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1. Eesmärgid
1.1. Koolitaja statuudi eesmärgiks on kehtestada põhimõtted, mille alusel on võimalik saada EKL
poolt tunnustatud koolitusalal atesteeritud koolitajaks ning vastavad õigused ennast pidevalt
täiendades säilitada. Toetudes kirjeldatud süsteemile, on võimalik tõsta koerte koolitustaset
Eestis ning seeläbi parandada koerte ja inimeste vahelisi suhteid.
1.2. Koolitajate atesteerimise eesmärgid:
1.2.1. Väljatöötatud nõuetele vastavate ja koolitusala pädevuseksami sooritanud koolitajate
väljaselgitamine.
1.2.2. Lootustandvate ja professionaalsete koolitajate järjepideva järelkasvu tagamine.
1.2.3. Atesteeritud koolitajate teadmiste taseme mõõtmine.
1.2.4. Atesteerimiseks vajalike standardite väljatöötamine ja kehtestamine, sealhulgas koolitaja
valiku lihtsustamine, koolitaja elukutse väärtustamine.

2. Koolitaja atesteerimise kord
2.1. Atestatsiooni saamiseks läbitavad etapid
2.1.1. Koolitaja ja katsekohtuniku põhikursuse läbimine ja/sellele järgneva põhikursuse teooriaja praktikaeksami positiivne sooritamine. Eksami võib sooritada ka ilma põhikursusel
osalemata.
2.1.2. Iseseisev koolitustegevus ja stažeerimine
2.1.3. Koolitusala pädevuseksami teooria- ja praktikaosa positiivne sooritamine.

3. Koolitaja ja katsekohtuniku põhikursus
3.1. Koolitaja ja katsekohtuniku põhikursuse (edaspidi Põhikursus) korraldamine.
3.1.1. Põhikursust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid koostöös EKL-KKK-ga.
3.1.2. Põhikursuse ja selle eksami kohta käiv info avalikustatakse EKL-KKK infokanalites
vähemalt üks kuu enne põhikursuse ja eksami toimumist.
3.1.3. Põhikursuse korraldamiseks tuleb EKL-KKK eestseisusele esitada taotlus koos põhikursuse
lektorite nimedega vähemalt kaks kuud enne kursuse algust.
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3.1.4. Põhikursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 20 akadeemilise tunni (edaspidi
AT) ulatuses:
a) EKL üldalused ja normatiivdokumendid (vähemalt 1 AT);
b) koera anatoomia, füsioloogia ja geneetika (vähemalt 3 AT);
c) koerte haigused, profülaktika ja esmaabi (vähemalt 3 AT);
d) koera pärilik käitumine ja iseloomuomadused (vähemalt 3 AT);
e) koera õppimise ja koolitamise alused (vähemalt 3 AT);
f) erinevad koolitusalad (vähemalt 3 AT);
g) kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused (vähemalt 2 AT);
h) andragoogika ja didaktika alused (vähemalt 2 AT).
3.2. Põhikursuse eksam
3.2.1. Põhikursus lõpeb kirjaliku teooria- ja praktikaeksamiga põhikursusel käsitletud teemade
ulatuses.
3.2.2. Põhikursuse eksami viib läbi EKL-KKK eestseisuse määratud kolmeliikmeline
eksamikomisjon.
3.2.3. Kõik eksamikomisjoni liikmed peavad olema EKL atesteeritud koolitajad või
katsekohtunikud.
3.2.4. Koolitaja põhikursuse eksami teooriaosas kontrollitakse eksamineeritava teoreetilisi
teadmisi punktis 3.1.4 toodud teemade ulatuses, vastava küsimustiku valmistab ette
põhikursuse eksamikomisjon koostöös põhikursuse lektoritega.
3.2.5. Koolitaja põhikursuse eksami praktikaosas kontrollitakse eksamineeritava suutlikkust
iseseisvaks koolitustegevuseks. Selleks annab eksamineeritav näidistunni ühel enda poolt
valitud koolitusalal.
3.2.6. Koolitaja põhikursuse eksam loetakse positiivselt sooritatuks, kui nii teooria- kui
praktikaosast on saadud positiivne tulemus.
3.2.7. Kui atestatsiooni taotleja on edukalt sooritanud põhikursuse eksami teooria- ja praktikaosa
ning eksamikomisjon on sellest teavitanud EKL-KKK eestseisust, saab atestatsiooni taotleja
õiguse alustada stažeerimisega. Stažeerimised kantakse koolitaja raamatusse.
3.2.8. Kui atestatsiooni taotleja ei soorita põhikursuse eksamit esimesel katsel, on tal võimalik
eksamit üks kord korrata, teistkordse ebaõnnestumise korral peab ta osalema uuel
põhikursusel.
3.2.9. Kui põhikursusel osaleja ei saa sama põhikursuse raames eksamist osa võtta, võib ta
eksami sooritada mistahes järgmise põhikursuse raames.
3.2.10. Pärast põhikursuse ja põhikursuse eksami toimumist peab põhikursust korraldav
organisatsioon edastama hiljemalt kuu aja jooksul EKL-KKK eestseisusele põhikursusel
osalenute nimed ning põhikursuse eksami tulemused (eksamil osalenute nimed ja tulemused
vormis „sooritatud“/“mittesooritatud“).
3.3. Koolitaja põhikursuse eksamil osalemise tingimused.
3.3.1. Koolitaja põhikursuse eksamil osaleja peab täitma järgmised eeltingimused:
a)
on osalenud tulemuslikult vähemalt ühe koeraga mistahes EKL poolt tunnustatud
koolitusala eksamil või võistlusel;
b)
omab soovitust EKL atesteeritud koolitajalt või EKL liikmesorganisatsioonilt.
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3.3.2. Koolitaja põhikursuse eksamil osaleda soovija vastavust eeltingimustele kontrollib eksami
korraldaja põhikursuse eksamile registreerimise käigus.
3.3.3. Eksamil osalemiseks tuleb eelnevalt tasuda korraldaja poolt nõutav põhikursuse
eksamitasu.
4. Iseseisev koolitustegevus ja stažeerimine
4.1. Iseseisva koolitustegevuse ja stažeerimise eesmärgiks on koerte ja koerajuhtide koolitamiseks
vajalike praktiliste oskuste omandamine ning koolitusala pädevuseksami sooritamiseks
ettevalmistumine.
4.2. Enne koolitusala pädevuseksamile pääsemist peab atestatsiooni taotleja viima iseseisvalt läbi
koerte ja koerajuhtide koolitamist vähemalt 100 astronoomilise tunni ulatuses ning pidama oma
tegevuse kohta koolituspäevikut.
4.2.1. Koolituspäevikusse tuleb iga läbiviidud koolituskorra kohta teha järgnevad sissekanded:
a)
koolituse toimumise aeg ja kestus;
b)
andmed koolitusel osalenud koerte ja koerajuhtide kohta;
c)
koolituse eesmärgid;
d)
läbiviidud harjutused;
e)
kasutatud vahendid;
f)
saavutatud tulemused;
g)
koerajuhtide allkirjad.
4.2.2. Iseseisev koolitustegevus võib 1/3 osas koosneda teoorialoengutest, ülejäänud osa peab
moodustama praktiline koolitamine.
4.2.3. Kui mõni koolitusel osalev koer saavutab EKL poolt tunnustatud koolitusalal eksami- või
võistlustulemuse, väheneb iseseisvas koolitamises nõutav tundide arv iga saavutatud
tulemuse pealt 10 tunni võrra, kuid mitte üle 50 tunni. Ühe ja sama koera puhul arvestatakse
vaid erinevatelt koolitusaladelt või klassidest saadud tulemusi.
4.3. Lisaks iseseisvale koolitustegevusele peab atestatsiooni taotleja stažeerima vähemalt 5 tunni
ulatuses mõne atesteeritud koolitaja juures. Stažeerimise kohta tehakse sissekanded koolitaja
raamatusse.
4.4. Iseseisev koolitustegevus ja stažeerimine tuleb sooritada põhikursuse järgsele teooria- ja
praktikaeksamile järgneva viie aasta jooksul.
4.5. Lisaks eelnevale peab atestatsiooni taotleja punktis 4.4 nimetatud perioodi kahe viimase aasta
jooksul osalema vähemalt kahel vastava koolitusala koerte koolitust käsitleval koolitusüritusel
(seminaril, loengul), mille kohta on olemas kirjalik tõend / sissekanne koolitaja raamatusse.

5. Koolitusala pädevuseksam
5.1. Koolitusala pädevuseksamile pääsemiseks peab atestatsiooni taotleja:
a)
olema vähemalt 18-aastane;
b) esitama EKL-KKK-le sooviavalduse atesteeritud koolitajaks saamiseks koos koolitusala
äramärkimisega;
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c)
olema positiivselt sooritanud põhikursusele järgneva teooria- ja praktikaeksami;
d) olema osalenud koerajuhina tulemuslikult vastava koolitusala eksamil või võistlusel;
e)
olema läbinud iseseisva koolitustegevuse ja stažeerimise vastavalt punktile 4;
f)
olema EKL liige;
g) tasuma koolitaja pädevuseksami tasu vastavalt EKL hinnakirjale.
5.2. Koolitusala pädevuseksami valmistab ette ja viib läbi EKL-KKK eestseisuse määratud korradaja.
5.3. Koolitusala pädevuseksami eksamikomisjon moodustatakse vähemalt kolmest EKL-KKK
eestseisuse poolt määratud liikmest, kes on hinnataval koolitusalal EKL atesteeritud koolitajad.
5.4. Koolitusala pädevuseksam koosneb teooria- ja praktikaosast.
5.4.1. Pädevuseksam peab olema ettevalmistatud, läbi viidud ja protokollitud vormis, mis
võimaldab osalejate eksamisooritust objektiivselt hinnata.
5.4.2. Teooriaosas kontrollitakse atestatsiooni taotleja professionaalseid teadmisi koerte ja
koerajuhtide koolitamisega seotud küsimustes.
5.4.3. Teooriaosa positiivse sooritamise korral pääseb atestatsiooni taotleja praktikaosa
sooritamisele.
5.4.4. Praktikaosas kontrollitakse atestatsiooni taotleja professionaalseid oskusi koerte ja
koerajuhtide praktilises koolitamises vastaval koolitusalal, eksamikomisjoni ees viiakse läbi
näidistund.
5.4.5. Praktikaosa viiakse läbi 3 erineval koolitustasemel koeraga. Koerad valib ja
eksamiülesande määrab eksamikomisjon.
5.5. Eksamikomisjon koostab koolitusala pädevuseksami tulemuste protokolli ja edastab selle
hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eksami toimumist EKL-KKK eestseisusele. EKL-KKK
eestseisus teeb EKL juhatusele ettepaneku pädevuseksami positiivselt sooritanud atestatsiooni
taotleja vastaval koolitusalal atesteeritud EKL koolitajaks kinnitamiseks.
5.6. Atestatsiooni taotleja saab pädevuseksamit korrata kaks korda, seejärel peab ta uuesti läbima
iseseisva koolitustegevuse ja stažeerimise etapi vastavalt peatükile 4.
5.7. Kui EKL poolt tunnustatud koolitusalal atesteeritud koolitaja soovib taotleda atestatsiooni mõnel
teisel koolitusalal, peab ta igal koolitusalal sooritama vastava pädevuseksami.

6. Atesteeritud koolitaja õigused ja kohustused
6.1. EKL atesteeritud koolitajal on õigus seoses oma nimega kasutada avalikult nimetust „EKL
/koolitusala nimetus/ atesteeritud koolitaja“.
6.2. Atesteeritud koolitajad kantakse EKL atesteeritud koolitajate nimekirja, mida haldab EKL-KKK.
Atesteeritud koolitajate nimekiri ja kontaktandmed avalikustatakse EKL koduleheküljel.
6.3. Koolitaja atestatsioon kehtib 3 aastat, mille jooksul peab EKL atesteeritud koolitaja olema
osalenud vähemalt kahel vastava koolitusala koolitusüritusel (seminarid, loengud) või neid
lektori/koolitajana läbi viinud. Koolitusüritustel osalemise kohta tuleb EKL-KKK-le esitada
kirjalikud tõendid ja nende aktsepteerimise korral pikeneb atestatsiooni kehtivus järgnevaks
kolmeks aastaks.
6.4. Oma huvide kaitsmiseks on atesteeritud koolitajal õigus pöörduda EKL-KKK eestseisuse või
üldkoosoleku poole.
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6.5. Oma tegevuses on atesteeritud koolitaja kohustatud järgima kehtivaid FCI ja EKL eeskirjade ja
normatiivaktide nõudeid.

7. Koolitaja atestatsiooni tühistamine ja ennistamine
7.1. Koolitaja atestatsioon tühistatakse EKL-KKK eestseisuse ettepanekul ja EKL juhatuse otsusega,
kui atesteeritud koolitaja:
a)
on esitanud valeandmeid;
b) on tõendatult eksinud loomakaitseseaduse vastu;
c)
ei ole täitnud punktis 6.3 toodud nõudeid atestatsiooni pikendamiseks;
d) ei ole enam EKL liige;
e)
on kirjutanud EKL-KKK eestseisusele vastavasisulise sooviavalduse.
7.2. Juhul, kui EKL-KKK eestseisus leiab, et eksimus ei õigusta atestatsiooni tühistamist, võib EKLKKK eestseisus teha EKL juhatusele ettepaneku koolitaja hoiatamiseks.
7.3. Atestatsiooni tühistamise kinnitab EKL juhatus, koolitaja kaotab atesteeritud koolitaja õigused ja
ta kustutatakse atesteeritud koolitajate nimekirjast.
7.4. Kui koolitaja atestatsioon on tühistatud punkti 7.1 d) alusel, võib koolitaja kuni 3 kuu jooksul
atestatsiooni tühistamisest taotleda atestatsiooni ennistamist juhul, kui ta on selleks hetkeks
uuesti EKL liikmeks astunud ja EKL-KKK eestseisusele vastavasisulise avalduse esitanud.
7.5. Kui koolitaja atestatsioon on tühistatud FCI või EKL nõuete rikkumise tõttu, teeb EKL-KKK
eestseisus EKL juhatusele ettepaneku, kas ja milliste nõuete täitmisel koolitaja atestatsioon
ennistatakse.
7.6. Koolitajal on õigus EKL-KKK otsuseid vaidlustada EKL juhtorganite poole pöördudes.
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