

tunnistatakse pakkumus, mis hindamiskriteeriumide järgi saab kokku suurima 
punktisumma. 

  
 

16. PAKKUJATE TEAVITAMINE HANKEMENETLUSE OTSUSTEST 
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Pakkujate teavitamine toimub e-kirja teel. 
 
 
Lisad:  

1. Tehniline kirjeldus; 
2. Hankemenetlusel osalemise avaldus; 
3. Hinnapakkumus;  
4. Kontseptsiooni kirjeldus; 
5. Meeskonna nimekiri; 
6. Hankelepingu projekt. 
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Lisa 1 

Tehniline kirjeldus  

Hankija nimi: Haridus- ja Teadusministeerium 

Riigihanke nimetus: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 
ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine. 

Riigihanke lühikirjeldus: Digiõppevaramu koondab endas keskhariduse nelja valdkonna 
interaktiivseid digiõppematerjale, mis on olnud kasutuses alates 2018. aastast, käesoleva hanke 
eesmärk on nende materjalide sisulise ajakohasuse ja toimimise kindlustamine tagades nii 
kvaliteetsete õppematerjalide olemasolu ja nende kasutatavus.  

1. Taustainfo ja tegevuse vajadus   

Digiõppevaramu nimetuse all on Tallinna Ülikooli ja Eesti õpetajate koostöös valminud nelja 
valdkonna – matemaatika, loodus-, sotsiaal- ja kunstiained – keskhariduse digiõppematerjalid, 
mis on kasutuses olnud alates 2018. aastast. Terviklike interaktiivsete digiõppematerjalidega 
kaetud 67 gümnaasiumi kursust ning lisaks on 13 kutsehariduse ülesandekogumikku. Tegemist 
on olulise tasuta kättesaadava ning kaasaja hariduse nõuetele ja riiklikele õppekavadele vastava 
digitaalse õppevaraga. 

Keskne printsiip, millest õppematerjalide temaatika puhul Eestis lähtutakse, on, et õpetajatel ja 
koolidel on otsustus- ja valikuautonoomia, millist õppevara õpilasele võimaldatakse. 
Digiõppevaramu õppevara on välja töötatud avatud õppematerjalide (open educational 
resources) idee järgi, mis tähendab, et neid tohib suures mahus muuta/sobivaks kohandada, 
kartmata et rikutaks autoriõigusi. Selliselt on tegemist õpetajate jaoks olulise lisavariandina 
eraturul pakutavatele tasuliste paber- ja digi õppematerjalide terviklahendustele. 

Õppevara keskkondade ning sisu ja andmete vananemise, materjalide nappuse või puuduse 
problemaatikat on kordavalt välja toodud (vt nt Ülevaade üldhariduse õppevara kaardistus4 
(2016); Haridusvaldkonna arengukava 2021–20355). Ka personaliseeritud õppe kontekstis 
vajab õpetaja juhendamiseks palju häid õppematerjale õpitegevustega, mis aitaks õpilasi 
iseseisvalt tööle suunata; et õpilasel oleks võimalik vajadusel iseseisvalt õppida, meelde 
tuletada või õpitut kinnistada. Seega on  õpetaja ja õpilase vaatepunktist oluline kvaliteetse, 
ajakohase ja lihtsasti kättesaadava õppevara olemasolu. 

Digitaalsed õppematerjalid ei püsi kahjuks praeguses kiiresti muutuvas ja arenevas 
digimaailmas iseseisvalt – ilma süsteemse ülevaatamiseta – maksimaalse usaldatavuse tasemel. 
Loodud õppevara kättesaadavana ja kasutatavana hoidmine peab olema pikaajalise mõõtmega 
tegevus. Eriolukorrast tingitud distantsõpe tõi hästi välja, et riiklikul tasandil õppevara tagamist 
ja arendamist peetakse  vajalikuks; ootus on, et riik looks alused parimate praktikate jagamiseks 
ja kättesaadavaks tegemiseks (vt nt Eriolukorrast tingitud distantsõppe kogemused ja mõju 
Eesti üldharidussüsteemile6 (2021)).  

2016. aastal riigihankega hangitud ning alates 2018. aastast kättesaadavate Digiõppevaramu 
interaktiivsete digiõppematerjalide järjepideva kasutamise kindlustamiseks peame vajalikuks 
järgnevaid tegevusi: 

 sisu aja- ja asjakohasuse tagamist;  

 
4 https://www.hm.ee/sites/default/files/oppevara_kaardistus_kokkuvote_0.pdf  
5 https://www.hm.ee/sites/default/files/haridusvaldkonna_arengukava_2035_kinnitatud_vv_0.pdf  
6 https://www.hm.ee/sites/default/files/tlu_raport_distantsope_yldharidus_2810.pdf  
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 toimimise kontrollimist (nt välised lingid ja interaktiivsete ülesannete läbi 
tegemine), vajadusel korrigeerimist ja muutmist (õppematerjalide struktuuri ja 
liigenduse parandamise eesmärgil); 

 märgendamist õpitulemustega. 
Materjalide tehnilise jätkusuutlikkuse tagamine ja õpitulemustega märgendamine ühelt poolt 
parendab nende materjalide leidmist läbi otsingumootorite, teisalt lihtsustab nende hõlmamist 
õppeprotsessi ja kasutamist õppetöös (sh ka iseseisvas õppetöös). Samuti toetab õppevara 
õpitulemustega märgendamine õppe personaliseerimise võimalusi. Nii sisuline kui ka tehniline 
ülevaatamine ja vajadusel korrigeerimine kindlustab õppematerjalide jätkuvat usaldamist ja 
kasutamist.  

Mida rohkem tasuta või lihtsasti kättesaadavat kaasaegset õppevara on kasutusel, seda võrdsem 
on meie haridus ja seda enam on toetatud meie õpetajate ja õpilaste digipädevuse kasv.  

Digiõppevaramu interaktiivsete õppematerjalide sisulise ja tehnilise ajakohasuse ja toimimise 
kindlustamine saab teoks Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja 
uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames. Programmi tegevuste eesmärk on 
toetada kaasaegse õppijast lähtuva õpikäsituse rakendamist ja arendada õppijate digipädevust. 
Digitaalsete õppematerjalide ajakohastamist koordineerib Haridus- ja Teadusministeerium 
(edaspidi ka HTM või hankija).  

2. Hankelepingu eesmärk, objekt ja hanke osad  

2.1. Eesmärk ja objekt  

Käesoleva hanke eesmärk on alates 2018. aastast kasutuses olnud Digiõppevaramu 
interaktiivsete digiõppematerjalide sisulise ajakohasuse ja toimimise kindlustamine tagades nii 
kvaliteetsete õppematerjalide olemasolu.  

Käsitletava tegevusena tuleb Digiõppevaramu õppematerjalid nii sisulise korrektsuse kui 
tehnilise toimimise aspektist üle vaadata, interaktiivsed ülesanded läbi testida: vajadusel 
korrigeerida ja ajakohastada; keskkondades materjalide kuvamist ja paiknemist muuta 
loogilisemaks ja kasutajamugavamaks ning ülesanded õpitulemustega märgendada. Ilmnenud 
tehnilised probleemkohad tuleb välja tuua ja koostöös hankija poolt tagatud tehnilise toega leida 
võimalusel lahendused. 

Digiõppevaramu õppematerjalide ajakohastamisel säilitatakse kõik esmasel väljaandmisel 
lisatud viited autorlusele ning litsentsitingimused; vajadusel neid täiendatakse või tuuakse 
selgemalt välja. 

Iga tervikliku õppematerjali (kas siis konkreetsele gümnaasiumi kursusele vastav või 
ainevaldkonna kohta tehtud ülesandekogumik) kohta tuleb tekitada tabel, mille annab pärast 
lepingu sõlmimist Hankija. 

2.2. Riigihanke osad  

Lähteülesanne kohaldub osale: 

Osa 2: Õppeaine „Muusikaaine“ 3 kohustusliku kursuse ja 1 valikkursuse materjalid7 
(„Uusaegse helikeele kujunemine“, „Rahvuslikkus muusikas“, „20. ja 21. sajandi muusika“, 
„Muusika kompositsiooniõpetus“). 

 
7 https://e-koolikott.ee/et/oppematerjal/20042-Digioppevaramu-kunstide-valdkonna-materjalid/231031#231035-

Muusika  
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3. Nõuded ja aluspõhimõtted 
3.1. Aluspõhimõtted 
Õppevara vastab riiklikule õppekavale, ka pärast sisulist ülevaatamist ja 
ajakohastamist. Digiõppevaramu materjalid asuvad sisuhaldusplatvormil: https://sisuloome.e-
koolikott.ee ja on avaldatud E-koolikotis https://e-koolikott.ee/, töö teostamiseks on vajalik, et 
mõlemas keskkonnas oleks olemas konto. 
3.1.1. Õppevara peab lähtuma riiklike õppekavade üldosas hariduse alusväärtustest ja õppimise 
käsitusest.  

3.1.2. Õppevara peab toetuma õpetuse ja kasvatuse üldiste ja ainevaldkondlike eesmärkide 
saavutamise toetamisele.  

3.1.3. Õppevara peab lähtuma üldinimlikest väärtustest, olema erapooletu ja vaba 
stereotüüpidest, arvestama soolise võrdõiguslikkuse ja sooneutraalsuse põhimõtetega.  

3.1.4. Õppevaras sisalduv teave ja selle esitamise viis peab olema eakohane, mitmekesine ja 
metoodiliselt otstarbekas.  

3.1.5. Ühele kursusele vastav terviklik õppevara võimaldab õppeprotsessi paindlikku 
ülesehitust ja diferentseerimist lähtuvalt õppija ja õpetaja vajadustest. 

3.1.6. Õppematerjalid sisaldavad nii videos esitatud materjali, tekstilist materjali, 
õppeülesandeid, vajaduspõhiseid interaktiivseid elemente, mis võimaldavad:  

 iseseisvat õppimist ja enesehindamist (sh automatiseeritud kontrolli);  
 interaktiivse tagasiside andmist;  
 teadmiste ja oskuste kontrolli õppimise järgselt;  
 korrata õpitut.  

3.1.7. Õppimist toetavat illustreerivat materjali, nagu joonised, fotod, graafikud, skeemid, 
tabelid, diagrammid vms kasutatakse metoodiliselt otstarbekalt, mõistlikus ulatuses ning 
õppija jaoks selgelt eristatud ja hästi loetaval kujul. 

3.1.8. Õppevara ülevaatamisel ja ajakohastamisel on järgitud autoriõiguse seadust (AutÕS), 
sh sisaldub informatsioon autori(te) kohta, teiste autorite materjalidele on korrektselt viidatud. 

3.1.9. Digiõppevaramu õppematerjalide puhul jäävad kehtima algselt kehtestatud põhimõtted: 
õpiobjektide kasutamist ei piirata litsentsitasuga; sisuhaldusplatvormil sisuloome.e-
koolikott.ee asuvale õppevarale kohaldub litsents CC BY-SA 3.0 või CC BY-SA 4.0 ja E-
koolikotis loodud sisule litsents CC BY-SA 3.0; õppematerjalide ajakohastamisel arvestatakse 
sellega, et kõik õppevara osad vastaksid nendele litsentsidele. 

3.1.10.Õppematerjalid on varustatud Euroopa Liidu struktuurivahendite logoga vastavalt 
Vabariigi Valitsuse 12.09.2014 määrusele nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse 
andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa 
Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“. 

3.1.11. Garantiiperiood on 2 õppeaastat pärast valmimist, mil pakkuja vastutab paranduste ja 
ajakohasena hoidmise eest: selle aja jooksul reageerib ta päringutele ning teatatud vigadele 
ning kontrollib materjalid tervikuna üle vähemalt ühe korra vahetult enne garantiiperioodi 
lõppu. Garantiiga ei ole hõlmatud häired, mis on tingitud Hankija või tema poolt kasutatava 
kolmanda isiku poolt tarkvara kahjustamisest või ebaõigest kasutamisest. 

3.2. Nõuded 
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3.2.1. Digiõppevaramu materjalide ülevaatamisel ja ajakohastamisel on arvestatud digitaalse 
õppematerjali kvaliteedijuhistega https://oppevara.edu.ee/kvaliteet/ .  

3.2.2. On veendutud, et õppematerjalid on nii sisuliselt kui ka tehnilise toimimise aspektist 
korrektsed, kõik interaktiivsed ülesanded ja lingid on läbi testitud ning õppematerjal on aine 
spetsiifikast tulenevalt aja- ja asjakohane. 

3.2.3. E-koolikotis on materjalide struktuur ja liigendatus loogiline ja kasutajamugav. Selles 
osas lepitakse pärast lepingu sõlmimist Hankijaga eraldi kokku, milline struktuur ja liigendus 
on kõige mõistlikum. 

3.2.4. Materjalid on varustatud metaandmete ja asjakohaste märksõnadega ning korrektsete 
viidetega. Materjalide või nende osade kohta, mille puhul pole võimalik lisada metaandmeid 
või viiteid, tuuakse välja täpsustus/kommentaar selle kohta tabelis (mille annab pärast lepingu 
sõlmimist Hankija). 

3.2.5. Õppematerjalides olevad väiksemad osad (nt ülesanded, tekstid) seostatakse unikaalsete 
ja mõõdetavate õpiväljunditega (tabelisse, mille annab pärast lepingu sõlmimist Hankija). 

3.2.6. Ilmnenud tehnilised probleemkohad on välja toodud ning koostöös hankija ja tema 
tagatud tehnilise toega on võimalusel leitud lahendused (markeeritakse ka tabelis, mille annab 
pärast lepingu sõlmimist Hankija). 

3.2.7. Iga tervikliku õppematerjali (kas siis konkreetsele gümnaasiumi kursusele vastav või 
ainevaldkonna kohta tehtud ülesandekogumik) kohta koostatakse tabel, kus on kõik selle 
tervikliku õppematerjali ülesannete lingid ning vastavalt tabelile on täidetud kõik andmed 
(tabeli annab pärast lepingu sõlmimist Hankija). 

4. Nõuded pakkuja meeskonnale  

Aineekspert. Peab vastama õpetaja kvalifikatsiooninõuetele ja omama viimase viie aasta 
jooksul vähemalt kolme aastast töökogemust vastavas õppeaines ja õppeastmes, millele 
pakkumus esitatakse. On olemas nüüdisaegse õpikäsituse raames digitaalsete õppematerjalide 
koostamise ja kasutamise kogemus.  
Aineekspert vastutab kokkulepitud nõuete tähtajalise täitmise eest ja on peamiseks 
kontaktisikuks suhtluses Hankijaga. Osaleb Hankija koosolekutel, tagasisidestab ja vahendab 
ideid, probleeme, pakub välja lahendusi. Vastutab tööde valmimise ning nende sisulise 
kvaliteedi eest. 
Meeskonda võib olla kaasatud veel liikmeid, kui see on vajalik. Tagamaks kaasatud liikmete 
pädevus on nende kvalifikatsiooni nõuete aluseks Haridus- ja teadusministri 24.03.2016 määrus 
nr 13 „Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele 
esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti 
ja õppeaineti“. Esitatavad nõuded, millele tuleb vastata on, kas: 
1) üldhariduskoolis töötav õpetaja, kellel on vähemalt viis aastat töökogemust, millest 

vähemalt kolm aastat selles kooliastmes, või; 
2) sobiva eriala või valdkonna õppejõud, teadustöötaja või teaduskraadiga spetsialist.  
Kõik meeskonna liikmed peavad järgima tööde teostamise protsessis soovitusi ja käesolevas 
hankes nimetatud tingimusi. Meeskonnaliikmeid võib vahetada – sellest peab teavitama 
Hankijat, kuid asendav meeskonnaliige peab vastama hanke tingimustele. 
 
5. Tegevuse ajakava   

Tegevuste elluviimise periood on oktoober 2022–märts 2023.   
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Täpsem plaan ja ajakava lepitakse detailsemalt Tellijaga kokku 1 kuu jooksul hankelepingu 
sõlmimisest. 

 Hanke osa nimetus Eeldatav ajakava 
Osa 2 Õppeaine „Muusikaaine“ 4 kursust Oktoober 2022–05.03.2023 
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Lisa 2 Hankemenetlusel osalemise avaldus 
 
Riigihankes osalemise avaldus  
  
Hankija nimi: Haridus- ja Teadusministeerium 
Riigihanke nimetus: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 
ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine 
 

  
Pakkumus esitatakse (mitme pakkumuse korral tuleb igale osale tuleb esitada eraldi 
pakkumused): 
………………………………………………………………………………….. 
  
Pakkuja (nimi ja rekvisiidid (isikukood või registrikood, meiliaadress, telefon, pangakonto nr)): 
………………………………………………………………………………….. 
 
Ühispakkumuse korral teine/teised ühispakkumuses osaleja(d) (nimi ja registrikood): 
………………………………………………………………………………….  
 
  
1. Kinnitame, et oleme tutvunud kõikide riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustega ja 

nõustume nendega täielikult.   
2. Kinnitame, et võtame üle kõik riigihanke alusdokumentides esitatud tingimused ja esitame 

pakkumuse üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid 
pakkumusi. Kinnitame, et oleme võimelised nimetatud tingimusi täitma.  

3. Kinnitame, et vastame täielikult riigihanke alusdokumentides esitatud tingimustele ning meil 
on kõik võimalused ja vahendid käesoleva riigihanke teostamiseks ning hankelepingu 
täitmiseks.  

4. Käesolev pakkumus on jõus 3 kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.  
5. Aktsepteerime hankija õigust lükata tagasi kõik pakkumused riigihangete seaduses ja 

riigihanke alusdokumentides kirjeldatud juhtudel.  
6. Oleme teadlikud, et pakkuja katab kõik pakkumuse ettevalmistamise ja esitamisega seotud 

kulud ja võimalikud kahjud, nimetatud kulud ei kuulu hankija poolt hüvitamisele.  
7. Kinnitame, et meile oli antud võimalus saada täiendavat informatsiooni riigihanke 

alusdokumentides esitatud tingimuste kohta, oleme teadlikud hankija soovidest ning 
oleme arvestanud kõikide tingimustega, mis võivad mõjutada pakkumuse maksumust. 
Kinnitame, et pakkumuse maksumus sisaldab kõiki kulusid. Kinnitame, et pakkumuse 
maksumus ei suurene hankelepingu kehtivuse jooksul.  

8. Pakkumuse koostamisel oleme arvesse võtnud kõik käesoleva riigihanke teostamiseks ja 
hankelepingu eesmärgi saavutamiseks vajalikud tegevused ning toimingud, kaasa arvatud 
need, mis ei ole otseselt kirjeldatud riigihanke alusdokumentides, kuid mis on tavapäraselt 
vajalikud nõuetekohase tulemuse saavutamiseks arvestades hankelepingu eesmärki.  

9. Kinnitame, et hankelepingut täitva isiku vahetamise vajaduse tekkimisel, pakume riigihanke 
alusdokumentides konkreetse isiku/rolli kohta esitatud tingimustele vastava isiku asemele 
ja kooskõlastame selle hankijaga.   

10. Kinnitame esitatud andmete õigsust.  
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Lisa 3 Hinnapakkumus 
 
     
Pakkumuse maksumus      
      
Hankija nimi: Haridus- ja Teadusministeerium      
Riigihanke nimetus: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 
ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine       
  
Pakkumuse kogumaksumus (mitmel osal kandideerides täita eraldi maksumuse vormid):    

   
 
Füüsiliste isikute pakkumuste korral võetakse arvesse kogukulu (nn palgafond). Juriidilise isiku 
pakkumuste korral võetakse arvesse summa koos käibemaksuga. 
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Lisa 4 Kontseptsiooni kirjeldus 
 
Hankija nimi: Haridus- ja Teadusministeerium      
Riigihanke nimetus: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 
ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine       
  
 
Kontseptsioon ehk pakkuja vabas vormis kirjeldus ühe terviku kohta, milliseid tegevusi 
on vaja pakkuja hinnangul õppevaraga teha ja nende tegevuste ajakava 
 
Maksimum punktid saab pakkumus, mille raames esitatud kontseptsioon ja ajakava on väga 
põhjalikult läbi mõeldud ja arvestab maksimaalselt tehnilises kirjelduses punktides 3. ja 5. 
nimetatud nõuetega. Välja on toodud tegevuste loetelu tööetappide lõikes (vajadusel on neid 
lisatud või täpsustatud võrreldes tehnilises kirjelduses esitatuga) koos orienteeruvate 
(vahe)tähtaegade. Ajakohastamisega seotud võimalikud riskid on välja toodud ja kirjeldatakse 
nendega toimetulemist. 
 
Nt kõik interaktiivsed ülesanded ja lingid on läbi testitud ning õppematerjal on aine spetsiifikast 
tulenevalt aja- ja asjakohane. E-koolikotis on materjalide struktuur ja liigendatus loogiline ja 
kasutajamugav. Materjal varustatud metaandmete ja asjakohaste märksõnadega ning 
korrektsete viidetega ning õppematerjalide väiksemad osad (ülesanded) on seostatud 
unikaalsete ja mõõdetavate õpiväljunditega (näide on paari ülesande kohta). 
Riskide hindamine, nt milliseid probleemkohti võib ilmneda, mida peaks hakkama koostöös 
hankija ja tema tagatud tehnilise toega lahendama (kirjeldus ja võimalusel näide). 
 
Visandlik nägemus või kirjeldus lähtuvalt ühest kursusest, soovituslikult 2000 tm, koos 
tühikutega. 
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Lisa 5 Meeskonna kirjeldus 
 
Hankija nimi: Haridus- ja Teadusministeerium      
Riigihanke nimetus: Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete õppematerjalide 
ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine       
  
 
Tehnilise kirjelduse (lisa 1) punktist 4. lähtuvat pakkuja kirjeldust digitaalsete 
õppematerjalide koostamise kogemuse kohta  
 
 
 Nimi Vastava töökogemuse kinnitus ning digitaalse 

õppevara koostamise kogemuse kirjeldus. 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   

 
Maksimum punktid saab pakkuja, kellel on  (kogu meeskonna peale) kogemus sarnaste 
digiõppematerjalide koostamisega ja seda on kinnitatud vähemalt kolme näitega, millest üks 
on olnud terviklahendus (nt ühte kursust kattev õppematerjal). Töökogemus on kirjeldatud 
selgelt toetudes tehnilise kirjelduse punktile 4. ning kogemus digitaalse õppevaraga on 
mitmekesine. 
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Lisa 6 Hankelepingu projekt 
 

  

 

 

 

TÖÖVÕTULEPING  
 

 

Haridus- ja Teadusministeerium kantsler [Allkirjastaja] isikus (edaspidi tellija) ühelt poolt 
ning 

„[…]“ [… isikus] (edaspidi töövõtja) teiselt poolt (edaspidi pooled) sõlmisid käesoleva 
töövõtulepingu (edaspidi leping) alljärgnevas: 

 

1. Lepingu ese ja üldtingimused 

1.1. Töövõtja kohustub isiklikult ja omal vastutusel teostama järgmised tööd (edaspidi 
töö): 

1.1.1. õppevara sisu aja- ja asjakohasuse tagamine;  

1.1.2. interaktiivse õppevara toimimise kontrollimine (nt välised lingid ja 
interaktiivsete ülesannete läbi tegemine), vajadusel korrigeerimine ja 
muutmine (õppematerjalide struktuuri ja liigenduse parandamise eesmärgil); 

1.1.3. märgendamine õpitulemustega; 

1.1.4. ilmnenud tehniliste probleemkohtade väljatoomine ning koostöös hankija ja 
tema tagatud tehnilise toega võimalusel lahenduste leidmine (markeeritakse ka 
tabelis, mille annab pärast lepingu sõlmimist Hankija); 

1.1.5. iga tervikliku õppematerjali (kas siis konkreetsele gümnaasiumi kursusele 
vastav või ainevaldkonna kohta tehtud ülesandekogumik) kohta koostatakse 
tabel, kus on kõik selle tervikliku õppematerjali ülesannete lingid ning 
vastavalt tabelile on täidetud kõik andmed (tabeli annab pärast lepingu 
sõlmimist Hankija). 

1.2. Töövõtja kohustub teostama töö vastavalt lepingus, lepingu lisades ja hanke tehnilisest 
kirjelduses märgitud tingimustele. Tööna käsitletakse kõiki töid ja toiminguid, 
muuhulgas ka lepingus nimetamata töid ja toiminguid, mis on vajalikud lepingus 
ettenähtud tulemuse saavutamiseks, samuti töö vastuvõtmiseks vajaliku 
dokumentatsiooni vormistamisega seotud toiminguid. 

1.3. Leping on sõlmitud Riigihanke „Digiõppevaramu kunstide valdkonna digitaalsete 
õppematerjalide ajakohastamine ja kvaliteedi tagamine“ tulemusena. 

1.4. Pooled juhinduvad lepingu täitmisel lisaks lepingule ja selle lisadele ka Eesti 
Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, eeskirjadest, standarditest ning vajadusel 
muudest vastava valdkonna tehnilistest dokumentidest. 
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2. Töö üleandmine 

2.1. Töö teostamist alustatakse pärast lepingu allkirjastamist poolte poolt.  

2.2. Töövõtja esitab tellijale lepingu tingimustele vastava töö … jooksul pärast lepingu 
sõlmimist. 

2.3. Tellija poolsete viivituste tekkimisel tegevuste õigeaegsel täitmisel lisatakse töövõtja 
poolsete tegevuste täitmise tähtaegadele juurde vastavad tööpäevad. 

2.4. Töö üleandmisel esitab töövõtja tellijale tööde üleandmis- ja vastuvõtmisakti. 

2.5. Tellija vaatab töö üle 10 tööpäeva jooksul alates üleandmis- ja vastuvõtmisakti 
saamisest. 

2.6. Juhul, kui töö vastuvõtmisel on tellijal pretensioone töö kvaliteedi ja/või lepingule 
vastavuse osas, ei allkirjasta tellija üleandmis- ja vastuvõtmisakti ning edastab 10 
tööpäeva jooksul  töövõtjale kirjalikku taasesitamist võimaldavad vormis töös 
ilmnenud vead ning puudused. Töövõtja kohustub viivitamata teostama vajalikud 
parandused ning esitama parandatud töö tellijale uuesti ülevaatamiseks. Selle tähtaja 
jooksul ei ole töövõtjal kohustust maksta lepingus ettenähtud viivist.  

2.7. Juhul, kui töövõtja ei nõustu tellija pretensioonidega töö kvaliteedi kohta, võib ta 
nõuda tööle ekspertiisi määramist. Ekspertiisi kulud kannab vaidluses kaotajaks 
jäänud pool. 

 

3. Poolte õigused ja kohustused 

3.1. Töövõtja kohustub:  

3.1.1. teostama lepingule vastava töö ja esitama selle tähtaegselt tellijale;  

3.1.2. viivitamatult teatama tellijale kõigist töö teostamisega seotud olulistest asjaoludest, 
eelkõige nendest, mis võivad mõjutada töö tähtaegselt valmimist või töö vastavust 
lepingu tingimustele ja/või mille vastu võib olla tellijal äratuntav oluline huvi; 

3.1.3. tasuma viivist ja leppetrahvi vastavalt lepingule. 

3.2. Töövõtjal on õigus: 

3.2.1. saada tellijalt töö tegemiseks vajalikku informatsiooni ja juhiseid; 

3.2.2. saada nõuetekohaselt teostatud töö eest lepingus kokkulepitud tasu. 

3.3. Tellijal on õigus: 

3.3.1. igal ajal teha jooksvalt järelpärimisi töö olukorra kohta ning kontrollida tööde tegemise 
käiku; 

3.3.2. kasutada õiguskaitsevahendeid muuhulgas nõuda lepingus sätestatud juhtudel 
leppetrahvi, kui töövõtja ei pea kinni lepingus, selle lisades või muudes lepingu juurde 
kuuluvates dokumentides sätestatud tähtaegadest, kvaliteedinõuetest, maksumusest, 
samuti kui töövõtja ei täida või täidab mittevastavalt muid endale lepinguga võetud 
kohustusi. 

 

4. Töö maksumus 

4.1. Töö teostamise maksumus on … eurot, millelt tellija arvestab ja tasub sotsiaalmaksu 
ja tööandja töötuskindlustusmakse ning millest peab kinni üksikisiku tulumaksu, 
töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni/, millele lisandub käibemaks 20% summas 
…eurot, kokku …. eurot. 

4.2. Lepingu tingimustele vastava töö eest tasutakse pärast töö üleandmise-vastuvõtmise 
akti allkirjastamist / pärast töö üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamist ja arve 
esitamist 14 päeva jooksul pangaülekandega töövõtja lepingus märgitud 
arvelduskontole.  
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4.3. „Tegevust rahastatakse Digipöörde programmi raames Euroopa Sotsiaalfondi poolt 
rahastatava tegevuse “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja 
kasutuselevõtt” vahenditest.“ 

4.4. Tellija tasub töövõtjale töö teostamise eest  Haridus- ja teadusministri 27. detsembri 
2020. a käskkirja nr 306 „Haridus- ja Teadusministeeriumi 2021-2024 programmide 
kinnitamine ning 2021. aasta eelarvete ja kulude jaotuskavad“  lisas 5 „Haridus- ja 
Teadusministeeriumi eelarve jaotused“ haridus- ja noorteprogrammi, eelarve liik 40, 
eelarve konto K, kuluüksus KG104030, „SF 2014+ meede 1.3 Kaasaegse ning 
uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“,  toetus 1G10-SF14-01311DIGI, 
WBS kood G10-DIGI-7-14, tegevusalakood 09800 ette nähtud vahenditest. 

 

5. Poolte vastutus 

5.1. Pooled on kohustatud hüvitama lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega 
teisele poolele põhjustatud kahju ja teise poole poolt tehtud kulutused, mis olid tehtud 
seoses lepingu rikkumisega. 

5.2. Juhul, kui töövõtja rikub lepingus sätestatud tähtaegu ning tellija ei aktsepteeri 
töövõtja poolt esitatud põhjusi rikkumise kohta, on tellijal õigus nõuda töövõtjalt 
viivist töö maksumusest 0,15 % päevas iga viivitatud päeva eest. Tellijal on õigus töö 
eest tasumisel vähendada töövõtjale makstavat tasu viivise võrra. 

5.3. Töövõtjal on õigus nõuda tellijalt viivist tasumisega viivitamise korral 0,15 % 
tähtaegselt tasumata arve summast iga tasumise tähtpäeva ületanud päeva eest. 

5.4. Töövõtja on kohustatud maksma tellija nõudmisel leppetrahvi kuni viie (5) protsendi 
ulatuses töö maksumusest, kui töövõtja rikub lepingu punktis 10.2 kokku lepitud 
konfidentsiaalsuskohustust. 

5.5. Kui töövõtja poolt koostatud dokumentides ilmnevad puudused, mis tulenevad tema 
poolsest kohustuste mittetäitmisest või mittenõuetekohasest täitmisest, on tellijal õigus 
nõuda nende puuduste kõrvaldamist ning töövõtja poolt tekitatud kahju hüvitamist. 

 

6. Kontaktisikud 

6.1. Tellija määrab oma esindajaks õppevara peaspetsialisti Mirjam Puumeistri juhendama 
töö teostamist, vahendama töövõtjale vajalikku teavet, kontrollima töö kvaliteeti ja 
allkirjastama töö üleandmise-vastuvõtmise akti.  

6.2. Tellija kontaktisik: Mirjam Puumeister, mirjam.puumeister@hm.ee 

6.3. Töövõtja kontaktisik:  

 

7. Lepingu kehtivus 

7.1. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja kehtib kuni lepingust tulenevate kohustuste 
täitmiseni. 

7.2. Juhul, kui töövõtja ei ole töid tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel 
arvates kokkulepitud töö üleandmise tähtajast, on tellijal õigus ilma töövõtjale 
kokkulepitud tasu maksmata lepingust taganeda ja nõuda sisse tekitatud kahju. 

7.3. Tellijal on õigus leping üles öelda igal ajal, tasudes töövõtjale lepingu ülesütlemise 
päevaks faktiliselt teostatud ja üleantud töö eest. Tasu maksmise kohustust tellijal ei 
ole, kui tellija on lepingust taganenud töövõtja poolse lepingu rikkumise tõttu. 

7.4. Tellija võib lepingust taganeda, kui töövõtja rikub oluliselt oma õigusaktidest või 
lepingust tulenevaid kohustusi. 

 

8. Teated 

8.1. Pooltevahelised lepinguga seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist 
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võimaldavas vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise 
iseloomuga, mille edastamisel teisele poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 

8.2. Ühe poole teade teisele poolele loetakse kättesaaduks, kui teade on saadetud lepingus 
näidatud e-posti aadressil ning sellest on möödunud 1 tööpäev, va juhul, kui teine pool 
on teate kättesaamist e-posti teel varasemalt kinnitanud. 

 

9. Muud tingimused 

9.1. Juhul, kui lepingu täitmise käigus selgub töö mahu muutmise vajadus, lepivad pooled 
kokku koos mahu muutumisega töö maksumuse muutmise. Lepingu muudatused 
vormistatakse kirjalikult lepingu lisana. 

9.2. Töövõtja on kohustatud hoidma konfidentsiaalsena lepingu täitmisega teatavaks 
saanud teavet, millele on kehtestatud juurdepääsupiirang avaliku teabe seaduse alusel. 
Konfidentsiaalsuskohustus kehtib juurdepääsupiirangu tähtaja lõpuni. 

9.3. Käesoleva lepingu täitmisel tõusetuvad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. 
Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi 
seadusandlusega ettenähtud korras Tartu Maakohtus. 

9.4. Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad poolte allkirjastamise momendist või 
poolte kirjalikult määratud tähtajal. 

9.5. Pooled ei tohi lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandatele isikutele 
ilma teise lepingu poole kirjaliku nõusolekuta. 

9.6. Leping on sõlmitud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt. Leping edastatakse 
töövõtjale kontaktandmetes märgitud e-posti aadressile. 

 

Poolte andmed: 

Tellija:     Töövõtja: 

Haridus- ja Teadusministeerium  „[…]“ 

Munga 18, 50088 Tartu aadress:    

reg nr 70000740    a/a:  

kontaktisik: Mirjam Puumeister  kontaktisik:  

tel: +372 53088445     tel:  

e-post: mirjam.puumeister@hm.ee  e-post:  

 
 


