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LISA1
SIHTASUTUSES INNOVE SÄILITATAVATE
ÜLERIIKLIKE TASEMETÖÖDEGA, RIIGIEKSAMITÖÖDEGA, PÕHIKOOLI ÜHTLUSTATUD KÜSIMUSTEGA
EKSAMITÖÖDEGA, EESTI KEELE TASEMEEKSAMITÖÖDEGA NING EESTI VABARIIGI PÕHISEADUSE JA
KODAKONDSUSE SEADUSE TUNDMISE EKSAMITÖÖDEGA TUTVUMISE KORD

Käesoleva korraga sätestatakse protseduurinõuded Sihtasutuses Innove (edaspidi SA Innove)
säilitatavate üleriigiliste tasemetöödega ja põhikooli ühtlustatud küsimustega eksamitööde
valimiga, riigieksamitöödega, eesti keele tasemeeksamitöödega ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja
kodakondsuse seaduse tundmise eksami töödega (edaspidi eraldi vastavalt tasemetöö, põhikooli
eksamitöö, riigieksamitöö, keeleeksamitöö ja KODA-eksamitöö ning koos eksamitööd) tutvumiseks
ja hindamise kohta selgituste saamiseks.
2.
Tasemetööga ja põhikooli eksamitööga saab tutvuda õppeasutuses, kus tasemetöö või eksam on
sooritatud või riiklikusse valimisse kuulunud tasemetööga või põhikooli eksamitööga SA-s Innove
kolme aasta jooksul pärast tasemetöö või eksami toimumist.
3.
Riigieksamitöödega, keeleeksamitöödega ja KODA-eksamitöödega saab tutvuda pärast vastava
tunnistuse väljastamist.
4.
Riigieksamitööga saab tutvuda kolme aasta jooksul pärast eksami toimumist, Keeleeksamitööga ja
KODA-eksamitööga saab tutvuda kümne aasta jooksul pärast eksami toimumist. Valimisse
kuuluva eksamitööga ning eesti keele või vene keele riigieksamitööga saab tutvuda alatiselt.
5.
SA-s Innove säilitatava eksamitööga saab tutvuda selle kirjutanud eksaminand või tema seaduslik
esindaja ning põhjendatud taotluse alusel teised isikud (edaspidi kolmandad isikud).
6.
Eksamitöödega saab tutvuda SA-le Innove adresseeritud vormikohase kirjaliku avalduse alusel (vt
korra lisad 2 ja 3) või elektroonilise registreerimise teel SA Innove kodulehel oleva
registreerimisvormi kaudu. Avalduse vormid on kättesaadavad SA Innove kodulehel aadressil
http://www.innove.ee.
7.
Kirjaliku allkirjastatud avalduse eksamitöödega tutvumiseks saab esitada:
7.1 SA-s Innove (tööpäevadel kella 9.00-17.00; Lõõtsa 4, Tallinn);
7.2 kirjaga aadressil Lõõtsa 4, Tallinn 11415;
7.3 e-posti teel aadressil innove@innove.ee.
8.
Laekunud avaldused vaatab läbi SA Innove töötaja ja teavitab avalduse esitanud isikut esimesel
võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast avalduse kättesaamist, millal avalduse esitanud
isik saab tulla SA Innove eksamitööga tutvuma.
9.
SA Innove võimaldab eksamitöödega tutvumise kolmandatele isikutele uurimus- ja teadustöös
eksamitulemuste kohta teabe saamiseks ja analüüsimiseks tingimusel, et oleks tagatud eksamitööde
konfidentsiaalsus ning isikuandmete kaitse.
10. Juhul, kui SA Innove leiab, et avalduse esitanud isikul ei ole õigust eksamitööga tutvumiseks,
teavitab SA Innove sellest isikut 30 päeva jooksu pärast avalduse kättesaamist.
11. Eksamitöödega tutvuma tulles tuleb taotlejal kaasa võtta:
11.1 selle kirjutanud eksaminandil – isikuttõendav dokument või selleks volitatud isikul lihtkirjalik
volikiri ja isiku isikuttõendavast dokumendist koopia ja isikuttõendav dokument;
11.2 kolmandal isikul taotluse positiivse vastuse korral – isikuttõendav dokument.
12. Eksamitööga saab tutvuda SA-s Innove kohapeal. Eksamitöödega tutvujal on eelneval kokkuleppel
SA-ga Innove võimalik saada täiendavat infot eksamitöö hindamise kohta. Selgitusi annab vastava
valdkonna spetsialist eksamitööga tutvumise ajal või kirjalikult 30 päeva jooksul sellekohase
taotluse saamisest.
13. Eksamitööga võib korraga tutvuda üks avalduse esitanud isik.
14. Eksamitööga tutvujal on keelatud eksamitööga ruumist lahkuda.
1.

Eksamitööga tutvujal on keelatud teha eksamitöödele mistahes märkusi, parandusi ja täiendusi ning
allakriipsutusi, murda ja rebida eksamitööde lehti või kahjustada eksamitöid muul viisil.
16. Eksamitöö sooritajal on oma eksamitöödest võimalik teha koopiaid järgmiselt:
16.1 valimisse kuuluvast tasemetööst ja põhikooli eksamitööst või nende osadest;
16.2 riigieksamitöö (v.a võõrkeeled) osadest (eesti keel lühikirjand, ajalugu arutlus ja ühiskonnaõpetus
arutlus) ja kodakondsuse eksamitööst või selle osadest;
16.3 eesti keele tasemeeksamitöö ja võõrkeele riigieksamitöö kirjutamisosast;
16.4 eksamitöödest ja eksamitööde osadest, mille sooritamisest on möödunud üle 3 aasta.
17. Eksamitööga tutvujal on õigus tutvuda eksamitöö hindamise juhendiga.
15.
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LISA2
EKSAMI SOORITANUD ISIKU AVALDUS OMA EKSAMITÖÖGA TUTVUMISEKS

Avaldus
Soovin tutvuda oma eksamitööga.

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Eksamitöö liik:
a) riigieksamitöö;
b) eesti keele tasemeeksamitöö;
c) Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitöö;
Õppeained (ainult riigieksamitöö puhul):
Tase (ainult eesti keele tasemeeksamitöö puhul):
Eksami sooritamise koht (õppeasutuse nimi):
Eksami sooritamise aasta (riigieksami puhul):
Eksami sooritamise kuu (eesti keele tasemeeksami, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse
tundmise eksamitöö puhul):
Kontaktandmed:
Kuupäev:
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LISA3
KOLMANDA ISIKU AVALDUS EKSAMITÖÖDEGA TUTVUMISEKS

Avaldus
Soovin tutvuda SA-s Innove säilitatavate eksamitöödega.

Ees- ja perekonnanimi:
Isikukood:
Eksamitöö liik:
d) riigieksamitöö
e) eesti keele tasemeeksamitöö
f) Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksamitöö
Õppeained (ainult riigieksamitöö puhul):
Tase (ainult eesti keele tasemeeksamitöö puhul)
Eksami sooritamise koht (õppeasutuse nimi):
Eksami sooritamise aasta (riigieksami puhul)
Eksami sooritamise kuu (eesti keele tasemeeksami, Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse
tundmise eksamitöö puhul):
Põhjendus töödega tutvumiseks:
Muud täpsustavad andmed:

Kontaktandmed:
Kuupäev:

