
IV EESTI SPORDI KONGRESSI LÕPPDOKUMENT 
Vastu võetud IV Eesti Spordi Kongressil 04. aprillil 1998.a. 

 
SPORDIKOOLITUSE SÜSTEEMI RAKENDAMISEKS 

IV Eesti Spordi Kongressist osavõtvad delegaadid ja külalised tunnistavad spordialase koolituse süsteemset korraldamist kui 
asendamatut tegurit Eesti spordiliikumise eesmärkide saavutamisel. 
 
Delegaadid kiidavad heaks kongressile esitatud koolitussüsteemi põhimõttelised alused, üldraamistiku ja struktuuri. 
 
IV Eesti Spordi kongress pöördub spordikoolituse süsteemi rakendamiseks vajalike eelduste ja tingimuste loomiseks: 
 
Riigikogu poole, et 
 

 

1. vastuvõetavas spordiseaduses sätestada sportliku treeningu protsessis inimeste vahetu juhendamisega 
tegelevatele isikutele erialase ettevalmistuse ning regulaarse täienduskoolituse nõue; 

2. vastuvõetavas spordiseaduses sätestada riigi -ja munitsipaalasutustes spordijuhtidena töötavatele isikutele 
erialase ettevalmistuse ning regulaarse täienduskoolituse nõue; 

Kultuuriministeeriumi, Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu poole, et 

• valmistada ette ja kinnitada alates 1999. aastast riigieelarve seaduses spordikulude artiklis täiendavalt ja eraldi 
koolituse ja uuringute toetamise alalõigu sisseviimine; 

Haridusministeeriumi poole, et 

1. saavutada 2000. aastaks treenerite ja juhendajate atesteerimisel ühe komponendina tööalase ja tasemekoolituse 
läbimise arvestamist, 2002. aastaks nende nõuete vastavusse viimist; 

2. viia hiljemalt 1999/2000. õppeaastast Eesti Spordigümnaasiumi õppekavadesse täiendused, mis võimaldavad 
õpilastel omandada treenerite-juhendajate tööalase koolituse põhjal 1. ja 2. astme kutsetunnistuse (litsentsi) ja/või 
spordijuhtide tööalase koolituse põhjal 1. ja 2. astme tunnistuse; 

3. viia hiljemalt 1999/2000. õppeaastast riigi- ja kohaliku omavalistuse huvikoolidena töötavate spordi koolide 
õppekavadesse täiendused, mis võimaldavad õpilastel omandada treenerite-juhendajate tööalase koolituse põhjal 
1. astme kutsetunnistuse (litsentsi) ja/või spordijuhtide tööalase koolituse põhjal 1. astme tunnistuse; 

4. arvestada alates 2001/2002. õppeaastast koolituslubade väljaandmisel ja pikendamisel huvikoolidena ja 
erahuviala koolidena tegutsevatele spordikoolidele seal töötavate treenerite ja juhendajate kvalifi katsiooni 
vastavust tööalase koolituse ja tasemekoolituse nõuetele; 

Kultuuriministeeriumi poole, et 

• arvata treeneri elukutse litsenseeritavate erialade hulka ning kehtestada treeneritele kutsetunnistuste (litsentside) 
väljaandmise kord; 

Kohalike omavalitsuste poole, et 

• lülitada alates 1999. aastast kohalikku eelarvesse spordikoolitusega seonduvad kulud; 

Spordialaliitude, spordiühenduste ja spordiklubide poole, et 

1. lähtuda vabatahtlike juhtide valimisel kandidaatide kompetentsusest ning valmisolekust enesetäiendamiseks ja 
palgaliste spordijuhtide töölevõtmisel nende juhtimisalasest ettevalmistusest ja regulaarses täienduskoolituses 
osalemise valmidusest; 

2. näha oma tegevuskavade lahutamatu koostisosana igakülgse spordialase koolitustegevuse arendamist. 

 


