EKL
KASVATAJAKOOLITUSE PROGRAMM
JA KASVATAJA ALGKOOLITUSE LÄBIVIIMISE JUHEND
Kinnitatud EKL juhatuse koosolekul 03.10.2013, protokoll nr 10
Täiendatud EKL juhatuse koosolekul 12.02.2015, protokoll nr 2 (p I.3., p V – kehtivad vastuvõtmise hetkest)
Täpsustatud EKL juhatuse koosolekul 10.03.2016, protokoll nr 3 (p II.1. sõnastus)
Kehtib vastuvõtmise hetkest

I.

Kasvajakoolituse läbiviimise juhend

1. Kasvatajakoolitus jaguneb algkoolituseks ja täiendkoolituseks.
2. Täiendkoolitusel saavad osaleda algkoolituse läbinud ja algkoolituse lõputesti
positiivselt sooritanud isikud.
3. Kasvatajakoolitusi korraldab Eesti Kennelliit (edaspidi EKL) või EKL juhatuse otsuse
alusel EKL liikmesorganisatsioon. Korraldaja peab EKL juhatuse kinnituse saama
enne koolituse ametlikku väljakuulutamist
4. Kasvataja algkoolitust korraldatakse vähemalt kord aastas erinevates Eesti
regioonides.
5. Kasvataja täiendkoolitust korraldatakse vähemalt kord kahe aasta jooksul või 10
soovija registreerumisel.
II Kasvataja algkoolitus.
1. Kasvataja algkoolituse läbimine on kohustuslik kennelnime taotlejatele (sh
lisaomanikele) ja välimikukohtuniku põhikursusel kandideerijatele alates
01.01.2015.
2. Kasvataja algkoolituse kestvuseks (koos lõputesti sooritamisega) on
minimaalselt 5 auditoorset õppepäeva.
3. Kasvataja algkoolitus lõpeb lõputestiga, mis loetakse positiivselt sooritatuks,
kui 75% testi vastustest on õiged.

III. Koolitustel käsitletavad kohustuslikud teemad koos tähtsamate mõistete ning
sisukirjeldusega:
1. Kasvatajale
ja
koeraomanikule
olulised
seadused
(Loomakaitseseadus,
Asjaõigusseadus, Võlaõigusseadus, Veterinaarkorralduse seadus, Loomatauditõrje
seadus, EL muud seadused, KOV ja KÜ korraldused, ettekirjutused jne.)

2. FCI ja EKL – katusorganisatsioonid ja nende reglemendid. Mis on kennel? Kenneli
loomine. Kennelnimi. Erinevad kenneli vormid (nende eelised, puudused ja riskid).
Ostu – müügi leping. Paaritusleping. Rendileping. Muud kokkulepped. Tõukohased
aretuserinõuded.
3. Koerte käitumine
Koera käitumise alused. Normaalne käitumine ja käitumishäired. Koera käitumusliku
arengu etapid. Õppimine. Koera koolitamise erinevad viisid ( nende eelised ja
puudused ).
4. Koerte toitumine
Koerte söötmise alused. Erinevad toitmisviisid (nende eelised ja puudused). Koerte
söötmine erinevatel eluetappidel.
5. Koera anatoomia, füsioloogia ning patoloogiad
Ülevaade koera anatoomiast ja füsioloogiast organsüsteemide kaupa (luu- ja
liigesaparaat ning lihastik; seedeelundkond; kuse- ja suguelundid; nahk; normaalsed
terviseparameetrid). Ülevaade sagedasematest nakkushaigustest ning nende
profülaktikast. Hügieen koerte eluruumides. Sagedasemad mittenakkavad haigused,
ülevaade sagedasematest surma põhjustest.
6. Geneetika alused ning aretuse strateegiad
Ülevaade geneetika alustest ( pärilikkusaine, geen, kromosoom, genotüüp, fenotüüp ja
selle mõjutajad). Aretuse strateegiad (inbreeding, ja outcrossing; nende olemus,
eelised ja riskid). Omaduste päranduvus (mono- ja polügeenne päranduvus;
autosoomne, suguliiteline ja x-liiteline päranduvus; retsessiivne ja dominantne
päranduvus). Pärilikud haigused ja vead. Aretusprogrammid pärilike vigade
vältimiseks ja kaotamiseks. Geenitestid.
.
7. Koerte sigimine
Aretusreeglitest üldiselt (aretuskõlbuliku koera vanus, tervis jms). emaskoera ja
isaskoera areng suguküpsuse saavutamiseni. Jooksuaeg (hormonaalne regulatsioon,
käitumine jooksuajal, füüsilised ilmingud). Paaritus (paarituse füsioloogia, käitumine,
õige paaritusaja määramine). Tiinus (tiinuse füsioloogia, füüsilised ilmingud,
tiinusaegne söötmine). Poegimine (poegimiseks valmistumine; sünnitegevuse alguse
kindlakstegemine; sünnituse füsioloogiad; sünnituse patoloogiad; esmaabi; kutsikate
„vastu võtmine“; emaskoera käitumine ja selle patoloogiad; imetamine). Keisrilõige
(millal on see vajalik; emaskoera ja kutsikate hooldamine keisrilõikuse järel).
Kutsikate kasvatamine, hooldamine, toitmine ja sotsialiseerimine. Kutsikate haigused
ja patoloogiad.
8. Essee kasvataja eetikast ja kodutöö kasvatatava tõu ajaloost kuni tänapäevani.
Essee orienteeruv pikkus võiks olla 4000 tähemärki so 2 lk reavahega 1,5
Töö sisu: Essee võiks anda vastuse järgmistele küsimustele:

Mis on kasvatajaeetika?
Milline on eetiline kasvataja?
Võiks välja tuua koos põhjendustega minimaalselt seitse asja / tegevust / vms , mida
1) eetiline kasvataja peab / on kohustatud
tegema
2) eetiline kasvataja ei tohi teha
Kodutöö peab andma ülevaate kasvatatava tõu pärinemisest, väljakujunemisest või
tekkimisest kuni tänapäevani; tõu kasutusaladest (ajalooliselt ning tänapäevaselt) ; tõu
iseärasustest
;
jms
2) lühireferaat esitatakse valge kirjutuspaberi ühel poolel formaadis A4; vormistatud
Wordi dokument püstkirjaga Times New Roman, suurusega 12, reavahega 1,5;
3) infoallikad, mida kasutati töö koostamisel peavad olema viidatud;
4)
slaidesitluse
koostamisel
palume
kasutada
PowerPoint
programmi.

IV Kursuse lõputest ja kodutööde hindamine
1. Lõputesti küsimustiku koostab koolituse korraldaja koostöös lektoritega. Lõputest
peab sisaldama vähemalt kolme küsimust iga koolitusel käsitletud temaatika või
teemarühma kohta.
2. Lõputestide kontrollimiseks määrab koolituse korraldaja kuni kolmeliikmelise
komisjoni. Lõputestide tulemused edastatakse koolituse korraldanud organisatsiooni
juhatusele EKL juhatuse poolt kinnitatud (Lisa 1) tunnistuste väljastamiseks seitsme
päeva jooksul peale lõputesti sooritamist.
3. Lõputesti tulemusi hinnatakse alljärgnevalt:
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Koera anatoomia, füsioloogiad ning patoloogiad. Geneetika alused ning aretuse strateegiad
– kuni 20 punkti
Koerte sigimine, kutsikate kasvatamine ja kutsikate patoloogiad - kuni 20 punkti
Kasvatajale ja koeraomanikule vajalikud seadused - kuni 20 punkti
Koerte käitumine ja toitumine - kuni 20 punkti
Essee kasvatajaeetikast – kuni 10 punkti
Ülevaade tõu ajaloost – kuni 10 punkti

V. EKL kasvatajakoolituse korraldaja peab kuu aja jooksul alates koolituse lõputesti
toimumise kuupäevast edastama EKL büroosse koolituse positiivselt läbinud isikute nimekirja
koos nende isikukoodidega.

