
1. ERISesse sisenemine 

1. Sisene EJL kodulehele www.jalgpall.ee. 
2. Vali ülalt menüüribalt ERIS. 

 

 

 

http://www.jalgpall.ee/


2. ERISesse sisenemine 

1. Logi sisse ID kaardi või Mobiil-ID-ga. 

 

 



3. ERISe konto loomine 

Juhul kui Sul on ERISe konto juba olemas, liigu edasi oma kontole ja „Treeneri“ rolli taotlemise juurde (vt punkt 4). Kui Sul ERISe 
kontot ei ole, järgi järgmisi samme. 

1. Vali „Loo enda konto“. 

 

 

  



2. Avanevad isikuandmed. 
3. Registriandmed tulevad automaatselt Rahvastikuregistrist ja neid uuendada ei ole vaja. 
4. Sisesta isiklikud lisaandmed. Kohustuslikel väljadel on punased kastid ümber. Salvesta andmed. 
5. Sisesta aadress. NB! Sellele aadressile postitatakse igakuine „Jalka“ ajakiri, juhul kui ametiisik on seda soovinud (sellisel juhul 

maksab ametiisiku hooaja litsents 24 eurot). Salvesta andmed. 
6. Soovi korral laadige üles oma isiklik dokumendifoto vajutades foto lahtris olevale nupule. Foto üleslaadimine ei ole kohususlik.  

 

 



4. „Treeneri“ rolli taotlemine 
 
Juhul kui Sul on “Treeneri” roll juba olemas, mine edasi treeneri registreerimise juurde (vt punkt 5). Kui Sul „Treeneri“ rolli ei ole, järgi 
järgmisi samme. 

1. Vali ülalt vasakult „Lisa roll“ – „Treener“. 

 

 

 

 

 

  



2. Küsitakse „Kas soovite taotleda omale rolli ’Treener’? Vali „OK“. 

 

 

 

 

 

 

  



5. Treeneri registreerimine klubisse 

1. Vali ülemiselt vasakult menüüribalt „Treener“. 
2. Vali alumiselt menüüribalt „Registreerimine“. 
3. Klubi valimiseks vajuta „Lisa uus“. 
4. Vali rippmenüüst klubi, millesse soovite registreerida. Saalijalgpalli klubidel on ees tähis S. ja rannajalgpalli klubidel R. 

Töötamise viisi, alguse ja lõpu täidab klubi esindaja registreeringu kinnitamisel.  
5. Salvesta andmed. 

 

  



6. Peale andmete salvestamist avaneb infoaken: „Teie registreerimistaotlus on edastatud ja ootab klubipoolset kinnitust. Peale 
kinnitust saate taotleda ametiisiku hooaja litsentsi.“ Vajuta „OK“.  

7. Juhul kui oled treener mitmes klubis, siis klubide lisamiseks vali „Lisa uus“, vali klubi ja salvesta andmed.  
8. Peale klubi valimist, peab klubi ERISe peakasutaja Sinu registreerimise klubisse kinnitama. Kui klubi ERISe peakasutaja on 

Sinu registreerimise kinnitanud, tuleb Sinu poolt märgitud e-posti aadressile sellekohane teade ja Sul tekib võimalus taotleda 
ametiisiku hooaja litsentsi. 

 

 

  



6. Treeneri registreerimine EJL-i 

NB! Treener registreerib ennast EJL-is vaid juhul, kui ta ei tööta mitte üheski klubis, kuid ta on läbinud mistahes EJL-i 
treenerikoolituse. Treener, kes ei tööta üheski klubis, ei pea taotlema ametiisiku hooaja litsentsi. 

1. Vali ülemiselt menüüribalt „Treener“. 
2. Vali alumiselt menüüribalt „Registreerimine“. 
3. EJL-i valimiseks vajuta „Lisa uus“. 
4. Vali rippmenüüst EJL 
5. Salvesta andmed. EJL-ile saadetakse e-maili peale Sinu registreerimistaotlus ning EJL-i töötaja peab Sinu 

registreerimise kinnitama. 

 

 



7. Ametiisiku hooaja litsentsi taotlemine 

NB! Juhul kui Sul on Ametiisiku hooaja litsents juba olemas (nt kui oled seda taotlenud „Ametiisiku“ rolli alt), siis on registreerimiste 
juures märge „Litsents on aktiivne“ ning uuesti litsentsi taotleda ei ole vaja.  

1. Logi uuesti sisse isiklikule ERISe kontole ja vali ülemiselt menüüribalt “Treener”. 
2. Vali alumiselt menüüribalt „Hooaja litsentsi taotlemine“. 
3. Pane linnuke kasti „Soovin ajakirja Jalka igakuist postitust“ juhul, kui soovid koos litsentsiga saada igakuiselt ajakirja Jalka. 

Ametiisiku hooaja litsentsi tasu koos ajakirja Jalka igakuise postitusega on 24 eurot. Juhul kui Sa ajakirja Jalka ei  soovi, jäta 
linnuke kasti panemata ja sellisel juhul on litsents tasuta.  

 

 



4. Loe läbi meistrivõistlustel osalemise tingimused, nõustu nendega tehes linnuke kasti „Nõustun järgmiste tingimustega:“ ning 
allkirjasta litsentsitaotlus PIN2-ga vajutades nuppu „Allkirjasta“. 

5. Juhul kui soovisid ajakirja Jalka igakuist postitust, suunatakse Sind internetipanka. Soorita makse ja vajuta nuppu „Tagasi 
kaupmehe juurde“. 

 

  



6. Ametiisiku hooaja litsents on nüüd aktiivne ja kehtib kuni jooksva kalendriaasta lõpuni. Sulle saadetakse e-maili peale 
digitaalselt allkirjastatud „Ametiisiku hooaja litsents“ ja arve juhul, kui soovisid koos litsentsiga saada ajakirja Jalka. 

 

 

  



8. Treeneri registreerimise lõpetamine 

1. Logi sisse oma isiklikule ERISe kontole. 
2. Vali ülemiselt menüüribalt „Treener“. 
3. Vali alumiselt menüüribalt „Registreerimine“. 
4. Vali registreerimine, mille soovite lõpetada ja vajutage rea järel olevale nupule „Lõpeta registreerimine“.  

 

 

  



5. Sisesta tekkinud lahtrisse töölepingu või töötamise lõppemise kuupäev ning salvesta. 

 

 

 


