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Vormi “Treenerikutse taotlemise avaldus” täitmise juhend.
Vormi kasutatakse treeneri kutsekvalifikatsiooni taotluse esitamiseks kutset andvale
organisatsioonile – Eesti Olümpiakomiteele (loe treeneri kutsestandardist siit:
http://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10086905 ).
Taotluste esitaja tuvastatakse ID-kaardiga. Kui tuvastamine ID kaardiga ebaõnnestub,
siis sulgege kõik veebilehitseja aknad, kontrollige, kas ID kaart on õigesti ID kaardi
lugejas, kas lugeja on töökorras ning alustage uuesti.
Vormil kuvatakse Rahvastikuregistris olevad isikuandmed ja aadressandmed, mida
taotleja muuta ei saa – joonis 1.

Joonis 1 Taotleja andmed ja kontaktaadressi sektsioon
Kui kontaktaadress erineb Rahvastikuregistri aadressist, siis sektsioonis “Taotleja
kontaktandmed” tuleb sisestada tegelikud kontaktandmed – joonis1.
Kutse taotlemine võib olla kas esmakordne, kutsetaseme tõstmine või taastaotlemine.
Esimest kahte võimalust illustreerib joonis 2. Esmalt tuleb valida spordiala ja
kutsetase rippmenüüdeat. Vormi täitmiseks peavad eelnevalt olema skannitud
vajalikud dokumendid ning need salvestatud andmekandjale (USB seade, kõvaketas,
mälukaart). Soovitav on skannitud dokumentide failidele anda sisu kirjeldavad nimed
(näiteks cv.pdf ; hariduse_dok.doc jne). Kui andmevälja juures on nupp Lisa veel ,
siis on võimalik üles laadida mitu koopiat dokumentidest.
Esmase või kutsetaseme tõstmise taotluse esitamisel esitatavad dokumendid:
Isikut tõendava dokumendi koopia – kohustuslik
Haridust tõendava dokumendi koopia
Taseme- ja täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia
e-post esr@spordiinfo.ee
tel 7303 407
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Vormikohane tööalane CV – kohustuslik
Kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument – nõutav enne
kutseeksami sooritamist

Joonis 2 Esmakordse kutse taotlemise või kutsetaseme tõstmise vorm
Taastaotlemise taotluse esitamisel esitatavad dokumendid:
Täiendkoolitust tõendavate dokumentide koopia
Vormikohane tööalane CV – kohustuslik
Kutseomistamise tasu maksmist kinnitav dokument – nõutav enne
kutseeksami sooritamist
Iskut tõendava dokumendi koopia ja haridust tõendava dokumendi koopia
juhul, kui need on muutunud või puuduvad registris
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Joonis 3 Kutse taastaotlemise vorm
Kui andmeväljad on täidetud, siis nupul
volitatud töötlejale menetlemiseks.

klõpsates saadetakse taotlus

Pärast nupu
vajutamist teostatakse automaatkontrollid. Vigade
esinemisel kuvatakse veateated vormi päises - joonis 4. Mitme vea korral kuvatakse
mitu veateadet. Kui vead on parandatud, siis tuleb ärasaatmist korrata.

Joonis 4 Veateated
Taotlus menetletakse 7 päeva jooksul ning menetlusotsus edastatakse e-posti kaudu.
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