
KUTSEKOMISJONI KOOSOLEK 

15.11.22 

Kell 11.30-13.00 

EULi koosolekute ruumis 

OSALEJAD: Kaja Haljaste - zoomis, Vladimir Kunitsõn, Pille Tali, Kirsti Mäesepp. 

PUUDUSID: Heidi Kaasik, Bruno Nopponen 

 

PÄEVAKORD:  

1. Rekreatsioonihariduse ja kehakultuuri hariduse vastavus ujumise treenerikutsele. 

2. Kutsekoolituste õppematerjalid (puudutavad ujumisviise, -tehnikat ja –metoodikat). 

3. EKR 3 Kohtunikekoolituse link ja edasised tegevused seoses sellega. 

4. EULi kohtunike koolitused klubidele. 

5. Beebiujumise koolitusest ja alaliidu sertifikaadist. 

6. Eksami eest tasumine otse läbi panga. 

7. Paraujumise treenerite atesteerimisest. 

8. Muud küsimused 

 

ARUTELUD JA OTSUSED: 

1. Rekreatsioonihariduse ja kehakultuuri hariduse vastavus ujumise treenerikutsele. 

Kutsekomisjoni liikmed võrdlesid erinevaid õppeprogramme ja nende vastavust treenrikutse 

nõuetele ning nende põhjal tegid vastavad otsused. 

• Rekreatsiooni lõpetanud treener: 

- vastab EKR 4 tasemele kui teeb EKR 4 üldainete koolituse + erialakoolitused + EKR 4 eksami 

- vastab EKR 5 tasemele kui teeb  EKR 5 üldainete koolituse + erialakoolitused + EKR 5 eksami 

• Kehakultuuri erala lõpetanud treener: 

- vastab EKR 4 tasemele kui teeb EKR 4 erialakoolitused + EKR 4 eksami 

- vastab EKR 5 tasemele kui teeb  EKR 5 erialakoolitused + EKR 5 eksami 

Uued nõuded hakkavad kehtima alates 01.09.2023 

Hetkel (ja ka kevadel 2023) kehtib spordialase kõrghariduse puhul (nii rekreatsioonihariduse ja 

kehakultuuri hariduse) - 60 tundi erialakoolitust  EKR 3 ja/või EKR 4 ja/või EKR 5 programmist. 



2. Kutsekoolituste õppematerjalid (puudutavad ujumisviise, -tehnikat ja –metoodikat). 

EKR 3 õppematerjalid – Vladmimir Kunitsõnil mustand valmis, vaja Kutsekomisjoni liikmete poolt 

ülevaatamist ning kinnitamist ülevaatamist, keelelist korrektuuri ning kujundust. Plaanis valmis 

saada 31.12.22.  

EKR 4 õppematerjalid - Katriin Kersal ja Henry Heinal  mustand valmis, vaja Kutsekomisjoni 

liikmete poolt ülevaatamist ning kinnitamist, keelelist korrektuuri ning kujundust. Plaanis valmis 

saada 31.12.22.  

Eksami vestlusvooru läbiviimise küsimuste ja teemade koostamisega tegeleb Vladimir Kunitsõn 

ja saadab Kutsekomisjoni liikmetele. 

3. EKR 3 Kohtunikekoolituse link ja edasised tegevused seoses sellega. 

Treeneritelt on tulnud tagasiside, et Kohtunikekoolituse videolink ei ole arusaadav ja 

kvaliteetne. Kutsekomisjoni liikmed nõustusid esitatud kriitikaga ja ning otsustasid lisada EKR 3 

kohtuniketööd puudutava osa EKR 3 koolituse õppeprogrammi loengu vormis (1 ak/t). Loengu 

sisu koostavad Vladimir Kunitsõn ja Mihhali Strungar. 

Antud muudatus hakkab kehtima järgmisest EKR 3 koolitusest 2023 kevadel. 

4. EULi kohtunike koolitused klubidele. 

Kokkuleppel Kohtunikekoguga pikendati EUL kohtunike klubivõistlustel osalemise nõuet kuni 

01.01.2024. 

Koos kohtunike koolituse korraldaja Mihhail Strungariga jätkata kohtunikekoolitusi et nii EKR 4 

raames kui ka Klubide koolituste osas kahepäevase programmina. 

5. Beebiujumise koolitusest ja alaliidu sertifikaadist. 

Kirsti Mäesepp uuris võimalust anda laiapõhjalist beebiujumise koolitust läbi Ujumisliidu ja  

väljastada ka sellekohane sertifikaat Ujumisliidu poolt. 

Lepiti kokku, et Ujumisliit – Kirsti Mäesepp - koostab beebiujumise koolituse programmi põhja, 

võttes aluseks Põhjamaades toimivaid programme ning kaasates Eestis sellel alal tegutsevaid 

spetsialiste. 

6. Eksami eest tasumine otse läbi panga. 

Pille Tali uuris kutse andmise eest tasumist pangalingi kaudu kaudu. Seda on võimalik rakendada 

kui uue EULi kodulehe juurde saab ka e-poe võimalus.  

7. Paraujumise treenerite atesteerimisest. 

Kutsekomisjon arutas paraujumise treenerite atesteerimist ujumisliidu kaudu ja leidis, et ei 

ujumisliidu Kutsekomisjoni ega ka EULi eksamikomisjoni liikmed ei ole pädevad otsustama 

paraujumise treeneri vastavust nõuetele kõrgemal tasemel kui EKR 5. 



Pille Tali pöördub nii Paralümpiakomitee kui Liisa Roosi poole arutamaks seda teemat koos. 

8. Muud küsimused 

 

- Eesti Ujumisliidu kutsekomisjoni koosseisu laiendamine. 

EULi Kutsekomisjoni koosseis on hetkel: 

- Vladimir Kunitsõn (esimees) 

- Kaja Haljaste 

- Bruno Nopponen 

- Heidi Kaasik 

- Kirsti Mäesepp 

- Pille Tali (EULi esindaja) 

Kutsekomisjoni liikmetele tehti ülesandeks läbi rääkida võimalike uute kandidaatidega. 


