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DIGIARENGUOSAKONNA PÕHIMÄÄRUS 
 
 
1. Üldsätted 
1.1. Digiarenguosakond (edaspidi osakond) on Sisekaitseakadeemia (edaspidi akadeemia) 

tugistruktuuriüksus. 
1.2. Osakond juhindub oma tegevuses seadustest, akadeemia põhimäärusest, käesolevast 

põhimäärusest, akadeemia arengukavast ja akadeemiasisestest regulatsioonidest ning muudest 
õigusaktidest. 

1.3. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes korraldab osakonna pädevusse  kuuluvate 
ülesannete täitmist. 

1.4. Osakonna juhataja allub arendusprorektorile. 
1.5. Osakonnasisene tööjaotus põhineb töötajate ametijuhendites määratud töökohustustel ja 

osakonna juhataja korraldustel. 

1.6. Osakonna töötajate ametikoha eesmärk, ülesanded, õigused, vastutus ning haridusele, 

töökogemusele, teadmistele ja oskustele kehtestatud nõuded on  määratletud ametijuhendiga. 
1.7. Osakond teeb oma ülesannete täitmisel koostööd akadeemia teiste struktuuriüksustega. 
 
2. Osakonna eesmärk ja ülesanded 
2.1. Osakonna eesmärk on luua eeldused digiarenguks akadeemia õppe-, teadus- ja 

innovatsioonitegevustes. Osakond pakub digitaalsete, multimeedia, simulatsioonilahenduste 
ning  info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alast tuge ja korraldab akadeemias küberturvalisuse 
ning infoturbe alast tegevust. 

2.2. Osakond pakub digitaalsete lahenduste alast tuge, sh: 
2.2.1 algatab ja juhib haridusinnovatsiooni alaseid programme ja projekte; 
2.2.2 abistab ja nõustab akadeemia üksusi haridusinnovatsiooni alaste vajaduste 

kaardistamisel ja arendustegevuste kirjeldamisel, õppe- ja teadustegevusega seotud 
toodete ja/või teenuste loomisel, tehnil isel teostusel ning juurutamisel. 

2.3. Osakond pakub multimeedia (graafika-, audio-, foto- ja videolahenduste) lahenduste alast tuge, 
sh: 
2.3.1 algatab ja juhib toodete ja teenuste rikastamist multimeedia lahendustega;  
2.3.2 abistab ja nõustab üksusi multimeedia lahendustega seotud küsimustes; 
2.3.3 kirjeldab koostöös akadeemia üksustega multimeediaalased arendusvajadused. 

2.4. Osakond pakub simulatsioonilahenduste alast tuge, sh: 
2.4.1 algatab ja juhib simulatsioonil tuginevate tehniliste ja metoodiliste lahenduste 

väljatöötamist; 
2.4.2 nõustab ja abistab akadeemia üksusi simulatsioonilahendustega seotud küsimustes; 
2.4.3 töötab välja õpetamisprotsessis kasutatava simulatsioonitehnika kvaliteedi                 

seiresüsteemi ning teeb arendustegevuste monitooringut ja analüüsi. 
2.5. Osakond tagab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tugiteenuse, sh: 

2.5.1 kujundab digiteerimisstrateegia ning koordineerib digiteerimist; 
2.5.2 tagab koostöös Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega õppe- ja 

teadustööks ning akadeemia toimimiseks vajaliku infokommunikatsioonitehnoloogia ja 
tarkvara olemasolu; 

2.5.3 nõustab ja abistab akadeemia üksusi infotehnoloogiaalastes küsimustes; 
2.5.4 algatab ja juhib infosüsteemide ning teenuste arendust; 
2.5.5 arendab küberturvalisuse ja infoturbe võimekusi ning korraldab akadeemias 

küberturvalisuse ja infoturbe alast tegevust. 


