
Uue kergejõustikutreenerite kutsekomisjoni esimese aasta kokkuvõte 

2018. aasta algul uuenes EOK kergejõustikutreenerite kutsekomisjoni koosseis, milles nüüdsest neli 

liiget -  Eva Kuningas (aseesimees), Liisa Roos (liige), Harry Lemberg (liige), Henn Vallimäe (esimees).  

Komisjoni tööd koordineerib TÜ Pärnu kolledži spordikorralduse diplomit omav Merlyn Lipp. Kokku 

on aasta jooksul toimunud 9 koosolekut, lisaks e-keskkonna arutelud ja otsused. 

Mullu 25.aprillil uuendas EOK treenerikutse andmise alusdokumenti, millest kõik, kokku 63 spordiala 

kutsekomisjonid peavad juhinduma. 2004. aastast käivitunud treenerite kutseomistamise protsessi 

olulisema muudatusena toimub nüüd treenerikutse taotlemine ja taastaotlemine Eesti spordiregistri 

treenerite alamandmekogu keskkonnas, kus kõik taotlused ja lisadokumendid on asjaosalistele (sh 

kutse omistamise õiguspärasuse kontrollijatele) kättesaadavad. Aluseks on Kutsekoja poolt 

kehtestatud Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) treenerite 3-8 taseme kutsestandardid. 

Tehtud muudatused püüavad ühtlustada kutsete omistamise kvaliteeti ja kindlustada kehtiva korra 

järgimist. Eriotsustele (teened, vanus vm põhjus) reeglina palju ruumi pole. Iga spordialaliit kehtestab 

oma spordiala iseärasusest tulenevalt kuid EOK korraga kooskõlas olevad sisemised korrad. Nii ongi 

uus kutsekomisjon kinnitanud oma tegutsemis- ja töökorra, erialase täienduskoolituse arvestamise 

korra, EKR 3-5 kutsetaseme eksami sooritamise korra ning täpsustavad hindamis- ja aruandevormid 

ning juhendid, sh vaatlusprotokoll jm vt. Tegevustena saab lisaks nimetada eksamite vastuvõttu, 

tulemusvestlusi taotlejatega, näidistundide hindamisi, eksamiküsimuste ja õppematerjalide 

uuendamist, koolituste algatamist ja koolituskalendri koostamist. Erilised tänud õppematerjalide 

uuendamise eest on siinkohal ära teeninud Kady Tänav-Tänak, Harry Lemberg ja Ants Nurmekivi. 

Kokku kinnitas EOK kergejõustikutreenerite kutsekomisjon 2018.a. 86 treenerikutset, kellest: 

- 58 taastaotlejat (tasemetel EKR 3-EKR 6); 
- 10 taseme tõstjat (sh 1 EKR 4, 6 EKR 5, 3 EKR 6); 
- 18 esmataotlejat (sh 11 EKR 3, 1 EKR 4 ja 6 EKR 5).  
 
Lisaks kinnitas EOK kutsekomisjon 4 treenerit EKR 7 tasemel.  
 
Kutsetunnistuse omamine on vabatahtlik ning ei ole töötamise eeltingimus, välja arvatud juhul, kui 

õigusaktiga on teataval ametikohal töötamiseks nõutud kutsetunnistuse olemasolu.  Spordiseadus 

käsitleb treenerit kui kutsetunnistust omavat spetsialisti, kuid ei keela otseselt ka 

mittekvalifitseeritud juhendamist. Samas rõhutas 15.novembril 2018 Paides toimunud 9. Eesti spordi 

kongress treenerite tegevuse tähtsust ja vajalikkust üleüldise spordiharrastuse jõulisel 

suurendamisel. 

Hetkeseisuga on spordiregistris kehtiva kutsega kergejõustikutreenereid 192, millega ollakse jalgpalli, 

võimlemise, korvpalli ja ujumise järel viiendad.  

 

 

http://www.ekjl.ee/organisatsioon/kergejoustikutreenerid/kutsetaotlemine

