
UJUMISLIIDU KUTSEKOMISJONI KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Tondi 84          16. detsember 2015  

 

Kohalolijad: Vladimir Kunitsõn, Riho Aljand, Bruno Nopponen, Pille Tali,  

Puudusid: (etteteatamisega) Ain Kaasik. 

PÄEVAKORD 

1) Kutsekomisjoni esimehe valimine. 

2) Millised koolitused lähevad arvesse erialakoolitusena. 

3) Uued kohustuslikud koolitused. 

4) Eraldi kutse algõpetuse treeneritele 

5) Uued küsimused algõpetuse treeneritele 

6) Vaatalustunnid algõpetuse treeneritele 

7) Näidisküsimused kõigile avatuks 

8) Eksami tasude süsteem 

9) Ankeet kutsetaotlejale 

 

OTSUSTATI 

1) Esimeheks kinnitati Vladimir Kunitsõn 

2) Ülikooli raames saadud ained mis on seotud veespordiga arvestatakse kui on läbitud viimase 4 

aasta jooksul. Laagrikasvataja koolitust arvestada osaliselt- järgmiseks koosolekuks uurida 

laagrikasvatajate koolituse programmi kohta ja saata komisjoniliikmetele meilile. 

3) Alates jaanuarist 2016, peab iga esmakordne taotleja osalema järgmistel koolitustel: 

- Õpime ujuma koolitus - 18 tundi 

- Kaire Indrikosni võistlusmääruste koolitus- videokoolitusena 1 tund 

- 3 vaatlustundi EUL poolt pakutud ujumistreeneritelt. Kui vaatlustunni korraldaja ei ole EUL 

poolt pakutud, siis tuleb kooskõlastada vaatlustund kutsekomisjoniga. 

-Esmaabi koolitus- vähemalt 6 tundi, iseseisvalt valida koolitaja- koolitus peab olema mitte 

vanem kui 4 aastat 

         4) Eraldi kutset algõpetuse treeneritele ei tehta. 

         5) Teha juurde eriala eksamiks algõpetuse küsimusi. Kutsuda kokku algõpetuse treenerid: Bruno, 

Maarika, Aivi, Vladimir. Toetudes Õpime Ujuma raamatule koostada uusi küsimusi EKR 3 ja 4 tasemetele. 

Võimalusel üle vaadata koos ka kehtivad küsimused. 

          6) Leppida kokku “Õpime Ujuma” programmi koolitajatega ja teiste algõpetuse treeneritega, et 

oleks võimalus külastada nende ujumistunde kaks korda aastas enne kutseeksamit. 

          7) 5 küsimust kutseeksami küsimustest teha avatuks /näidiseks kodulehele 



          8) Kõik dokumendid peab esitama etteantud kuupäevaks. Kui kutsetaotleja ei esita dokumente 

õigeks tähtpäevaks, siis tema dokumente vastu ei võeta. Maksekinnitused tuleb esitada maksekinnituste 

esitamise tähtpäevaks, kui esitatakse hiljem siis eksami tulemust ei arvestata. 

          9) Luua ankeet kutsetaotlejatele. Ankeedile kirja panna kõik koolitused mis on läbitud. 

Dokumentide esitamisel esitada ainult ankeet, koolitustõendeid esitama ei pea. Vajadusel tuleb 

koolitustõendid tuua eksamile. 

     10) Taastaotlemisel on soovituslik, mitte kohustuslik sooritada tehnika ja võistlusmääruste test 

arvutis enesekontrolliks. 

 

Juhataja: Vladimir Kunitsõn 

Protokollis: Vladimir Kunitsõn 

 

 

 


