
KUTSEKOMISJONI KOOSOLEK 

19.09.2022 

Kell 10.00-12.00 

EULi koosolekute ruumis 

OSALEJAD: Kaja Haljaste, Bruno Nopponen, Vladimir Kunitsõn, Pille Tali, Kirsti Mäesepp – 

kutsutud. 

PUUDUSID: Heidi Kaasik, Toni Meijel, Kaire Indrikson. 

 

PÄEVAKORD: 

1. Täiendkoolitused. 

2. Eksami eest tasumine otse läbi panga. 

3. Rekreatsiooniharidus – kas võrdne spordiharidusega. 

4. Kutsekoolituste õppematerjalid. 

5. Komisjoniliikmete tasustamine vestlustel osalemise eest. 

6. Kohtunikekoolituse link. 

7. EULi võistluste üldjuhendiga kohustatud kohtunike koolitused klubidele. 

8. Beebiujumise koolitusest. Kas lisaerialana ja alaliidu sertifikaadiga. 

9. Kujundujumise ja veepalli esindaja EKR kutseeksami vestlusvoorus. 

10. Eesti Ujumisliidu kutsekomisjoni koosseisu muutmine. 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Täiendkoolitused. 

- SmartCoachingu ja teiste videokoolituste täiendkoolitusena arvestamine. 

Videokoolituste kriteeriumid peaksid olema: 

- edasikerimise võimaluse puudumine 

- testküsimused läbitud teemade kohta iga 45min pärast  

- lõpus test ja tunnistuse genereerimine 

Liisa Roosi ettepanekul arvestada täiendkoolitusel 50% video- ja 50% kontaktkoolitusi. 

- Täiendkoolitusi võib treener ise valida, kui tal tekib kahtlus, kas seda arvestatakse, võib 

saata eelnevalt koolituse info Kutsekomisjonile kinnitamiseks. 

- Täiendkoolitusi võib klubi ka ise oma treeneritele korraldada, leppides eelnevalt selles 

kokku Kutsekomisjoniga. 

OTSUS: võtta vastu kõik need ettepanekud ja tingimused 

 

2. Eksami eest tasumine otse läbi panga. 

Spordiregister pakub treenerite kutse taotlemise keskkonnas pangalingi kaudu kutse andmise 

tasumist Montonio Finance kaudu. Pille Tali uurib seda võimalust ja sobivust. 

 



3. Rekreatsiooniharidus – kas võrdne spordiharidusega. 

Eesti spordiseadus aksepteerib aga erinevad alaliidud teevad erisusi. 

Kutsekomisjoni ettepanekud rekreatsiooni ja kehakultuuri  erala lõpetanud treeneritele: 

- vastab EKR 4 tasemele, peab tegema eriala EKR 3 ja EKR 4 koolitused  +  EKR 4 eksami 

- vastab EKR 5 tasemele kui teeb EKR 3+ EKR 4 + EKR 5 koolitused + EKR 5 eksami 

OTSUS: Arutada veelkord järgmisel koosolekul 

 

4. Kutsekoolituste õppematerjalid. 

Puuduolevad õppematerjalid puudutavad põhiliselt EKR 3, 4 ja 5 ujumisviise, -tehnikat ja –

metoodikat. Vladimir Kunitsõn, Kaja Haljaste, Katriin Kersa ja Henry Hein suhtlevad omavahel 

nendel teemadel. 

OTSUS: Oktoobri lõpus tehakse selleteemaline koosolek. Koosolekul arutada ka vestlusvooru 

läbiviimist (eksamiküsimuste ja teemade koostamist vestlusteks) 

 

5. Komisjoniliikmete tasustamine eksamil ja vestlustel osalemise eest. 

OTSUS: Määrata eksamikomisjoni liikmetele tunnitasuks 20 eurot, pluss transpordi-

kompensatsioon. Finantseerimine toimub arve alusel. 

 

6. Kohtunikekoolituse link. 

Treeneritelt on tulnud tagasiside, et Kohtunikekoolituse videolink ei ole arusaadav. Uurida, kas 

video vastab kvaliteedile ja sisule. 

 

7. EULi võistluste üldjuhendiga kohustatud kohtunike koolitused klubidele. 

Läbi rääkida kohtunike koolituse korraldaja Mihhail Strungariga, et nii EKR 4 raames kui ka 

Klubide koolituste osas lühendada programmi ühele päevale. 

 

8. Beebiujumise koolitusest. Kas lisaerialana ja alaliidu sertifikaadiga. 

Kirsti Mäesepp uurib võimalust laiendada ja süvendada beeujumise koolitust, kaasates ka 

vajalikke meditsiini ja füsioteraapia teemasid. Kui on võimalik anda laiapõhjalist beebiujumise 

koolitust läbi Ujumisliidu, siis väljastada sellekohane sertifikaat ka Ujumisliidu poolt. 

 

9. Kujundujumise ja veepalli esindaja EKR kutseeksami vestlusvoorus. 

OTSUS: Kui kutseeksamile ja vestlusvooru on registreerinud kujundujumise või veepalli 

treenereid, siis kutsuda vastuvõtu komisjoni vestlusvooru läbiviijaks kujundujumises - Anton 

Rzhanov ja veepallis – Maksim Ivanov. 

 

10. Eesti Ujumisliidu kutsekomisjoni koosseisu muutmine. 

OTSUS: Esitada EULi juhatusele kinnitamiseks EULi Kutsekomisjoni uus koosseis: 



- Vladimir Kunitsõn (esimees) 

- Kaja Haljaste 

- Bruno Nopponen 

- Heidi Kaasik 

- Kirsti Mäesepp 

- Pille Tali (EULi esindaja) 

 

Järgmine Kutsekomisjoni koosolek toimub oktoobri lõpus! 


