TREENERIKUTSE TAOTLEMINE / esmataotlemine, kutsetaseme tõstmine /
NB! Tutvu kutse andmise korras sätestatud eeldustega kutse taotlemiseks / vt. p. 5.1. /
TREENERIKUTSE TAASTAOTLEMINE / olemasoleva kutsetaseme taastaotlemine /
NB! Tutvu kutse andmise korras sätestatud eeldustega kutse taotlemiseks / vt. p. 5.3. /
1.

Kui teile on eelnevalt antud treeneri kutse või olete spordiorganisatsiooni andmehaldur, siis:
sisenege ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil treenerite registri keskkonda
https://www.spordiregister.ee/admin/

2. Ilma treenerikutset eelnevalt omamata (esmataotlemine) sisenege avaliku veebi kaudu
www.spordiregister.ee, valides ANDMETE ESITAMINE

3. Seejärel sisenege ID-kaardi, mobiil-ID või pangalingi abil avaliku veebilehe kaudu esitades
TREENERIKUTSE TAOTLEMISE AVALDUS

4. Täitke esmane kutse taotlemise avaldus ja vajutage SAADA TAOTLUS, pärast seda tekib teile
ESR keskkonnas võimalus laadida dokumente ja esitada treenerikutse taotlus läbivaatamiseks

5. Logides www.spordiregister.ee/admin kaudu keskkonda avaneb teile alljärgnev vaade
Seal tuleb kindlasti vaadata, et ülareal oleks valitud:
ROLL: Treener ja ALAMREGISTER: administreerimine
edasi vajutada UUS Taotlus nupule

6. Edasi tuleb valida spetsialiseerumine ja kutse ning vajutada EDASI nupule.

7. Järgmisena jõuate taotlemise lehele, seal peate täitma järjest vasakust menüüst avanevad
nõutavad väljad:
7.1. Taotlus (maksekorraldus)

Vajutades muuda nupule saate lisada maksekorralduse ja seejärel vajutada salvesta.

7.2.

Isikuandmed

Lisada tuleb isikut tõendava dokumendi koopia, seda saate teha vajutades muuda nupule, lisate
valikust oma faili ja siis vajutate salvesta.

7.3. Kontaktandmed

Üle kontrollida kontaktid ja seda saate teha vajutades muuda nupule, kui parandused on sisse viidud,
siis vajutate salvesta.

7.4. Haridus

Haridus dokumendid saate lisada, vajutades muuda nupule ja seejärel avaneb teile all olev vaade:

Haridus alt saate määrata: keskharidus, kõrgharidus ja/või spordialane kõrgharidus.
Spordialaseks kõrghariduseks lugeda: kehaline kasvatus, treening, füsioteraapia ja rekreatsiooni korraldus
Haridust tõendavate dokumentide alla tuleb laadida kas ülikooli või gümnaasiumi lõputunnistus.
Haridusega seotud dokumentide alla on võimalus laadida pooleli oleva või lõpetamata kõrghariduse korral
väljavõte läbitud ainetest, et neid saaks vajadusel kasutada üldainete või erialaainete koolituste
arvestamisel. Kõige lõpus tuleb vajutada salvesta nupule.

7.5. Koolitused
Koolitusi saate lisada vajutades Lisa uus koolitus nupule ja siis avanevad teile Koolituse andmed
muudetud väljad.
Võimalik lisada täienduskoolitusi ja erialast tasemekoolitust.
Üldainete koolituste läbimise tõendamine toimub TLÜ ja TÜst saadetud info põhjal.

Kõige viimasena tuleb teil vajutada salvesta nupule.

7.6.

CV

CV hõlmab treeneri poolt sisestatud andmeid ja Eesti spordiregistris olevaid töökohti.
Lisainfona on võimalik CV alt lisada veel teisi töökohti, koolitusi ja vabas vormis lisainfot.

8. Viimasena tuleb vajutada vasakul menüüs ESITA TAOTLUS nupule.

Teile avaneb väljavõte kutse andmise korrast, kuhu on märgitud kutse taotlemise eeldused.
Kontrollige, kas kõik vajalik on esitatud ja kõige lõpuks vajutage Esita taotlus nupule.

