
EEVL klubide poolt erialaste koolituste korraldamise kord 

1. EEVL liikmesklubide poolt korraldavate koolituste täpsed ajakavad ja käsitletavad teemad 

tuleb kooskõlastada EEVL sekretariaadiga.  

2. Koolitustundide arvestamiseks täiendkoolitustundidena tuleb klubidel kooskõlastada nii 

programm, lektorid kui ka tundide mahud vähemalt 3 (kolm) nädalat enne koolituse algust.  

3. Koolitusi tuleb korraldada konkreetset sihtrühma (taset) silmas pidades ning koolituse 

nimetus peab vastama selle sisule.  

4. Koolituspäevade arv ühe koolituse kohta võib olla kuni 3 päeva ja tundide mahtu 

arvestatakse alljärgnevalt:  

4.1. 1-päevaste koolituste arvestatav tundide maht võib olla kuni 8 tundi;  

4.2. 2-päevaste koolituste arvestatav tundide maht võib olla kuni 15 tundi;  

4.3. 3-päevaste koolituste arvestatav tundide maht võib olla kuni 22 tundi.  

 

5. Rohkem, kui 3 päeva kestvaid koolitusi kõrgema tasemega spetsialistide/treenerite 

juhendamisel käsitletakse treeninglaagritena, kus on võimalik täiendkoolitustunde taotleda 

kokku kuni 12 tunni ulatuses juhul, kui esitatakse tundide vaatlusanalüüsid vastavalt 

kehtestatud nõuetele. 

 6. Tippvõimlejate osalusel toimuvaid masterclass´e külastades on võimalik koolitustunde 

taotleda kokku kuni 12 tunni ulatuses juhul, kui esitatakse tundide vaatlusanalüüsid vastavalt 

kehtestatud nõuetele.  

7. Koolitustõendeid täiendkoolitustundide arvestamiseks võib väljastada ainult EEVL –i poolt 

aktsepteeritavas mahus.  

8. EEVL edastab liikmesklubide poolt korraldavate koolituse infot ainult juhul, kui see on 

korrektselt vormistatud. 

Koolituskutse kohustuslikud väljad: 

• korraldaja logo 

• koolituse nimetus 

• võimlemisala 

• kuupäev, koht 

• koolitusel käsitletatavad teemad ning sihtrühm 

• korraldaja nimi 

• korraldaja kontakt 

• aadress või online keskkond 

• taseme- või täiendkoolitustundide arv 

• koolituse maksumus 

• koolituse toimumise miinimum osalejate arv 

• koolitusel osalemise tingimused ( näiteks online koolituse puhul) 

• registreerimise vorm, tähtaeg 

• koolituse osalemistasu tasumise info – konto, tähtaeg 

• lisainfo saamise kontakt 

• orienteeruv või täpne ajakava (kuupäev, kellaajad, teemad, lektorite nimi, EKR tase 

või amet) 

• kutse vormistamisel palume kasutada tekstidel Arial 11 ja pealkirjadel Arial 14 

kirjafonti. 



 

Juhul kui on soov, et alaliit kinnitab täiendkoolitustunnid registris, siis koolitusjärgselt tuleb 

esitada järgmised korrektsed dokumendid: 

• exceli fail registreeritud osalejate nimede, isikukoodide ja tundide arvuga 

• pdf failina osalejate allkirjaleht, mis tõendab osalejate kohaloleku 

• koolituskutse 

 

Eesti Võimlemisliidul jätab endale õiguse ebakorrektselt vormistatud koolituskutsed mitte 

aktsepteerida.  

  

Dokumendid tuleb edastada emailile eevl@eevl.ee 


