Eesti keele tasemeeksamiks ettevalmistava täienduskoolituse
tegevusloa taotlemine
Tegevusluba tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumilt taotleda siis kui soovite korraldada eesti keele
tasemeeksamiks ettevalmistavaid täienduskoolitusi. Tegevusluba on võimalik taotleda koolituste
korraldamiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1. Keeleoskustase A1 ei nõua tegevusluba.
Info eesti keele tasemeeksamite korraldamise kohta leiate siit: https://www.innove.ee/eksamid-jatestid/eesti-keele-tasemeeksamid/.
Tegevusloa taotlus esitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumile Eesti hariduse infosüsteemi kaudu
(keeleseadus § 28.3 lg 1). Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi: EHIS) on Haridus- ja
Teadusministeeriumi poolt hallatav riiklik register. Kogu tegevusloa menetlemise protsess toimub
EHIS-e keskkonnas.
Erasektori esindajad (nt aktsiaselts, osaühing, täisühing ja ka FIE) esitavad taotluse EHIS-esse
haridusportaal www.edu.ee kaudu (portaali vahendusel jõuab info Eesti hariduse infosüsteemi). Esimese
sammuna tuleb edu.ee portaali sisse logida (valige „Sisene“ lehe ülevalt paremast nurgast ja seejärel
valige „Sisene riigi autentimisteenusega“). Selleks, et esitada tegevusloa taotlus, valige rolliks ettevõtja
roll. Sisselogimise järel jõuate lehele, millelt leiate muuhulgas valiku „Tegevusloa taotlus või
majandustegevusteade“.
Tegevusluba antakse kui taotlejal on:
1) keeleseaduse §-s 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) õppe eesmärkide ja õpiväljundite saavutamiseks vajalik õppekeskkond, sealhulgas õppevahendid ja
muud tingimused.
Keeleseadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019079?leiaKehtiv
Täienduskoolituse standard: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv
Soovitused
õppekava
koostamise
kohta
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Keeleameti
veebilehelt.
https://www.keeleamet.ee/et/eesmargid-tegevused/keelefirmade-tegevuslubade-taotlemine

Otselink:

Tegevusloa taotlemisel esitatakse EHIS-esse järgmised andmed ja dokumendid:
1) digitaalselt allkirjastatud taotlus 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
(EMTAK: keeleõpe, 85591);
2) täienduskoolituse õppekava, mille alusel õpetamiseks tegevusluba taotletakse;
3) taotluse esitaja kinnitus vajalike õppevahendite olemasolu kohta;
4) taotluse esitaja kinnitus vajaliku arvu nõutava pädevusega õpetajate olemasolu kohta. Selleks palume
esitada: 1) õpetaja nimi ja isikukood või selle puudumise korral sünniaeg; 2) õpetaja kontaktandmed
(telefoninumber, elektronposti aadress); 3) andmed töökogemuse kohta; 4) andmed hariduse kohta,
diplomi koopia või diplomi number, diplomi väljaandmise koht ja kuupäev.
5) maksekorralduse koopia riigilõivu tasumise kohta. Riigilõivuseaduse § 56.1 sätestab, et
tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimise tegevusloa
taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 100 eurot. Näide: kui taotletakse tegevusluba koolituste
läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2 ja B1, tuleb tasuda riigilõiv summas 200 eurot.
Riigilõiv tasutakse Rahandusministeeriumi arveldusarvele:
SEB Pank AS: EE891010220034796011 viitenumber 2900073546
Swedbank AS: EE932200221023778606 viitenumber 2900073546
Haridus- ja Teadusministeerium vaatab tegevusloa taotluse läbi kolme kuu jooksul (keeleseadus § 28.3
lg 5). Taotluse lahendamise tähtaeg hakkab kulgema arvates kõigi nõutavate andmete ja dokumentide
esitamisest.
Haridus- ja Teadusministeerium lahendab tegevusloa taotluse tuginedes Keeleameti eelhaldusaktile (st
ekspertarvamusele). EHIS-esse esitatud taotluse osas annab kolme tööpäeva jooksul esmase tagasiside
Haridus- ja Teadusministeerium. Ministeeriumist liigub taotlus sisuliseks hindamiseks ning
eelhaldusakti andmiseks Keeleametisse. Ameti esindaja võtab taotluse esitajaga vajadusel ise ühendust.
Taotluse lahendamise tähtaja kulgemine peatub kui taotlejale antakse tähtaeg dokumentides esinevate
puuduste kõrvaldamiseks. Tegevusloa menetlusperioodi jooksul on võimalik taotluse lahendamise
tähtaja kulgemine peatada kuni 30 päevaks. Tegevusloa lahendamise tähtaja kulgemine jätkub pärast
puuduste kõrvaldamist või puuduste kõrvaldamiseks antud tähtaja saabumist.
Tegevusloa andmise otsustab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, lähtudes Keeleameti
eelhaldusaktist ning koolitus- ja tegevuslubade väljaandmise komisjoni ettepanekutest. Koolitus- ja
tegevuslubade komisjoni koosolek toimub ministeeriumis kord kuus kuu viimasel nädalal. Kantsleri
käskkiri tegevusloa väljastamise kohta edastatakse taotlejale e-kirja teel. Tegevusloa andmed kantakse
Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt EHIS-esse.
Täiendav info:
 Evelyn Saul (Haridus- ja Teadusministeerium), telefon 7350 117, e-post Evelyn.Saul@hm.ee
 Merle Loodus-Adamson (Keeleamet), telefon 627 1780, e-post Merle.Adamson@keeleamet.ee
 EHIS-e kasutajatugi (tehnilised küsimused seoses tegevusloa esitamisega), telefon 765 5050, epost ehis.tugi@hm.ee

