
       
 

 
UUTE RIIGIAMETNIKE JA TÖÖTAJATE SISSEELAMISKOOLITUS 

AJAKAVA 
Aeg: 6., 7.  ja 14. detsember 2017 

Koht: hotell Park Inn Central, Narva mnt 7c, Tallinn 
        

Õppemeetoditena kasutatakse loengu vormi, diskussiooni, kaasuste lahendamist, praktilisi 

harjutusi, grupitööd ja ajurünnakut. 
     
6.12.2017 

 
7.12.2017 

 

09.00- 9.30 

 

kogunemine, hommikukohv 

9.30- 11.00 Riigi peamised toimimispõhimõtted: riigi tunnused, põhisedus, põhiseaduse 

põhimõtted. Demokraatia, seaduslikkuse ja võimude lahususe koosmõju. 

Põhiseadusorganid. 

 koolitaja: Tiina Runthal 

11.00- 11.15 paus 

11.15- 12.45 
 

Õigusloome põhialused. Põhiõiguste liigid ja piiramise alused ametniku 

tegevuse seisukohast. 

 koolitaja: Tiina Runthal 

12.45- 13.45 lõuna 

13.45- 15.15 KOV põhimõtted, asend ja roll riigi toimimises. KOV ülesanded (sh 

avalike teenuste osutamine ning riigi ülesannete täitmine KOV poolt). 
 koolitaja: Triin Roosve 

15.15- 15.30 paus 

15.30- 17.00 Kodanikuühiskond ja koostöö vabakonnaga.  
Kodanikuühiskonna mõiste ja tähendus. Kodanikualgatus Eestis ja 

organiseerunud kodanikuühiskonna profiil. Kodanikuosaluse vormid. 

Koostöövõimalused huvirühmade ja nende ühendustega, näited kaasamise 

meetoditest ja headest koostööpraktikatest. Kaasamise hea tava ja ametniku 

roll selle rakendamisel. 

 koolitaja: Maris Jõgeva 

 

09.00- 9.30 

 

kogunemine, hommikukohv 

9.30- 11.00 Avaliku sektori majanduslikud funktsioonid ühiskonnas. Eelarve ja selle 

allikad. Eelarve roll avaliku sektori funktsioonide täitmisel ja poliitika 

kujundamisel. Eelarvesüsteemi üldine ülesehitus ja riigieelarve kulude ja 

tulude struktuur Eestis. Riigivõlg ja reservid. 

 koolitaja: Indrek Saar 

11.00- 11.15 paus 

11.15- 12.45 
 

Eelarvetsükkel. Eesti riigieelarve koostamise protsess ja eelarvestamise 

meetodid (sh tekkepõhine). Riigieelarve täitmine. Riigihangete 

üldpõhimõtted, hankemenetluse liigid ja etapid. 

 koolitaja: Indrek Saar 

12.45- 13.45 lõuna 



       
 

 
14.12.2017 

 
Kontakt: Karin Sindonen 
Sisekaitseakadeemia täiendusõppe keskus 

karin.sindonen@sisekaitse.ee 

696 5568; 510 5409 

13.45- 15.15 EL ajalooline kujunemine, institutsioonid, liikmesriigid, aluslepingud ja 

lepingute olulised osad, EL prioriteedid, euro, neli liikumisvabadust, 

õigusloome. 

 koolitaja: Lehte Roots 

15.15- 15.30 paus 

15.30- 17.00 EL õigus ja õiguse põhimõtted, pädevused, subsidiaalsus, ülimuslikkus, 

vahetu õigusmõju, EL õiguse rakendamine kohtutes, kohtulahendi analüüs. 

 koolitaja: Lehte Roots 

 

09.00- 9.30 

 

kogunemine, hommikukohv 

9.30- 11.00 Halduspoliitika kujundamise protsess ja põhietapid (ettevalmistus, 

otsustusprotsess, ellu viimine) ning huvigruppide ja erakondade mõju poliitika 

kujundamisele.  Poliitika mõjude hindamine. 

Praktiline harjutus: ülesanne poliitika kujundamisest, rahastamisest. 

 koolitaja: Tanel Oppi 

11.00- 11.15 paus 

11.15- 12.45 
 

Strateegilise juhtimise ja planeerimise protsess. Seosed eesmärkide, nende 

saavutamise viiside (vahendite) ja soovitavate tulemuste vahel (eesmärkide, 

mõõdikute, tegevuste ja tulemuste seosed). Strateegiline juhtimine ja 

strateegilised arengudokumendid Eestis. 

EL õigus ja õiguse põhimõtted, pädevused, subsidiaalsus, ülimuslikkus, 

vahetu õigusmõju, EL õiguse rakendamine kohtutes, kohtulahendi analüüs. 

 koolitaja: Tanel Oppi 

12.45- 13.45 lõuna 

13.45- 15.15 Avaliku teenistuse institutsiooni roll ja arengusuunad Eestis. Ametnikud 

ja töötajad avalikus teenistuses ning neile esitatavad nõuded ja piirangud. 

 koolitaja: Anneli Sihver 

15.15- 15.30 paus 

15.30- 17.00 Avaliku teenistuse eetika kui professioonieetika. Avaliku teenistuse 

väärtused ja hoiakud. Ametniku eetikakoodeks ametniku tegevuse suunajana, 

ametnikueetika nõukogu. Huvide konflikt, korruptsioon. Euroopa avaliku 

halduse põhiprintsiibid – hea halduse tava. Olulisimad seadused, mis aitavad 

kindlustada head haldust. 

 koolitaja: Anneli Sihver 


