
Korduva kippuvad küsimused (KKK) 

1. Küsimus: Üldine küsimus – kuidas saada treenerikutse? 

Lühidalt: 

Treener peab läbima erialase koolituse nõutud mahus (täpne maht kajastatud kutse andmise 
korras). 

Lisaks erialakoolitusele on vajalik läbida üldosakoolitus, mida korraldavad ülikoolid. Info leitav 
Sport.ee lehelt (http://www.sport.ee/et/treenerid#ankur2). Pole vahet, kumb koolitus ennem 
läbitakse, vaid tähtis on, et mõlemad koolitused oleksid eksamile registreerudes läbitud. 

Kui kõik eeldused olemas, siis peab oma dokumendid Spordiregistrisse ise laadima 
(https://minu.treenerikutse.ee/).  

Seejärel saate kutse eksamile tingimusel, kui kõik dokumendid on korras. Eksam toimub (EKR3, EKR4 
ja EKR5 kutsete puhul) EOK testikeskuse keskkonnas (http://testikeskus.eok.ee/). 

 

2. Küsimus: Milline peab olema esmaabikoolituse läbimise tõend 2020.aasta atesteerimisel? Kui 
vana? 

Esmaabikoolitus tuleb esmakordselt läbida 16-tunnisena. Edasi võib läbida 6 või 8-tunniseid 
koolitusi. 2020.aastal kehtib esmaabikoolituse tõend, mis on väljastatud 2017 või hiljem. Sobib 
autokoolides nõutav esmaabitõend, kuigi aegajalt korraldavad ka klubid ametlikke esmaabikoolitusi. 
NB! Esmaabikoolitaja peab olema  tunnustatud esmaabikoolitajate nimekirjas, kellel on ka 
tunnistuse väljastamise õigus. 

 

3. Küsimus: Kust kohast ma näen oma koolitustel osalemise infot ehk koolitustunde? 

https://minu.treenerikutse.ee/ See on see koht, kust näevad treenerid enda kohta käivat infot. Sinna 
tuleb sisse logida ja kindlasti on vaja täiendada oma andmeid, kui need muutuvad. 

 

4. Küsimus: Miks viimasel ajal ei anta koolitustõendeid osalejatele? 

Koolitustõendeid peab koolituse korraldaja andma osaleja esimesel nõudmisel. Koolitustõendeid ei 
anta Eesti Maleliidu poolt korraldatud treeneritele suunatud koolitustel, kuna osalejate treenerite 
nimekirjad ja edaspidi ka nende isikute, kellel pole treenerikutset, esitatakse Spordiregistrisse 
isikukoodi põhiselt. 

 

5. Küsimus: Kas Eesti Maleliit korraldab tasemekoolitusi? 

Vastus: Eesti Maleliit korraldab taseme- ja täiendkoolitusi maletreeneritele. Koolitused toimuvad 
üldiselt kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) ning koolituse maht on 30 – 40 TP. 

 

6. Küsimus: Kas Tartu ja Tallinna Ülikooli poolt korraldatavaid spordi üldainete koolitusi 
arvestatakse treenerikutse taotlemisel erialase täiendkoolitusena? 



Vastus: Kõrgkoolide korraldatavad spordi üldainete koolitused ei hõlma erialast koolitust, seega ei 
arvestata neid koolitusi erialase täienduskoolitusena (näit.kutse taastaotlemisel). 

 

7. Küsimus: Kas spordialase kõrghariduse korral arvestatakse kõrgkoolide poolt korraldatud 
üldainete koolituste läbimist kutsetaseme taotlemisel? 

Vastus: Spordialase kõrghariduse korral ei ole vaja läbida üldainete koolitusi, kuna see on juba 
kõrgkoolis läbitud. Spordi üldainete koolitused on mõeldud neile, kel pole erialast kõrgharidust. 
Spordialase kõrghariduse korral onkutsetasemetaotlemiseks vajalik läbida erialaseid täiendkoolitusi 
kokku 60 tunni ulatuses (EKR 3 taotlemisel 30 tunni ulatuses). 

 

8. Küsimus: Millist haridust loetakse kehalise kasvatuse ja/või spordialase kõrghariduseks? 

Vastus: Kehalise kasvatuse ja spordialase kõrgharidusena arvestatakse kehakultuuriteaduskonna 
lõpetamist kõrgkoolides (nt Tallinna ja Tartu Ülikool). 

 

9. Küsimus: Kas abitreeneri, EKR 3 taseme eksamile pääseb ainult siis, kui on läbitud 60 tundi 
koolitusi, mitte vähemaga (näiteks, kui on tõesti pikk harrastuskogemus)? 

Vastus: Vastavalt kehtestatud kutse andmise korrale on abitreeneri kutsetaseme taotlemise 
eelduseks kutsealase koolituse läbimine minimaalselt 60 tunni ulatuses. Sellest 30 tundi peab 
haarama erialast koolitust ja 30 tundi spordi üldaineid vastavalt EOK poolt kinnitatud õppekavale.  
Maletreenerite kutsekomisjon on väga kindlal seisukohal, et eksamitele pääsemiseks peab olema 
läbitud koolitusi nõutavas mahus ja need on tõendatud vastavate tunnistustega. 

 

10. Küsimus: Kas noorte- ja projektilaagri kasvatajate/juhatajate eksami sooritamist arvestatakse 
taseme- või erialase täiendkoolitusena? 

Vastus:Noorte- ja projektilaagri kasvatajate/juhatajate eksami sooritamist ei arvestata ei taseme- 
ega erialase täiendkoolitusena. 

 

11. Küsimus: Kaua kehtivad koolitustõendid? 

Üldosakoolituste tõenditel pole kehtivuspiire. Eriosa- ehk erialase tasemekoolituste tõendite 
kehtivus on praegu 4 aastat. Täpsemalt: Kui kutse aegub sügis 2020, siis arvesse lähevad 
täiendkoolitused, mis on läbitud alates sügis 2016 ehk peale praeguse kutse kehtivuse algust. 

 


