
 

KODUTÖÖ - DIGITARISTU HETKESEISU KIRJELDUS 

 

Küsimus-teema Vastus Näpunäited täitmiseks 

1. Asutuse nimi ja küsimustik täitja(d) 
Pärnu Mai Kool 

Silja Kikerpill, Tiiu Vendel, Hanno Saks 

Lisaks asutuse nimele märkida, kes osalesid hetkeseisu 

kirjeldamisel 

2. Kui palju on asutuses õpilasi ja personali? 
Personal: 80 

Õpilasi: 855 

Ligikaudsed arvud õpilaste ja töötajate kohta 

3. Milline on digivaldkonna meeskond? 
IT kasutajatugi, serverite haldus, IT 

juhtimine, andmekaitse juhtimine, 

veebitoimetaja: Hanno Saks 

Haridustehnoloog: Tiiu Vendel 

Rakenduste peakasutajad: Iriina Nõmm – 

e-Kool, Triin Selline – Amphora, EHIS, 

ARNO 

Kõik töötavad täiskohaga. 

Arvutiõpetaja: Kristina Pärn - osaline 

koormus. 

Nimetada rollide kaupa inimesed ja koormus 

Rollid: IT kasutajatugi, serverite haldus, IT juhtimine,       

andmekaitse juhtimine, veebitoimetaja, haridustehno-    

loog, arvutiõpetaja, rakenduste peakasutajad 

4. Millised on digivaldkonna koostööpartnerid? 
Digitaristu hanked: Digistep OÜ, IT Shop 

OÜ, ATEA AS, Datel OÜ, Telia, Geenet OÜ 

Tarkvara arendus: Piksel OÜ, Interinx OÜ, 

e-Kool 

Nimetada olulisemad koostööpartnerid 

Sagedamini kasutatakse väliseid koostööpartnereid    

teemadel andmeside, serverite ja muude seadmete      

hooldajad, IT-juhtimine, tarkvaraarendus 

5. Kui palju ja millised on asutusel lauaarvuteid, sülear- 

vuteid, tahvelarvuteid? 

arvutite arv õpetajate kasutuses  89 

õppeasutuses arvuteid kokku 241 

arvutite arv õpilaste kasutuses 117 

nutiseadmete arv õpetajate kasutuses  7 

nutiseadmete arv õpilaste kasutuses  40 

Arvutiklasse 3 (2 statsionaarset ja 1 

mobiilne) 29+28+12=69 töökohta 

 

Kõige uuemad arvutid on õpilastel ja 

õpetajate isiklikus kasutuses. 

Kirjeldada ligikaudsed arvud. 

Kui palju on arvutiklasse ja kui suured need on? 

Võimalusel lisada riistvara vanuseline jaotus (1-3 aas-       

tat, 4-6 aastat, 7-… aastat). Kui seda on raske välja          

võtta, siis hinnata kas rohkem on uuemaid (1-3 aastat)         

või vanemaid arvuteid. 

Kas uuemad on õpilastel või administratsioonil või olu-        

list erinevust ei ole? 

 



 

6. Millised õpiriistvara lahendusi kasutatakse? 
Kasutatakse: 

Dataprojektorid kõigis klassides 

Nutitahvleid algklassides ja STEM tundides 

Dok. kaamerad ca 12-14 klassis 

CNC-pink tehnoloogia õpetuses. 

3D printer ja skanner informaatikas 

Lego WeDo, EV3, NXT ja VEX jm robootika 

komplektid, ozobotid. 

 

Nimetatud seadmeid kasutatakse 

igapäevaselt. 

Sagedamini esinevad - dataprojektorid, nutitahvlid,     

dokumendikaamerad, klikkerid, laborite mõõteseadmed,    

CNC-freespingid, robootikaseadmed, tikkimismasinad 

Nimetada ka kogused ja hinnata kasutusaktiivsust (vä-       

he, keskmiselt, palju) 

7. Milliseid õpitarkvara lahendusi kasutatakse? 
Materjaliait: koolielu.ee, opik.ee, 

learningapps.org, 

opiveeb.ee,miksike.ee,eestikeel.eu; 

https://app.wizer.me 

(Ainepõhine) tarkvara: 

bio.edu.ee;  

geogebra;  

jeopardylabs.com;  

quizlet.com;  

kahoot.it;  

quizizz.com;  

taskutark.ee; 

scratch.mit.edu,  

code.org;  

eis.ekk.edu.ee/eis/lahendamine;  

weebly.com; 

blogger.com;  

padlet.com;  

prezi.com; 

Kirjeldada milliseid ainepõhiseid tarkvarasid aktiivselt 

kasutatakse 

Kirjeldada milliseid e-õppe keskkondi ja materjaliaitu 

aktiivselt kasutatakse 

 

https://app.wizer.me/


 

8. Millised on põhilised kasutatavad kontorirakendused 

ja -lahendused? 

MS Office 2013/16 

Adobe Acrobat 

e-Kool, ARNO, Google Docs, Google 

Calendar, EDHS Amphora, Google Drive aj 

AD juhitud NAS, tunniplaanisüsteem aSc 

Timetables. 

Teksti- ja tabelitöötlus, e-päevik/ÕIS, dokumendihal-     

dus, failide haldamine, e-post/kalendrid, tööde haldus,      

siseinfo haldus 

9. Kui palju on servereid ja milliseid serverlahendusi 

kasutatakse? 

AD kontroller ja GPO – MS Server 2013; 

Deploy server – MS Server 2016; 

WDS – MS Server 2016; 

Synology NAS 2 tk 16TB+36TB ; 
(kasutajate kausted, Üldkaustad, Intranet, 

varundused); 

SpiceWorks Inventory; 

SolarWind bandwidth management; 

Kirjeldada kas ja milliseid servereid on asutusel enda 

ruumides või rendil? 

Milliseid funktsioone serverid täidavad? 

10. Milline on traadita andmeside olukord? 
Tsentraalhaldusega WiFi, 23 AP’d. Kaks 

võrku: õpetajad ja õpilased. Õpilaste võrk 

VLAN’itud. 100/100 piiranguteta. 

Kas WiFi on olemas? Kas õpilased saavad kasutada? 

 

 

  

 



 

 

Küsimus-teema Vastus Näpunäited täitmiseks 

 Kiirus on piisav. Võrgud on lahus VLAN 

põhiselt. 

Kas administratsiooni ja õpilaste-külaliste võrgud on 

lahus? 

Kas katvus ja kiirus on piisav? 

11. Milline on välise andmeside olukord? 
EENet pakub 1 Gbps ühendust. Telialt 

renditud pime optika. Ühendus on 

töökindel. 

Nimetada välise andmeside kiirus ja teenuseosutaja. 

Kas ühendus on piisav? Kas ühendus on töökindel? 

12. Milline on andmete varukoopiate loomise korraldus? 
Varundus on versioonitud ja 

kahetasandiline. Kasutajate isiklikest 

kaustades, üldkaustast ja Intranetist 

tehaks kolm korda nädalas versioonitud 

varundus ühele NAS’ile ja üks kord 

nädalas NAS’ile, mis tasub maja teises 

otsas. Varundus tarkvara: Windows File 

Version ja Synology Backup. 

Kirjeldada millistest andmetest tehakse millise regulaar- 

susega millisesse asukohta/kandjale varukoopiaid. 

13. Kas ja millised digivaldkonna kordasid ja dokumente 

on olemas? 

Arvutiklassi kasutamise kord 

SpiceWorks Inventory 

Kooli arengukavas IKT osa. 

Nt. arvutiklassi kasutamise kord, arvutite loend, tööde 

nimekiri, kasutamise juhendid 

14. Kui suur on digivaldkonna eelarve? 
Digivaldkonna eelarve ca 20 000 eurot 

aastas. Eelarve koos erinevate toetustega. 

Ligikaudsed kulud riistvarale, tarkvarale, andmesidele, 

IKT teenustele, spetsialistidele 

15. Millist ja kui palju on õnnestunud leida rahastamist 

väljaspool haldaja finantseerimist? 

HITSA konkursid 

Linnavalitsuse eelarvelised toetused 

Kodanike ühenduste toetused (Rotary) 

Lisarahastamist leitakse vahel eriprojektidest, konkurs- 

sidest, vilistlastelt, kogukonna ettevõtetelt 

16. Millises ulatuses on digivaldkonna areng kirjeldatud? 
Põgusalt kooli arengukava koosseisus. 

Erinavate KOV ja riiklike projektide 

taotlustes. EU projektide taotlustes. 

Kas ja millises mahus on digivaldkonna teema asutuse        

arengukavas kirjeldatud? 

Milliseid muid kirjeldusi olemas on? Mõnikord on häid        

arengumõtteid kirjeldatud projektipõhiselt konkursside    

jaoks. 

17. Millised on suuremad takistused digilahenduste ula- 

tuslikumal kasutuselevõtul? 

Vajalik süsteemne planeerimine 

pikemateks perioodideks (IT arengukava). 

Vajalik on samuti süsteemne koolitus 

personalile ja teadmiste pidev 

Kirjeldada suuremad arengutakistused 

Kui küsimus on eelkõige rahas, siis millised teemad        

vajavad millises summas kõige enam lisafinantseeri-      

mist? 

 



 

monitooring. 

18. Millised on ideed takistuste ületamiseks? 
Käesolev koolitus ja selle raames tehtav 

töö. Töötajate jätkuv koolitamine, õpitu 

kasutamine töös. Mõelda motiveerimisele. 

Kirjeldada milliseid mõtteid on asutusel digivaldkonna 

arenguid pidurdavate takistuste ületamiseks 

 

 


