
Kinnitatud  
EOK treenerite kutsekomisjoni poolt 12.11.2021 

KUTSE ANDMISE KORDA TÄIENDAVAD JUHENDID 

A. KUTSEKOMISJONI TEGUTSEMISKORD 

1. ÜLDSÄTTED 
1.1. Kutseseaduses sätestatud korras on Kultuuri Kutsenõukogu kinnitanud Eesti Olümpiakomitee 
kutse andjaks treeneri kutsetele. 
1.2. Kutsenimetused, tasemed ja spetsialiseerumised, millel kutse andjal on õigus treenerikutset 
anda, tulenevad Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutsestandarditest. 
1.3. Kutse andja tegutseb Kultuuri Kutsenõukogu poolt kinnitatud kutse andmise korra alusel. 

2. KUTSEKOMISJON 
2.1. Kutse andja moodustab ja Kultuuri Kutsenõukogu kinnitab kutse andmise tagamiseks 

kutsekomisjoni – EOK treenerite kutsekomisjoni, mis: 
2.1.1. korraldab ja koordineerib kutse andmise protsessi treeneri kutsetele; 
2.1.2.  koostab ja täiendab kutse andmise aluseks olevaid dokumente ja juhendmaterjale;  
2.1.3. kinnitab antud ja taastõendatud treenerikutsed; 
2.1.4. nimetab hindamiskomisjonid hindamaks kutsetaotlejate kompetentsuse vastavust 

kutsestandardites sätestatule lähtudes kutse andmise korras kinnitatud spetsialiseerimistest ja 
kutse andmise korras ning punktis 3.1. toodud tööjaotusest;  

2.1.5. lahendab hindamiskomisjonide tegevuse kohta esitatud kaebusi; 
2.1.6. täidab teisi Kutseseaduses ja kutse andmise korras sätestatud ülesandeid.  
2.2. Kutsekomisjoni töövorm on koosolek, mis võib olla korraldatud nii füüsilise kohaloleku,  
telekommunikatsiooni vahenduse kui ka e-kirja teel. Koosolek on otsustusvõimeline, kui osalevad  
vähemalt pooled liikmed, sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe asendaja.    
2.3. Kutsekomisjoni volitused kehtivad Eesti Olümpiakomiteele kutse andja õiguste kehtivuse  
lõppemiseni. 

3. HINDAMISKOMISJONID 
3.1. Kutsekomisjon nimetab hindamiskomisjonid spordialade ja treenerikutsele spetsialiseerumise 
põhjal ning kutse andmise korrast tulenevalt hindamiskomisjoni liikmete taotluste, meistertreeneri  
kutsetaotluste hindamiseks ja eliittreeneri kutse andmise esitamiseks. 
3.2. Hindamiskomisjoni volitused kehtivad Eesti Olümpiakomiteele kutse andja õiguste kehtivuse  
lõppemiseni või hindamiskomisjoni nimetamise otsuses sätestatud perioodiks. 
3.3. Hindamiskomisjon peab koosnema vähemalt kolmest liikmest. Hindamiskomisjon peab olema  
sõltumatu. Üle ühe kolmandiku neist ei tohi olla seotud kutse taotleja selleks hindamiseks  
ettevalmistamise või koolitamisega ja üle ühe kolmandiku neist ei tohi olla rakenduses taotlejaga  
sama tööandja poolt.  
3.4. Spordialade ja spetsialiseerumise põhjal nimetatud hindamiskomisjonide ülesanded: 
3.4.1.  valida oma liikmete seast esimees; 
3.4.2. tegutseda kutsestandardite, kutse andmise korra ja täiendavate juhendite alusel; 
3.4.3. tagada spetsialiseerumisele vastava spordialaliiduga koostöös treenerite tasemekoolitusteks 

tarviliku õppekava ja õppematerjalide olemasolu ning viia oma spetsialiseerumise erialal - 
spordialal läbi koolitusi nõutud mahus; 

3.4.4.  järgida spetsialiseerumisele vastava spordialaliiduga koostöös kehtestatud kutse andmise ja 
taastõendamise tasu määrasid; 

3.4.5. töötada välja spordiala spetsiifilised hindamisvormid, -juhendid ja –materjalid; 
3.4.6.  avada koostöös kutsekomisjoniga kutseandmine; 
3.4.7.  vaadata koostöös kutsekomisjoniga läbi taotleja dokumendid ja otsustada tema lubamine 

hindamisele kutse andmiseks/taastõendamiseks;  



3.4.8.  viia läbi kutseeksam, sisestada hindamistulemused ja protokoll kesksesse andmekogusse. 
3.5. Hindamiskomisjonide liikmete, meistertreenerite ja eliittreenerite hindamiseks EOK treenerite 

kutsekomisjoni liikmete seast nimetatud hindamiskomisjoni ülesanded: 
3.5.1.  valida nimetatute seast esimees; 
3.5.2. hinnata spordialade ja spetsialiseerumise põhjal nimetatud hindamiskomisjonide liikmete poolt 

esitatud kutsetaotlusi ja viia läbi kutseeksam; 
3.5.3. hinnata meistertreeneri kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks esitatud kutsetaotlusi ja 

intervjueerida selleks vastavaid taotlejaid; 
3.5.4. analüüsida kutsestandardi ja kutse andmise korra alusel võimalikke kandidaate eliittreeneri 

kutsele esitamiseks ning intervjueerida selleks vastavaid taotlejaid; 
3.5.5. sisestada hindamistulemused ja protokoll kesksesse andmekogusse. 
3.6. Hindamiskomisjoni töövorm on koosolek, mis võib olla korraldatud nii füüsilise kohaloleku,  
telekommunikatsiooni vahenduse kui ka e-kirja teel. Koosolek on otsustusvõimeline, kui osalevad  
vähemalt pooled liikmed, sh esimees või tema poolt nimetatud esimehe asendaja.    

4. HINDAMISKOMISJONIDE TÖÖKORD 
4.1. Kutse taotlejad lubatakse hindamisele hindamiskomisjoni otsusega, millega määratakse hinnatav 
kutsetase ja kinnitatakse kutse andmise korras sätestatud eeltingimuste täitmist. 
4.2. Kutse taotleja kompetentsuse hindamise vormid on: 
4.2.1. abitreeneri, tase 3; nooremtreeneri, tase 4 ja treeneri, tase 5 puhul 

teadmiste hindamise kirjalik test ja praktiliste oskuste eksam. 
Teadmiste hindamise testis on 40 valikvastustega küsimust.  
Valikvastuseid iga küsimuse kohta on neli, õigeid vastuseid üks. 
40 küsimusest 20 küsimust on spordiala erialased ja 20 küsimust on spordi üldainetest. 
Spordi üldainete küsimused töötab välja EOK kutsekomisjon, spordi erialased küsimused 
spordiala hindamiskomisjon. 
Spordi üldainete küsimustest on 10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning                              
4 üldteadmiste valdkonnast. Test loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on 
vastatud õigesti. 
Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab spordiala hindamiskomisjon, lähtudes vastavas 
kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest ja õppekavas ettenähtud koolitustest. 

4.2.2. vanemtreeneri, tase 6 puhul 
spordi üldainete ja spordiala eriala küsimustega suuline või kirjalik eksam, milleks küsimused 
töötab välja spordiala hindamiskomisjon lähtudes vastavas kutsestandardis sätestatud 
kompetentsusnõuetest. 
Praktiliste oskuste eksami vormi kinnitab spordiala hindamiskomisjon, lähtudes vastavas 
kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest. 

4.2.3. meistertreeneri, tase 7 puhul 
intervjuu, mis tuleneb vastavas kutsestandardis sätestatud kompetentsusnõuetest, taotleja 
rollist ning panusest selle spordiala arengusse. 
Eksperthinnangu kasutamise või praktiliste oskuste eksamineerimise otsustab EOK treenerite 
kutsekomisjoni hindamiskomisjon. 

4.2.4. eliittreeneri, tase 8 puhul 
kutse andmise otsustab EOK treenerite kutsekomisjon hindamiskomisjon intervjuu ja 
eksperthinnangu põhjal. 

5. SPORDIALA HINDAMISKOMISJONIDE SPETSIIFILISED TÖÖKORRAD 
5.1. Spordialade ja spetsialiseerumise põhjal nimetatud hindamiskomisjonidel on õigus käesoleva 

juhendi alusel ja selles sätestatut tagades välja töötada ja rakendada spordiala spetsiifikat 
arvesse võtvat hindamiskomisjoni töökorda, kooskõlastades töökorra EOK treenerite 
kutsekomisjoniga. 


