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KINNITATUD
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga
"Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018. aasta tööplaani ja asutuse üldkulude kinnitamine"
Haridus- ja Teadusministeeriumi 2018.a. hankeplaan
Lepingu eeldatav
maksumus
Nimetus

Selgitus

Menetluse liik
ilma KM'ta koos KM'ga

Lepingu
E-hankeHanke väljak. täitmine (tarne
menetlus/
või lepingu
aeg, kv
tavamenetlus
lõpp), kv

Ostude eest
vastutav isik/
vastutav isik

EÕS programm Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid
EÕS digipöörde programm
Raamhange EHIS2 loomiseks ja
juurutamiseks
Pinali (EDHS ja siseveeb) arendus- ja
hooldustööde raamhange
EKIS arendus- ja hooldustööd

Digitunnistuste analüüs

Hangitakse partner, kellega sõlmitakse raamleping EHIS2 etapiviisiliseks
arendamiseks kuni 50000 töötunni ulatuses 4 aastaks. Arenduseks
taotletakse sutruktuurfondide vahendid.
Hangitakse partner, kellega sõlmitakse raamleping arendus- ja
hooldustööde teostamiseks lähtuvalt nõuete ja seadusandluse muudatustele
kuni 10000 töötunni ulatuses 4 aastaks.
Hangitakse koos HITSAga ühishanke alusel partner, kellega sõlmitakse
raamleping arendus- ja hooldustööde teostamiseks lähtuvalt nõuete ja
seadusandluse muudatustele kuni 10000 töötunni ulatuses 4 aastaks.
Tellitakse analüüs eesmärgiga välja selgitada lahendus lõputunnistuste
üleviimiseks e-tunnistustele üld-, kutse- ja kõrghariduses.

Keskhariduse e-õppe laiendamine

Töötatakse välja e-kursused riiklikus õppekavas ette nähtud kursuste
läbiviimiseks.
Digitaalse õppematerjali väljatöötamine
Töötatakse välja puuduvad või nõuetele/vajadustele mittevastavad
põhikoolidele
tervikkäsitlused erinevates õppeainetes.
Digitaalse õppekirjanduse lintsentside
Hangitakse partnerid, kellega sõlmitakse raamhange nõuetele vastava
kasutamise raamhange
digitaalse õppekirjanduse pakkumiseks üldhariduskoolidele.
Eesti keel teise keelena õppematerjalide
Töötatakse välja eesti keel teise keelena õppimiseks digitaalsed
hange
õppematerjalid (alusharidus, I kooliaste).
Eesti keel teise keelena õppematerjalide
Töötatakse välja eesti keel teise keelena õppimiseks digitaalsed
hange
õppematerjalid (II , III kooliaste).
Ujumisõpetuse digitaalsed õppematerjalid Töötatakse välja digitaalsed õppematerjalid ujumiseõpetuseks põhikoolis.
Elektri- ja hübriidsõiduki simulaator

Hangitakse kaks simulaatorit kutsekoolidele ühiskasutamiseks.

Keevitussimulaatorid

Hangitakse kaks klassikomplekti kutsekoolidele ühiskasutamiseks.

Metsahalduse simulatsioon

Hangitakse Luua Metsanduskoolile metsahalduse simulatsioon.

Diginoodivihik

Hangitakse diginoodivihiku tarkvara Elleri nimelisele muusikakoolile,
mida saavad kasutada kõik muusikakoolid.
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2 500 000

3 000 000

Rah.vah. avatud
hankemenetlus

I kv 2018

I kv 2022

e-menetlus

Tommy Tomson

500 000

600 000

Rah.vah. avatud
hankemenetlus

II kv 2018

II kv 2022

e-menetlus

Lauri Kadajane

500 000

600 000

Rah.vah. avatud
hankemenetlus

I kv 2018

I kv 2022

e-menetlus

Lauri Kadajane

30 000

36 000

Lihthange

II kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Hannes Alekand

670 000

804 000

I kv 2018

IV kv 2019

e-menetlus

Liisa Mäemets

425 000

510 000

II kv 2018

IV kv 2019

e-menetlus

Liisa Mäemets

500 000

600 000

I kv 2018

IV kv 2019

e-menetlus

Liisa Mäemets

60 000

72 000

I kv 2018

IV kv 2019

e-menetlus

Liisa Mäemets

80 000

96 000

IV kv 2018

IV kv 2020

e-menetlus

Liisa Mäemets

75 000

90 000

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Liisa Mäemets

100 000

120 000

II kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Karin Ruul

500 000

600 000

II kv 2018

I kv 2022

e-menetlus

Karin Ruul

60 000

72 000

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Karin Ruul

60 000

72 000

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Karin Ruul

Rah.vah. avatud
hankemenetlus
Rah.vah. avatud
hankemenetlus
Rah.vah. avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus
Rah.vah. avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus
Avatud
hankemenetlus

Lepingu eeldatav
maksumus
Nimetus

Selgitus

Menetluse liik
ilma KM'ta koos KM'ga

Digipädevuse hindamismudeli
edasiarendus

Digipädevuse tasemetööst tulenevalt on vaja korrigeerida ja arendada edasi
digipädevuse mudelit, analüüsida hindamistulemusi jne.

33 333

Lepingu
E-hankeHanke väljak. täitmine (tarne
menetlus/
või lepingu
aeg, kv
tavamenetlus
lõpp), kv

Ostude eest
vastutav isik/
vastutav isik

40 000

Lihthange

III kv 2018

II kv 2019

e-menetlus

Aivar Ots

166 667

200 000

RHS erand § 11 lg 1 p
9, või sotsiaalteenus
(Televisioonisaadete
tootmise teenused,
92221000-6)

I-II kv 2018

III kv 2019

e-menetlus

Kristi Ploom

80 000

96 000

Avatud
hankemenetlus

I kv 2018

III kv 2019

e-menetlus

Aivar Ots

50 000

60 000

Avatud
hankemenetlus

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Pille Liblik

20 000

24 000

Alla lihthanke
piirmäära riigihange

I kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Pille Liblik

EÕS tööturu ja õppe tihedama seostamise programm
Ettevõtlusõpet propageeriv telesaade

Telesaate eesmärk on suurendada teadlikkust ettevõtlusõppe olulisusest ja
sellest, kuidas see toetab üldist õppekava omandamist ja õpimotivatsiooni.
Samuti tõsta esile õpetaja ameti olulisust õppurite tulevikuperspektiivide
määratlemisel.

EÕS õppe- ja karjäärinõustamise programm
EÕS üldharidusprogramm (õppekava ja õpperkorraldus)
Koolide seiresüsteemi väljatöötamine
(õppeasutuste riskipõhine hindamine, sh
koolide lisandväärtuse hindamise
laiendamine)

Uuringu eesmärgiks on koolide lisandväärtuse mõõtmise seiresüsteemi
loomine, analüüsimudel koos indikaatoritega, mis on vajalikud EÕSi
eesmärkide jälgimiseks. Uuringut toetatakse osaliselt RITA tegevus 2
projektist.

Eesti koolides kasutatavate erinevate
hindesüsteemide rakendamine

Uuringu eesmärk on saada selgust, kuivõrd on kujundav hindamine
rakendunud Eesti põhikoolides. Selleks tuleb analüüsida koolides
enamlevinud hindesüsteeme (domineeriv 5-pallisüsteemis eristav
numbriline hindamine, teistsugusel skaalal eristav hindamine, kirjeldavad
sõnalised hinnangud, kombineeritud hindesüsteem) koolide eripära
(suurus, asukoht, spetsiifika) ja erinevaid muid näitajaid (sh nt
rahuloluküsitluste tulemused) arvesse võttes. Kvalitatiivne uuring.

Gümnaasiumi matemaatika kahe ainekava Uuringu fookuse all on gümnaasiumis rakendunud kahe matemaatika
rakendumine (õpilaste õpivalikute
ainekava rakendamine, Metoodiliselt planeeritud valdavalt
analüüs)
dokumendianalüüsina tuginedes olemasolevatele analüüsidele
rahvusvahelistest analoogilistest süsteemidest ja kogemustest ning Eesti
senisest kogemusest EHISe andmete baasil (nt - kui palju ühtib see, kas
õpilane on valinud kitsa/laia matemaatika õpingute alguses tema
riigieksami valikuga, kas ja mil määral erineb nende eksamite sooritajate
edukus õpingute jätkamisel).
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Lepingu eeldatav
maksumus
Nimetus

Selgitus

Menetluse liik
ilma KM'ta koos KM'ga

Puudumised üldhariduskoolis

Kiusamine ja selle ennetustegevused
üldhariduskoolides

Uuringu eesmärgiks on analüüsida erinevate andmekogumiste käigus
laekunud andmeid (rahulolu-küsitlused, PISA) - vaadata puudumiste
andmeid seoses õpilaste rahulolu, turvalisuse, sotsiaaal-majandusliku
taustada. Eesmärgiks on tuua välja nii puudumiste võimalikke seoseid kui
ka nende põhjuseid.
Eesmärk on uurida koolikiusamise esinemist ja seoseid kooli muude
näitajatega, sh erinevate kiusamist ennetevate programmide rakendamine
koolides. Analüüsis soovitame tugineda rahuloluküsitluste andmetele ning
vaadelda kiusamise kogemise muutusi 4a jooksul (2015-2018).

Lepingu
E-hankeHanke väljak. täitmine (tarne
menetlus/
või lepingu
aeg, kv
tavamenetlus
lõpp), kv

Ostude eest
vastutav isik/
vastutav isik

30 000

36 000

lihthange

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Anna-Liisa Jõgi

15 000

18 000

Alla lihthanke
piirmäära riigihange

I kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Maie Kitsing

10 000

12 000

Alla lihthanke
piirmäära riigihange

II kv 2018

III kv

e-menetlus

Terje Haidak

75 000

90 000

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

75000

90000

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

40000

48000

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

154000

184800

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

EÕS täiskasvanuharidusprogramm
Täiendkoolituse riikliku koolitustellimuse Eesmärk on välja selgitada ESF 2017. aastal rahastatud täienduskoolituse
kursuste tagasisideuuring
kursustel osalejate rahulolu ning hinnangud kursuste kvaliteedile,
koolitajate kompetentsusele, kursuse sisu asjakohasusele ja vastavusele
õppekavas lubatule ning kursuste korraldusele. Küsitlus on vajalik 1)
õppija/kursusel osalejate tagasiside kogumiseks selle kohta, kuivõrd on
osalemine mõjutanud tema töötamise kvaliteeti ning 2) saamaks infot
õppeasutuste kaupa (kokku neid üle 30) Sarnast tagasisideküsitlust on läbi
viidud ka eelmise ESF projekti raames (2013. aastal).
Täienduskoolitus „Varasema õppe- ja
töökogemuse arvestamise (VÕTA)
koolitused tasemeõppe-asutustele“

Koolitused tasemeõppeasutustes (täiskasvanute gümnaasium,
kutseõppeasutus, kõrgkool) VÕTA protsessiga seotud osapooltele VÕTA
üld- ja kvaliteedipõhimõtetest, VÕTA hindamisest, VÕTA nõustamisest,
eneseanalüüsist ja intervjuust VÕTA protsessis.

Täienduskoolitus „Täiskasvanu õppimist
toetavad meetodid täiskasvanute
koolitajatele tasemeõppe-asutustes“

Üld-, kutse- ja kõrghariduse õppeasutuste täiskasvanute koolitajatele
koolitused aktiivõppemeetoditest (8h), õppemeetodite mitmekesistamisest
(8h) ja e-õppe arendamise võimalustest (32h), 4 gruppi teema kohta,
kokku 12 koolitusgruppi.

Täienduskoolitus „Õppekava arendus ja
hindamine täienduskoolituses ja
täiskasvanutele suunatud tasemeõppes“

Üld-, kutse- ja kõrghariduse õppeasutuste täiskasvanute koolitajatele
koolitused väljundipõhisest õppekavaarendusest (40h, 2 gruppi) ja
täiskasvanud õppija hindamisest (16h, 4 gruppi).

Täienduskoolitus „Täiskasvanud õppija
võtmepädevuste arendamine“

Üld-, kutse- ja kõrghariduse õppeasutuste täiskasvanute koolitajatele
koolitused õppija õpioskuste ja –strateegiate arendamiseks (a 16h, 7
gruppi) ja võtmepädevuste arendamiseks (a 16h, 7 gruppi).
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Lepingu eeldatav
maksumus
Nimetus

Selgitus

Menetluse liik
ilma KM'ta koos KM'ga

Täienduskoolitus „Keeruliste
olukordadega toimetulek
täienduskoolituses ja täiskasvanutele
suunatud tasemeõppes“

Üld-, kutse- ja kõrghariduse õppeasutuste täiskasvanute koolitajatele
koolitused täiskasvanute täienduskoolituses keeruliste olukordadega
toimetulekust (maht a 8h, kokku 7 gruppi).

Täienduskoolitus „Täiskasvanud õppija
tasemeõppes“

Koolitus „Täiskasvanud õppija tasemeõppes“ tasemeõppeasutuste
(täiskasvanute gümnaasium, kutseõppeasutus, kõrgkool) õpetajatele ja
õppejõududele. Koolituse maht a 40h, sh 32h auditoorne töö.

Täienduskoolitus „Andragoogika koolitus Andragoogika koolitus (58h, sh 48h auditoorne töö) kutseõppeasutuste ja
kutseõppe-asutuste, rakenduskõrg-koolide rakenduskõrgkoolide täienduskoolituse riikliku koolitustellimuse kursuste
ja ülikoolide täiskasvanute koolitajatele“ koolitajatele ja ülikoolide täienduskoolituse koolitajatele.

Lepingu
E-hankeHanke väljak. täitmine (tarne
menetlus/
või lepingu
aeg, kv
tavamenetlus
lõpp), kv

Ostude eest
vastutav isik/
vastutav isik

36000

43200

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

40000

48000

Sotsiaalteenused

II kvartal

IV kvartal

Tavamenetlus

Kairi Solmann

62 000

74 400

Sotsiaalteenused

I kv 2018

IV kv 2018

Tavamenetlus

Kairi Solmann

14 400

18 000

Alla lihthanke
piirmäära riigihange

I kv 2018

IV kv 2018

e-menetlus

Katrin olt

Noortevaldkonna programm
Uuring "19-26-aastaste noorte noorsootöös 7-18-aastastest noortest osaleb erinevates noorsootöö tegevustes kuni 90%
osalemise motivatsioon"
noortest, kuid 19-26-aastastest noortest osaleb märkimisväärselt väiksem
osa. Uuringuga soovitakse välja selgitada, kas mitteosalemise põhjuste
hulgas on selliseid, millele noorsootöö täiendavate tegevustega oleks
võimalik lahendusi leida. Uuring peaks toimuma vanusgrupi
küsitlusuuringuna.
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Lepingu eeldatav
maksumus
Nimetus

Selgitus

Menetluse liik
ilma KM'ta koos KM'ga

Lepingu
E-hankeHanke väljak. täitmine (tarne
menetlus/
või lepingu
aeg, kv
tavamenetlus
lõpp), kv

Ostude eest
vastutav isik/
vastutav isik

Keeleprogramm
Programmivälised
Tõnismägi 11 ruumide renoveerimine
Tõnismägi 11 büroomööbli hankimine

Siseruumide remondid - värvimine, põrandakatete vahetus, valgustite
vahetus.
Remondijärgselt 35 töökoha sisustamine uue büroomööbliga.

Microsoft litsentside soetamine
raamlepinguga

Microsofti tarkvaralitsentside rentimine perioodil 2019-2021.

Sideteenuse ostmine

Sideteenuste operaatori hankimine (ühishange).

Rahvusvaheliselt tunnustatud inglise keele Hangitav teenus laiendab inglise keele riigieksami tegemise võimalusi, sh
keeleoskus-taseme testi korraldamine
(1) kõrgema keeleoskuse taseme hindamine, (2) rahvusvaheliselt
keskhariduse omandajatele.
tunnustatud tunnistus. Teenus toetab keskhariduse järgset akadeemilist
mobiilsust. CPV: 80200000-6 Keskhariduse teenused

Indrek Riisaar
riigivaraosakonna juhataja
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80 000

96 000

Lihthankemenetlus

I kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Jaan Laidmets

29 000

34 800

Alla lihthanke
piirmäära riigihange

II kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Jaan Laidmets

300 000

360 000

Avatud
hankemenetlus

II kv 2018

IV kv 2021

e-menetlus

Risto Rahu

140 000

168 000

Rah.vah. avatud
hankemenetlus

I kv 2018

III kv 2018

e-menetlus

Jaako Lindmäe

1 920 000

2 400 000

sotsiaalteenuse
erimenetlus

III kv 2018

I kv 2022

e-menetlus

Kristin Hollo

