Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud koolitus
Isikul peab olema tegevusluba asjaomasel keeleoskustasemel eesti keele täienduskoolituse
läbiviimiseks, kui koolitus on suunatud eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistamisele.
Tegevusloa taotluse esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile teabevärava eesti.ee
kaudu. Tegevusloa taotluse lahendab Haridus- ja Teadusministeerium. Tegevusloa
kontrolliesemesse kuuluvate nõuete täitmise tuvastab Keeleinspektsioon eelhaldusaktiga.
Tegevusluba antakse, kui taotlejal on:
1) keeleseaduse § 29 sätestatud nõuetele vastavad täienduskoolituse õppekavad, mis on
väljundipõhised ning vastavad täienduskoolituse standardile;
2) õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik arv nõutava pädevusega õpetajaid;
3) tagatud õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sealhulgas
õppevahendid ja muud tingimused.
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Tegevusloa taotluses esitatakse lisaks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses
sätestatule järgmised dokumendid:
avaldus tegevusloa saamiseks, millel on märgitud juriidilisest isikust ettevõtja puhul
nimi ja registrikood, füüsilisest isikust ettevõtja puhul nimi ja registrikood, selle
puudumise korral isikukood või sünniaeg ning isikut tõendava dokumendi nimetus ja
number; ettevõtja kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress ja
postiaadress); tegevusala seadusest tulenev nimetus ning äriseadustiku § 4 lõike 6
alusel kehtestatud klassifikaatori kohane nimetus ja kood;
täienduskoolituse õppekava, mille alusel õpetamiseks tegevusluba taotletakse;
taotluse esitaja kinnitus vajalike õppevahendite olemasolu kohta;
tõend, et on vajalik arv nõutava pädevusega õpetajaid

Selleks palume esitada:
1) nõuetele vastava isiku nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg;
2) nõuetele vastava isiku kontaktandmed (telefoninumber, elektronposti aadress);
3) erialase töökogemuse nõude korral andmed töökogemuse kohta;
4) andmed hariduse kohta, diplomi koopia või diplomi number, andmise koht ja kuupäev.
Haridus- ja Teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi kolme kuu jooksul kõigi
nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest arvates. Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab
kulgema arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide esitamisest.
Tähtaegade kulgemine peatub, kui Keeleinspektsioon annab taotlejale tähtaja puuduste
kõrvaldamiseks. Tähtaegade kulgemine jätkub pärast puuduste kõrvaldamise tähtpäeva
saabumist.
Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse õppekavas peab
olema määratud asjaomase keeleoskustaseme õppe eesmärk, õppe sisu ja maht ning kavandatud
õpiväljundite seos keeleseaduse lisas kirjeldatud keeleoskustasemetega.
Tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimise
tegevusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot.

