
 
Tugistruktuur 

KOHTUNIKE MENTORID 

 

1. Üldsätted 

Mentorprogramm on kohtunike arenguprogrammide osa, milles osalemise kaudu on 

mentoritel võimalus anda edasi oma teadmisi ja kogemusi ning aidata kaasa uue 

karjäärikohtuniku tippu pürgimisele. 

Mentoriks saavad olla kinnitatud kohtunike vaatlejad, kes toetavad talendika kohtuniku 

arengut läbi pikema perioodi, olles temaga personaalses kontaktis ja ehitades usaldusliku 

ja ühistel arusaamadel põhineva töise suhte.  

Programmiga liitunud mentoritelt ootab EJL personaalsemat lähenemist, mis väljendub 

regulaarses suhtluses temale kinnitatud kohtunikuga, valmisolekus külastada tavapärasest 

rohkemal arvul kohtuniku mänge ja tagasiside andmises vaadeldud mängudest ning 

kohtuniku arengust hooaja vältel.  

Mentorina ei tohi tegutseda isik, kes on ametis kohtunike osakonnas või on kohtunike 

komisjoni liige. 

 

2. Eeldused ja tingimused 

• Mentorina tegutsevad isikud peavad tunnustama EJL üldtunnustatud eetika ja 

käitumise norme ning vastama oma isikuomadustelt mentoritele esitatud nõuetele 

• Mentorite kandidaadid valib välja kohtunike osakond ja kandidaat kinnitab oma 

soovi programmiga liitumiseks 

• Mentor osaleb korralistel koolitustel. 

• Mentorite valikul arvestatakse järgmiste omadustega: 

o Kogemus (millisel tasemel ja kui kaua töötas mentor eelnevalt kohtunikuna 

ning kaua on tegutsenud vaatlejana) 

o Isikuomadus (positiivsus, avatus, ausus, kuulamis- ja juhendamisoskus, 

õpetamissoov) 

o Kohusetunne (raporti esitamise aegsus, hõivatuse tase, RefPali hinnangute 

tegemine) 

o Oskus (tagasiside kohtunikelt, antud hinnangute adekvaatsus / 

kokkulangevus ametlike hinnangutega, analüüsivõime) 

3. Sisu 

• Mentoreid kaasatakse kohtunike kõrgeimas arenguprogrammis ehk Premium 

Liiga arengugrupis. 

• Programmis osalejate arv on piiratud ning üldjuhul kinnitatakse mentorile kuni 

kaks programmi kuuluvat kohtunikku. 

• Tingimuslikult peab mentor olema teenindanud mänge vähemalt 1 aste kõrgemal 

kui programmi kuuluv kohtunik 

• Mentor töötab kinnitatud kohtunikega 2 hooaega. Iga hooaja lõppedes esitab 

mentor kirjaliku kokkuvõtte kohtuniku arengust läbi vastava ankeedi. 

• Programmi alguses toimub mentoritele eraldi sissejuhatav koolitus mentorlusest 

ning ootustest neile programmi kestvuse jooksul.  

• Mentorid on oodatud kõikidele PL arengugrupi kohtunikele korraldatavatele 

seminaridele ja koolitustele.  



 

• Programmi jooksul oodatakse mentorilt tihedat suhtlust temale kinnitatud 

kohtunikega.  

• EJL ootab mentorilt vähemalt 4 mängu külastamist, mis on teenindatud temale 

kinnitatud programmi kuuluva kohtuniku poolt. 

• Kohtunike mentorite otseseks kontaktisikuks on kohtunike osakonna 

koolitusjuht. 

• Kohtunike mentorid võivad kasutada EJL poolt kohtunikele pakutavaid hüvesid: 

PL ja Eesti koondiste mängude külastamine jms. 

 

4. EJL õigused 

EJL kohtunike osakonnal on õigus teha muudatusi/erisusi mentorite valikus, arvus ning 

nende programmis osalemise pikkuses vastavalt tekkinud olukorrale, et tagatud oleks 

järjepidev tugistruktuuri areng ning nõutud mentorite hulk. 

 


