
 
Vabariigi Valitsuse  28. oktoobri 2010. a määruse nr 153 

„Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ ja 
„Kodakondsuse seaduse“ tundmise eksami infosüsteemi asutamine ja 

infosüsteemi põhimäärus“ lisa 
(muudetud sõnastuses) 

[RT I, 27.06.2011, 3 – jõust. 01.07.2011] 
 
Eesti keele tasemeeksami ning „Eesti Vabariigi põhiseaduse“ ja „Kodakondsuse seaduse“ 
tundmise eksami infosüsteemi andmete koosseis 
Jrk 
nr 

Andmegrupi nimetus Andmegrupi kirje või kommentaar andmegrupi kohta 

1.  Füüsilistest isikutest 
kliendid 

 

  Eesnimi 
  Perekonnanimi 
  Sünniaeg 
  Kodakondsus 
  Lähiaadress 
  Linn 
  Maakond 
  Riik 
  Sihtnumber 
  Kontaktteave – telefon ja e-post 
  Eritingimused – isiku erivajadused 
  Viimane töökoht – isiku viimane töökoht 
  Viimane töö – isiku viimane amet 
  Haridus 
  Isikukood 
  On kahtlusalune – spikerdamine, kellegi teisena esinemine 
  Kahtluse kommentaar – kommentaar kahtluse kohta 
   
2.  Juriidilistest isikutest 

kliendid 
 

  Nimi 
  E-post 
  Telefon 

  Äriregistri kood 
  Lähiaadress 
  Linn 
  Maakond 
  Riik 
  Sihtnumber 
   

3.  Haridusosakonnad  
  Nimi 
  Veebilehe aadress 
  Haridusosakonna kontaktisiku nimi 
  Haridusosakonna juhataja nimi 
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4.  Eksamikohad  

  Eksamikoha nimi 
  Eksamikoha piirkond 
  Eksamikoha kontakttelefon 
  Eksamikoha e-post 
  Märge protokollide saatmise kohta e-postiga 
  Eksamikoha lahtioleku aeg 
  Märge, et tegemist on tunnistuse kättesaamise kohaga 
  Tunnistuse kätteandmisega tegeleva isiku nimi 
  Kuuluvus haridusosakonna alla 
  Riigieksamite infosüsteemi kood 
  Eesti hariduse infosüsteemi kood 
  Eksami toimumise ruum 
   

5.  Töötajad  
  Arveldusarve number 
  Töötaja kood 
  Töötaja roll süsteemi kasutajana 
  Töötajale lepinguga määratud roll eksamil 
   

6.  Eksaminandid  
  Eksaminandi järjekorranumber eksamigrupis 
  Eksamiplaani sissekande piirkond 
  Registreerimisviis 
  Konsultatsioonisoov 
  Isikut tõendava dokumendi number 
  Eksamist loobumise põhjus 
  Märge eksamisoovi kehtivuse kohta 
  Eritingimuste tõend, mille põhjal vabastatakse eksami osast 
   

7.  Eksamid Eksamiplaani aasta 
  Eksamiplaani tüüp 
  Eksami kood 
  Eksamitöö kood 
  Eksami toimumise kuupäev ja kellaaeg 
  Eksami toimumise koht (kohad) 

  Eksami tase 
  Eksami tüüp 
  Registreerimise algusaeg 
  Registreerimise lõppaeg 
  Eksami tulemuste kinnitamise kuupäev 
  Märge tulemuste avaldamise kohta kodanikuportaalis 
  Tulemuste kodanikuportaalis avaldamise kuupäev 
  Maksimaalne kohtade arv eksamil 
  Märge kodus toimuva eksami kohta 
  Eksami nimekirja number 
  Eksamigrupi number nimekirjas 
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  Eksamit sooritavate eksaminandide nimekiri 
  Märge, kas tegemist on kooli- või tavaeksamiga 
  Märge eksami sooritamise või mittesooritamise kohta 
  Märge tulemuse kehtivuse kohta 
  Märge tulemuse kinnituse kohta 
  Märge tulemuse avaldamisvalmiduse kohta 
  Märge tulemuse avaldamise kohta 
  Märge eksamil osalemise kohta 
  Märge osalemise kehtivuse kohta 
   
8.  Eksamiprotokollid  

  Tasemeeksami esimeste vihikute arv 
  Tasemeeksami teiste vihikute arv 
  Tasemeeksami täidetud esimeste vihikute arv 
  Tasemeeksami täidetud teiste vihikute arv 
  Tasemeeksami kasutamata esimeste vihikute arv 
  Tasemeeksami kasutamata teiste vihikute arv 
  Tasemeeksami suuliste vastuste arv 
  Tasemeeksami kassettide arv 

  Tasemeeksami audiofailide arv 
  Tasemeeksami ümbrikute arv 
  Seadusetundmise eksami täidetud vihikute arv 
  Seadusetundmise eksami täidetud ümbrikute arv 
   
9.  Konsultatsioonid  

  Konsultatsiooni kuupäev ja kellaaeg 
  Konsultatsiooni koht (kohad) 
  Konsultatsiooni nimekirja number 

  Viide konsultatsioonis osalevatele eksaminandidele 
  Konsultatsiooni ruum 
   
10.  Teated  
  Teate teema 
  Teate sisu 

  Teate saatmise alguskuupäev 
  Teate saatmise lõppkuupäev 
  Märge teate saatmiseks valmisoleku kohta  
  Teate saatmise viis 
  Info teate saatmise õnnestumise/ebaõnnestumise kohta 
  Kontaktaadress, kuhu teade saadeti 
  Teate pealkiri/teema (eksamikutse, sooritusteade jne) 
   

11.  Eksamitöö  
  Eksamitöö struktuuri nimetus 
  Eksamitöö sooritusprotsent 
  Eksamitöö struktuuris oleva töö osade arv 
  Eksamitöö struktuuris oleva osa pealkiri 
  Eksamiülesande hindamise vorm 
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  Eksamitöö osa eest maksimaalselt saadavad punktid 
  Eksamitöös esinevate küsimuste arv 
  Üksikülesande eest saadavad maksimumpunktid 
  Üksikküsimuse number 
  Üksikküsimuse õige vastuse väärtus 
  Üksikküsimuse õige vastuse eest saadavad 

maksimumpunktid 
  Üksikküsimuse vastusevariandid 
  Üksikküsimuse vastusevariandi kuju (mask) 
  Sisestuspõhja nimetus 
  Standardne mõõteviga 
  Märge, et tunnistusele on kantud numbriline tulemus 
  Eksamitöö osa hinnangu nimetus 
  Eksamitöö osa hinnangu protsendivahemik 
   

12.  Sisestused  
  Eksamitöö vastuse sisestus 
  Märge, kas sisestust arvestatakse või mitte 
  Kinnitus sisestuse korrektsuse kohta 
  Sisestuse väärtus 
  Eksamitöö ühe hinnatava ülesande sisestuse väärtus 
  Märge sisestuse kehtivuse kohta 
  Märge sisestuse tühistuse kohta 
  Märge sisestuse korrektsuse kohta 
  Märge hindamise korrektsuse kohta 
  Hindaja kood 
  Sisestuse järjekord 
   

13.  Osatulemused  
  Osa eest saadavad maksimumpunktid 
  Osa eest saadud punktid 
  Märge osa hinnatavuse kohta 
  Märge, kas osa on hinnatud või mitte 
   

14.  Hindamine  
  Hindaja järjekord 
  Järelkontrollile eelnenud tulemus 
  Järelkontrolliga muudetud tulemus 
  Järelkontrolli käigus tehtud märkused 
  Vaidlustatud eksamitulemus 
  Vaide töötlemisel määratud eksamitulemus 

   
15.  Tunnistused  

  Tunnistuse number 
  Väljaandja 
  Väljaandmise alus 
  Kätteandmise kuupäev 
  Kätteandmise koht 



 5 

  Märge vaikimisi kätteantuks määramise kohta 
  Kätteandmise staatus 
  Märge duplikaadiks olemise kohta 
  Duplikaadi väljastamise alus 
  Duplikaadi väljastamise põhjus 
  Kehtetuks tunnistamise alus 
  Kehtetuks tunnistamine 
  Kehtetuks tunnistamise põhjus 
  Taseme nimetus 
  Taseme kirjeldus 
  Tunnistuse saanud isiku eesnimi 
  Tunnistuse saanud isiku perekonnanimi 
  Tunnistuse saanud isiku isikukood 
  Tunnistuse saanud isiku sünniaeg 
  Eksami sooritamise kuupäev 
  Eksamiprotokolli number 
  Eksamikoht 
  Duplikaadi väljastamise kuupäev 
  Eksamitöö osatulemused 
   

16.  Alusdokumendid Tunnistuste registri sissekande alusdokumendid 
  Dokumendi number 
  Dokumendi nimetus 
  Dokumendi väljastaja 
  Dokumendi väljastamise kuupäev 
   

17.  Lepingud, töötasud ja 
aktid 

 

  Töö ühiku nimetus 
  Töö ühiku hind 
  Tasu suurus tehtud töö eest 
  Töö tegemise asukoht 
  Töö tegemise aeg 
  Lepingu number 
  Lepingu algamise kuupäev 
  Lepingu lõppemise kuupäev 
  Raamatupidamises kasutatav kulukoht 
  Akti vorm 
   

 
 
 


