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Eksamitasu hüvitamise tingimused ja kord  

KINNITATUD 
ESF projekti „Rahvusvaheline keeleeksam“ juhtgrupi koosoleku  01 .03.2018.a. otsusega nr 
1.1 
 

1. Üldsätted 
1. Käesoleva dokumendiga kinnitatakse eksamitasu tingimused ja kord: 
1.1. Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (edaspidi EVÕL) projekti 

„Rahvusvaheline keeleeksam“ (projekti valdkond 1.5.5: Keeleõppe- 
tegevused edukamaks toimetulekuks tööturul, 1.5.5) eesmärk ja 
selgitused sihtgrupi kohta.1 

1.2.  rahvusvaheliste keeleeksamite keeleoskustasemete loetelu, mille 
sooritamise puhul hüvitatakse eksamitasu. 
1.4.  rahvusvaheliste keeleeksamite keskuste loetelu. 
1.5.  projekti rakendussätted. 
1.5. eksamitasu väljamakseks vajalike dokumentide loetelu. 
 

2. Projekti sihtgrupp ja eesmärk  
2.1. Projekti sihtgrupp: võõrkeeleõpetajaks (kas pea- või lisaerialana) 
õppivad üliõpilased ning töötavad võõrkeeleõpetajad, kes on 
omandanud inglise, saksa, prantsuse või vene keele õpetaja kutse/ 
kvalifikatsiooni. 
  
2.2. Projekti eesmärk on rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami 
sooritanud õpetajate toetamine, mille tulemusena suureneb üldhariduse 
riiklikus õppekavas loetletud võõrkeelte (inglise, vene, saksa ja prantsuse 
keel) õpetajaks õppivate üliõpilaste ja tegevõpetajate, kellel on B2-, C1- 
või C2-tasemele vastav keeleoskustase ja kes on omandanud 
rahvusvaheliselt tunnustatud keeleeksami sertifikaadi, arv sajani.1 
Projekt loob võimaluse nii võõrkeeleõpetajaks õppivatel üliõpilastel kui 
tegevõpetajatel sooritada rahvusvaheline keeleeksam, mille kulud 
hüvitatakse. 
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3. Rahvusvahelised eksamid 
3.1. Projekti raames hüvitatakse rahvusvaheliste võõrkeeleeksamite  
B2-, C1- ja C2-keeleoskustasemele sooritamise tasud eksamite puhul, mis 
on loetletud haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse 
nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite 
ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise 
ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli 
lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja 
kord” § 27 lõigetes 11 ja 15.2 

 

3.1.1. Inglise keele rahvusvahelised eksamid: 
First Certificate in English (FCE); Certificate in Advanced English (CAE); 
Certificate of Proficiency in English* (CPE); The International English 
Language Testing System (IELTS) vähemalt tulemusele 5,5 punkti; Test of 
English as a Foreign Language* (TOEFL) iBT; Pearson Test of English 
General (PTE General) (B2 - Level 3, C1 - Level 4, C2 - Level 5).  
3.1.2. Saksa keele rahvusvahelised eksamid:  

Goethe–Zerificat B2-tase, Goethe-Zertifikat C1-tase, Goethe-Zertifikat C2-

tase.  

3.1.3. Prantsuse keele rahvusvahelised eksamid: DELF B2-tase; DALF C1-

tase; DALF C2-tase. 

3.1.4. Vene keele rahvusvahelised eksamid: ТРКИ-2 (B2-taseme eksam; 

ТРКИ-3 (C1-taseme eksam); ТРКИ-4 (C2-taseme eksam). 

3.2. Rahvusvahelise võõrkeele eksami tulemusi hinnatakse vastavalt 

eksamit koostava rahvusvahelise testimisasutuse välja töötatud 

hindamisjuhendile. Erinevate eksamite puhul võib see olla erinev. 

Vt: Rahvusvaheliste eksamite tulemuste esitamine erikeeleoskus-

tasemetena3.  

4. Rahvusvaheliselt akrediteeritud eksamikeskused Eestis. 

4.1. Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste eksamite keskus (Narva mnt 29, 

ruum S-327, 10120 Tallinn) on ametlik IELTS'i ja Cambridge Assessment 

English eksamite korraldaja Eestis. Sooritada saab nii paberkandjal kui ka 

arvutipõhiseid FCE, CAE ja CPE eksameid. 

Vt: http://www.tlu.ee/et/Avatud-akadeemia/Avatud-

akadeemia/Rahvusvahelised-keeleeksamid 

http://www.tlu.ee/et/Avatud-akadeemia/Avatud-akadeemia/Rahvusvahelised-keeleeksamid
http://www.tlu.ee/et/Avatud-akadeemia/Avatud-akadeemia/Rahvusvahelised-keeleeksamid
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Kontakt: sirle.kivihall@tlu.ee/ +372 640 9302; kaarin.truus@tlu.ee / +372 

640 9300  

4.2. Dream Foundation SA (J. Poska 51a, 1. korrus, 10150 Tallinn) on 

ametlik Cambridge Assessment English eksamite korraldaja Eestis. 

Sooritada saab nii paberil kui arvutipõhiseid FCE, CAE ja CPE eksameid.  

Info eksamikeskuse ja eksamite sooritamise kohta, registreerumine 

eksamile: http://www.cae.ee 

Kontakt: info@cae.ee / (+372) 6 314 505 

4.3. Pearson PTE eksamikeskus Eestis In Down-Town keeltekool 

Kontakt: Valentina Bibikova, valentina@indowntown.ee 

4.4. Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus (TTÜ Mektory, Raja 15, 

ruum 032, 12618 Tallinn), https://www.ttu.ee/eac. Sooritada saab 

TOEFL-testi. 

Kontakt: Eha.Teder@ttu.ee /620 3543.  

Tartu Põhja-Ameerika ülikoolide teabekeskus, 

https://www.ameerika.ut.ee/et/testid 

4.5. Rahvusvaheliselt tunnustatud saksa keele eksameid on võimalik 

sooritada Tallinna Saksa Kultuuriinstituudis (Tolli 2, 10133 Tallinn).  

Goethe Instituut: https://www.goethe.de/ins/ee/et/spr/prf.html 

Tallinna Saksa Kultuuriinstituut: https://deutsch.ee/eksamid/ 

Kontakt: deutsch@deutsch.ee / +372 641 457 

4.6. Rahvusvaheliselt tunnustatud prantsuse keele eksameid on võimalik 

sooritada Prantsuse Instituudis (Kuninga 4, 10146 Tallinn).  

Info: http://www.institutfrancais-estonie.com/eksamid/ 

Lisateave: cours@ife.ee / 627 11 96 

4.7. Rahvusvaheliselt tunnustatud vene keele eksameid on võimalik 

sooritada Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži 

testimiskeskuses. (Lossi 3, 51003 Tartu), 

https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-

foreign-language 

Kontakt: Ljudmila Vedina, vene keele testimiskeskuse juhataja 

ljudmila.vedina@ut.ee +372 737 5352, +372 5390 7838 

 
5. Rakendussätted 

5.1. Väljamakseid tehakse pärast 01.10.2017 sooritatud rahvusvahelise 
eksami sertifikaadi ja muude nõutavate dokumentide esitamist (vt 
p. 6.1).  

http://www.cae.ee/
http://indowntown.ee/et/o-shkole/mezhdunarodniy-ekzamenatsionniy-tsentr
https://www.ttu.ee/eac
https://www.ameerika.ut.ee/et/testid
https://www.goethe.de/ins/ee/et/spr/prf.html
https://deutsch.ee/eksamid/
http://www.institutfrancais-estonie.com/eksamid/
https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language
https://www.maailmakeeled.ut.ee/et/keeletestid/torfl-test-russian-foreign-language
javascript:openComposer('https%3A%2F%2Fwebmail.zone.ee%2F673%2Fcompose%2Fet%3Fto%3Dljudmila.vedina%40ut.ee')
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5.2. Eksamitasu määrad on kehtestatud rahvusvaheliste eksamite 
keskuste poolt.  

5.3. Väljamaksmise tingimused vaadatakse üle vastavalt vajadusele, 
kuid mitte harvem kui kord aastas. 
 

 6. Väljamakse taotlemiseks nõutavate dokumentide esitamine 
6.1. Eksamitasu väljamakse tegemiseks on vaja esitada järgmised 
dokumendid:  

1. Avaldus (Lisa 1); 
2. Rahvusvahelise eksami sertifikaat (koopia); 
3. Maksekorraldus eksamitasu ülekande kohta;  
4. Õppeasutuse tõend (võõrkeeleõpetajaks õppivad üliõpilased); 
5. Diplomi koopia (võõrkeeleõpetaja kutse/ kvalifikatsiooni 
omandandamist tõendav dokument (võõrkeeleõpetajad). 

6.2. Dokumentide esitamine. 
6.2.1. Punktis 6. 1 nimetatud digitaalallkirjastatud dokumendid 
saata e-posti teel: info@voorkeelteliit.eu (märksõna: 
Rahvusvaheline keeleeksam)  
6.2.2. Omakäeliselt allkirjastatud dokumendid saata posti teel: 
Ene Peterson, Torujõe 31A-15, 30323 Kohtla-Järve (märksõna: 
Rahvusvaheline keeleeksam)  

6.3. Hiljemalt kolm päeva pärast dokumentide esitamist saadetakse e-
posti teel kinnitus nende registreerimise kohta. Hiljemalt 10 päeva pärast 
dokumentide registreerimist antakse teada eksamitasu hüvitamise 
kuupäev. 
 
Lisainfo. Ene Peterson, projektijuht 

   e-post: ene@peterson.ee, tel: 53 47 38 36 
 
Õigusaktid 

1. Haridus-ja teadusministri 29.07.2016 määrus nr 51 „Struktuuritoetuse andmise 

tingimused tööturul vajalike keelepädevuste arendamiseks“,  

https://www.riigiteataja.ee/akt/105082016001 
2. Haridus- ja teadusministri 15.12.2015 määrus nr 54 „Tasemetööde ning põhikooli ja 

gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde 
koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete 
põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord“, 
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015012 

3. Rahvusvaheliste eksamite tulemuste esitamine erikeeleoskus-tasemetena, 
https://www.hm.ee/sites/default/files/rahvusvaheliste_eksamite_tulemuste_esitami
ne_eni_keeleoskustasemetena.pdf 

mailto:info@voorkeelteliit.eu
mailto:ene@peterson.ee
https://www.riigiteataja.ee/akt/105082016001
https://www.riigiteataja.ee/akt/118122015012
https://www.hm.ee/sites/default/files/rahvusvaheliste_eksamite_tulemuste_esitamine_eni_keeleoskustasemetena.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/rahvusvaheliste_eksamite_tulemuste_esitamine_eni_keeleoskustasemetena.pdf

