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Vestus selgitustaodusele

Tere, Sergei Seredenko

Oma piiiirdumises Keeleameti poole kirjeldate probleeme, mis Teil on t€kkinud seoses
Tallinna Vargla tegevus€ga Teie eesti keele oskuse hindamisel ja Teile nimesildi veljastamisel,
millel Teie egsti keele oskust on hinnatud vastavaks A-kategooriale. Vastuseks Teie ki{as
esitatud kiisimuslele tcatan jargmist.

l Tutvusime dokumendiga,,Tallima Vangla kodukord", mille punkti 4.10.1 kohaselt kantakse
kinnipeetava nimesildile jiirgmised andmed: kinnipeetava ees- ja perekonnanimi, siimiaeg,
foto, t€stitud riigikeeletase, triipkood ja miirgis isiku eluhoone kohta. Viiljer.dist testitud
riigikeeletase iseenesest ei johtu Tallinna Vangla 6igus v6i pfierus kinnipeetavat€
riigikeeleoskuse taset testimise te91 kindlaks teha, pigem viitab see varem sooritatud eksamil
saa!,utatud tasemele, mille kohta Tallinna Vanglal on v6imalus teavet saada kas kinnipeetavalt
v6i eksameid koraldavalt asutuselt. Teie kidast selgub, et Tallinna Vangla on nimesildi
asendanud uuegaja tunnistanud, et miirge keeleoskuskategooria kohta on olnud ekslik, mistdttu
ei nee me vajadust selle kohta vanglalt sclgitust paluda.

2. Keelearneti hinnangul v6ib kinnipeetavate eesti keele oskustaseme miiAratlemine, nagu ka
selle kandmine nimesildile osutuda p6hj€rdatuks ja vajalikuks mitmel pohjusel: suhtluske€1e
valik kinnipeetavaga, kinnipeetavate keel€6ppevajaduse otsustamine jms, ent sellel ei ole muud
6iguslik:ku tfierdust kui vangla sisese tiidja suhtluse konaldamine. Siiski on meile arusaadav
Teie ndrdimus selle iile, et Tallinna Vangla on Teie eesti keelt nii kehvaks himanud.
Keeleameti hinnangul ei ol€ tiipne Tallinna Vanglas Teile altud (suuline) selgitus, et
Keel€ametil puuduvad andmed Teie eesti keele oskuse kohta. See on kiill t6si, et Keeleameti
inspektorid ei ole Teie eesti keele oskust hinnanud, sest meie padevuses on hinnata ametnike ja
isikutega tdiialaselt suhtlevate ttidtajat€ keeleoskuse vastawst keeleseaduse alusel kehtestatud
keeleoskustasemele ring kui Teie mingil p6hjusel ei ole kontrollitavate nimekirja sattunud, siis
ei ole meie inspektoritel olnud vdimalust Teie eesti keele oskust hinnata. Seevastu on meil
juurdepees nii kategoodaeksamite kui ka tasemeeksamite andmebaasile.
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Kategooriaeksamite andmebaasist selgub, et Sergei Seredenko on sooritanud 17.12.1993
E-kategooria eksami, mille kohta on v:ilja antud tunnistus nr 047214, prot 1308A. (Selgituseks:
E-kategooria tahistas head suulist ja kirjalikku eesti keele oskust koos ametialase s6navara
valdamise ja dokumentide koostamise oskusega).
Kgeleoskustunnistuste koopiate veljastamis€ga tegeleb Riilliku eksamikeskuse 6igusjerglane
Haridus- ja Noorteamet, kelle poole Te p€aksite kategooriatunnistuse koopia taotlemiseks
p66rduma.

Juhin *ihelepanu, et veebilehel https:/,&amo.ee/tas€meeksamid#hrlemus on
kategooriatunnistuse duplikaadi taotlemise kohta esitatud jiirgnine teave:
Enne 1999- aasta L juulit riilja a tud tdt;alase keeleoskuse kategooriah.nnistuse duplikaadinet
vA\astatakse arhiit'iteatis. Arhiiviteatise vAuastamiseks tuleh esitada Harnole ttiidelud .ja
a I I kii as t a tud ava ldus :

. Arhiiriteatise evaldus bdl)

. Arhiiviteatise ataldus kxcel)
Duplikaadi r6i athiiviteatise iiUastumise avaldus tuleb saalo allkirjastatu a Heridus- ja
Noortealheti postiaadressile l,66tsa 1, 11415 Tallinn t'6i digiallkifiastat na e-posli
aadr e s s i I e l)p!!!@!Jgatp.99.

3. Meil ei ole andmeid selle kohta, nagu Tallinna Vangla jagaks eesti keele oskuse tasemeid,
kuid vajadost teada v6i velja selgitada kinnipeetavate eesti keele oskust oleme me selgitatud
kiiesoleva kirja eelmises punktis. Mis puudutab Tallinna Vangla ja Keeleameti infovahetust,
siis v6ime kinnitada, et see toimib ladusalt. Kinnipeetavatele ei ole teatavasti eesti keele oskuse
noudeid kehtestatud, kuid Tallinna Vangla ametnike ja tddtajate keeleoskust oleme kontrollinud
pidevalt. Kinnipeetavate eesti koele 6ppe konaldamisel teeb oppijate keel€oskustaseme ja
keele6ppevajaduse kindlaks vanglas tiidtav eesti keele dpetaja.

Hele Piim
645 1389
Hele.Pam@keeleamet.ee
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