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Eesti keele tasemeeksameid puudutavate
Vabariigi Valitsuse määruste muutmine

Vastu võetud 20.06.2011 nr 86

Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 8 lõike 3 ja § 9 lõike 6 ning „Keeleseaduse” § 26 lõike 2 ja
§ 27 lõike 3 alusel.

§ 1.Vabariigi Valitsuse 20. märtsi 2008. a määruses nr 68 „Kodakondsuse taotleja eesti keeleeksami ja eesti
keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord”(RT I 2008, 14, 104; 2010, 57, 370)
tehakse järgmised muudatused:

1)määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Kodakondsuse seaduse” § 8 lõike 3 ja „Keeleseaduse” § 26 lõike 2alusel.”;

2)paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kodakondsuse taotleja peab „Kodakondsuse seaduse” §-s 8 sätestatud eesti keele oskusenõuete täitmise
tõendamiseks sooritama „Keeleseaduse” § 24 lõikes 1 sätestatud eesti keeletasemeeksami (edaspidi eksam)
vähemalt B1- või sellele vastaval tasemel.”;

3)paragrahvi 5 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Korraga saab registreeruda ühele eksamile. Isik, kes puudub eksamilt mõjuva põhjuseta võikelle
eksamitulemus jääb alla 35 protsendi võimalikust punktisummast, saab eksami uuestisooritada mitte varem kui
kuue kuu möödumisel eksami toimumisest.”;

4)paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 31järgmises sõnastuses:

„(31) Isikule, kes tühistab vähemalt seitse päeva enne eksami toimumist eksamile registreerimise,ei kohaldata
lõikes 3 sätestatud piirangut.”;

5)paragrahvi 6 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus määrab eksamite toimumise aja ja koha.Eksameid korraldatakse
vähemalt üks kord kvartalis.

(2) Eksamirühma suuruseks on kuni 22 inimest, Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus võibpõhjendatud
vajaduse korral eksamirühma suurust muuta.

(3) Eksami viivad läbi „Keeleseaduse” § 24 lõike 2 alusel haridus- ja teadusministri pooltkinnitatud eksami
läbiviijad (edaspidi läbiviija), kellest vähemalt üks peab olema filoloogiliseharidusega.

(4) Eksamile lubatakse „Isikut tõendavate dokumentide seaduses” sätestatud isikut tõendavadokumendi alusel.

(5) Enne eksami algust on eksami läbiviija kohustatud tutvustama eksaminandidele eksamikorda.

(6) Eksam loetakse mittesooritatuks ja eksaminand kõrvaldatakse, kui:
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