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Kehtivad nõuded ja normid

Kutse andmise / taastõendamise aluseks on isiku taotlus

Kutset saab taotleda spetsialiseerumisega kindlale spordialale

Kutse taotleja peab vastama antud kutsetaseme kehtestatud eeltingimustele ja 
seda dokumentaalselt tõendama

Eeltingimused: vanus / haridus / eelmine kutsetase / tasemekoolitus / 

täiendkoolitus / töökogemus / õpilaste tulemused /

avaldatud publikatsioonid või tegevus koolitajana  

Kutse andmine taotleja kompetentsuse hindamise teel - kutseeksam



Kehtivad nõuded ja normid

Kutse taotlemise tähtajad:

Vähemalt 1 x aastas kuulutavad komisjonid välja kutse andmise

Kutse andmise väljakuulutamine vähemalt 2 kuud enne kutseeksamit

Taotluste esitamine 3 nädala jooksul arvates kutse andmise väljakuulutamisest

Kutsekomisjon vaatab esitatud taotlused läbi 3 nädala jooksul arvates esitamise 
lõpptähtajast ja otsustab kutseeksamile lubamise/mittelubamise

Kutsekomisjon teatab taotlejale tema lubamisest/mittelubamisest kutseeksamile 
hiljemalt 3 nädalat enne väljakuulutatud kutseeksamit.



Pabervormidelt elektroonsesse keskkonda

Aastast 2004 toiminud kutseandmise protsessis on kõikide taotluste, nõutud 
tõendavate dokumentide ja isikuandmete esitamise puhul mõeldud ja käitutud 
paberkandjate vormis.

Tänaseks on taotlejatel võimekus esitada ja otsustajatel tegutseda elektroonilises 
keskkonnas.

Mis tähendab kiiremat toimetamist, ülevaatlikkust, lihtsamat arhiveerimist.                 

Mis välistab samade andmete korduvat küsimist.

Mis võimaldab luua treeneri elektroonilise profiili, mida regulaarselt täiendatakse.



Pabervormidelt elektroonsesse keskkonda

Samuti oluline aspekt:

kuna treenerikutse on kujunemas oluliseks arvestuslikuks aluseks treeningtoetuste 
ja töötasutoetuste määramisel, saame elektroonses keskkonnas toimetades 
kindlamalt nõuda ja jälgida kutseandmiseks seatud nõuete ja eelduste täitmist.

Toon siin näite:

Kutsekomisjonid teevad otsuse kutseeksamile lubamise kohta. Elektroonses 
keskkonnas tegutsedes ja otsustades ei saa mööda minna seatud nõuetest ja 
eeldustest. 

1) Eeldustele vastavus elektroonsesse keskkonda sisestatud andmete alusel jälgitav!

2) Kinnitus tasemekoolituse läbimine kohta TLÜ / TÜ kaudu otse keskkonda!

3) Täienduskoolituste eri vormide läbimist kinnitavad keskkonda sisestatud dokumendid!

4) Ühelt kutsetasemelt teisele tõusmisel on nõudeks: vähemalt x-aastane erialane töökogemus 
(eelmisel) kutsetasemel – keskkonnas lihtne seada keskne filter!



Pabervormidelt elektroonsesse keskkonda

Tänase seminari raamidesse teema arendamine rohkem ei mahu.

Palume tutvuda põhjalikult kutse andmise korraga - lisatud PDF vormis

Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutus korraldab oktoobris 

koolituse „Treenerite kutseandmise elektroonses keskkonnas tegutsemisest“


