
Hindamise korraldamine 

 

1. Üldine informatsioon 

Hindamisstandard on koostatud konservaatori kutse- ja taastaotlejate kompetentside  

hindamiseks kutsestandardis toodud nõuetele. Hinnatavad kompetentsid on kirjeldatud 

vastavas kutsestandardis. Hindamist teostavad kutsekomisjoni poolt määratud eksperdid. 

Juhul, kui on moodustatud hindamiskomisjon, juhib selle tööd kutsekomisjoni poolt määratud 

esimees. Hindamine, mille toimumise aja avalikustab kutse andja oma veebilehel, viiakse läbi 

(vähemalt) kord aastas. 

2. Hindamise korraldus 

Taotleja esitab kutse andmise korras nimetatud  dokumendid 30 päeva jooksul peale kutse 

andmise välja kuulutamist. Kutse andmise kontaktisik võtab vastu ja registreerib esitatud 

dokumendid ning kontrollib vajalike dokumentide olemasolu. Puudulikult komplekteeritud 

dokumentide puhul annab kontaktisik viie tööpäevalise tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. 

Kontaktisik edastab dokumendid kutsekomisjonile, kes kontrollib esitatud dokumentide ja 

andmete alusel taotleja vastavust taotletava taseme nõuetele ning kutse andmise korras seatud 

eeltingimustele. Kompetentsi „juhendamine, juhtimine ja nõustamine konserveerimis- ja 

säilitusalastes küsimustes“ hindamine toimub esitatud CV ja tööalase tegevuse kirjelduse 

põhjal selleks määratud kutsekomisjoni liikme(te) poolt, kes hiljem kutse andmise 

otsustamisel ei hääleta. Kutsekomisjon teeb otsuse, taotleja kompetentsuse hindamisele 

lubamiseks või taotluse põhjendatud tagasilükkamiseks 30 päeva jooksul pärast dokumentide 

vastuvõtmise kuupäeva. Kutsekomisjon teeb kutse andmisega seotud otsused igal 

üksikjuhtumil eraldi. Kui tööde albumis esineb puudusi või on vaja täiendavat informatsiooni, 

antakse taotlejale kümne tööpäevaline tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, vajadusel võib 

kutsekomisjon leppida taotlejaga eraldi kokku. Kutse taotlejal on võimalik esitada täiendavaid 

dokumente sama kutsetaseme taotlemiseks või uus taotlus kutsekomisjoni soovitatud 

kutsetasemele. Kutsekomisjoni otsus, hindamisaeg ja -koht ning kutseeksamiga seonduvad 

üksikasjad teatatakse kutse taotlejale  kirjalikult e-posti teel viie tööpäeva jooksul pärast 

otsuse vastuvõtmist ja hiljemalt 30 päeva enne kompetentsuse hindamist. 

 

Kutse esmakordsel taotlemisel on hindamisvormideks kirjalik test, vestlus ja tööde albumite 

kaitsmine. Kutsetunnistuse kehtivuse ajal teise spetsialiseerumise taotlemisel ja kutse taseme 

tõstmisel on kompetentsuse hindamisvormiks vestlus ja tööde albumi kaitsmine. Kutse 

taastõendamisel hinnatakse kompetentsust dokumentide alusel. Vajadusel kasutatakse veel 

täiendavaid hindamismeetodeid (nt. töökohal jälgimine). 

Hindamine viiakse läbi kahes etapis: 

Esimene etapp – kirjalik test 



Testi eesmärk on hinnata taotleja dokumenteerimise, töökoha organiseerimise ja tööohutuse 

tagamise ning objekti märgistamise ja eksponeerimiseks, hoidmiseks või transportimiseks 

ettevalmistamise kompetentside teadmisi. 

Test koosneb 30-st  3-4  valikvastusega küsimusest ja selle sooritamiseks on aega 60 minutit. 

Taotlejal tuleb märkida õige(d) vastus(ed), (õigeid vastuseid on vähemalt 1, kuid mitte 

rohkem kui 2). 

Iga küsimuse eest võib saada kuni 1 punkti. Punktide jagamine toimub järgnevalt: 

 märgitud on kõik õiged valikud   1 punkt 

 märgitud on vähemalt 50% õigetest valikutest 0,5 punkti 

 märgitud on vale valik    0 punkti 

Test loetakse sooritatuks, kui vastaja saavutab vähemalt  22 punkti. Testi positiivsel 

sooritamisel lubatakse taotleja edasi vestlusele ja tööde albumi kaitsmisele. Kui testi ei 

sooritata, loetakse hindamine mittesooritatuks ja kutse andmise tasu ei tagastata. 

Teine etapp – vestlus ja tööde albumi kaitsmine 

Vestluse aluseks on taotleja poolt esitatud tööde albumid, mida eksperdid analüüsivad enne 

vestlust.  Vestlusel esitatakse täiendavaid küsimusi, et välja selgitada kutse taotleja teadmised 

ja oskused neis valdkondades, mille osas jäi kutse taotleja pädevus testi sooritamisel või 

albumites ebaselgeks või  tõendamata. Vestluse ajagraafik koostatakse kokkuleppel kutse 

taotlejatega. Vestlus kestab maksimaalselt 60 minutit. Vestluse käigus täidavad eksperdid 

hindamislehe. Vestluse ja tööde albumi hindamise kriteeriumid on kirjas hindamisvormis H1. 

Võimalusel toimuvad hindamise mõlemad etapid samal päeval. 

Hindamine toimub eesti keeles.   

Hindamisele tulles esitab taotleja kehtiva isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart). 

Hindamise ajal on ruumis lubatud viibida ainult vahetult hindamisega seotud isikutel, kui 

kutsekomisjon ei ole otsustanud teisiti. 

Vestluse ja tööde albumi kaitsmise ajal on taotlejal lubatud kasutada ainult 

hindamisekspertide poolt antud materjale ja enda poolt kaasa võetud tööde albumeid. 

Hindamise ajal on taotlejal/osalejatel ruumis keelatud: 

 kõrvalise abi kasutamine; 

 kutseeksamiga seonduvate materjalide ruumist väljaviimine; 

 mobiiltelefonide ja muude side- või nutiseadmete kasutamine; 

 teisi taotlejaid või komisjoni liikmeid häiriv käitumine. 



Hindamiskomisjoni liikmetel on õigus eemaldada hindamiselt osaleja, kes häirib hindamise 

läbiviimist või kasutab lubamatuid abivahendeid. 

Testi küsimused ja vastused peavad olema hindamiskomisjoni liikmetel teada hiljemalt 

eksami toimumise ajaks. Hindamiskomisjoni liikmed kohustuvad hoidma küsimused ja 

vastused saladuses. 

Hindamiskomisjoni protokoll on aluseks kutsekomisjonile lõpliku otsuse langetamisel 

taotlejale kutse andmise või mitteandmise kohta. 

Esitatud dokumente ega kutse taotlemise tasu ei tagastata. 

Kutse taastõendamise puhul hindavad eksperdid taotleja kompetentsuse vastavust 

kutsestandardi nõuetele esitatud dokumentide alusel. Vajadusel teevad eksperdid 

kutsekomisjonile ettepaneku saata kaks sõltumatut eksperti taotlejat töökohal jälgima. 

Töökohal viiakse vestlus läbi kokkulepitud ajal ja see kestab mitte kauem kui 3 tundi. 

Eksperdid  esitavad oma kirjaliku arvamuse 

 


