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1. Reguleerimisala
Eesti

Kennelliidu

Põhjamaiste

Kelgukoerte

Katsete

Kogu

(edaspidi

EKL

PKKK)

veokatsekohtuniku statuudiga (edaspidi statuut) kehtestatakse EKL põhjamaiste kelgukoerte
veokatsekohtuniku staatuse omandamise ja selle jätkamise tingimused ja kord.

2. Statuudi subjektid
Kohtuniku staatust võivad taotleda ja omada kõik statuudi tingimustele vastavad ja selle
regulatsioone täitvad füüsilised isikud. Statuut käsitleb veokatsete kohtunikukandidaadi
(edaspidi kohtunikukandidaat) saamist veokatsekohtunikuks.

3. Veokatsekohtuniku koolitus
Kohtuniku koolitus koosneb järgnevatest etappidest
3.1.1. katsekohtuniku ja koolitaja põhikursus (edaspidi põhikursus), mis
lõpeb teooriaeksamiga.
3.1.2. veokatsekohtuniku erikoolitusest;
3.1.3. veokatsekohtuniku stažeerimisest;
3.1.4. veokatsekohtuniku pädevusvestlusest.

Katsekohtuniku ja koolitaja põhikursus
Kohtunikukandidaat
teooriaeksami.

peab

olema

Põhikursust

sooritanud

korraldavad

positiivsele
Eesti

tulemusele

Kennelliidu

põhikursuse

(edaspidi

EKL)

liikmesorganisatsioonid koostöös Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriva Koguga (edaspidi
EKL-KKK). Põhikursusel käsitletavate teemade loetelu (vähemalt 20 akadeemilise tunni
ulatuses) ning eksami läbiviimise kord on sätestatud EKL-KKK poolt välja töötatud EKL
katsekohtuniku statuudis.
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Veokatsekohtunikuks saamise eeltingimused
Kohtunikukandidaat peab vastama järgmistele eeltingimustele.
3.3.1. Üldnõuded.
3.3.1.1.

olema vähemalt 21. aastane;

3.3.1.2.

omama alalist elukohta Eestis;

3.3.1.3.

valdama eesti keelt kohtuniku tööks piisaval tasemel;

3.3.1.4.

olema EKL-i ja EKL PKKK liige;

3.3.1.5. olema olnud aktiivne liige EKL liikmeks olevas põhjamaiste
kelgukoerte tõuühingus või veospordi klubis. EKL PKKK-l on õigus küsida
EKL liikmeks olevalt põhjamaiste kelgukoerte tõuühingult või veospordi
klubilt soovitust kohtunikukandidaadi sobivuse kohta;
3.3.1.6.

üldnõuded peavad olema täidetud enne punktis 3.4. kirjeldatud

veokatsekohtuniku erikoolitusele lubamist.

3.3.2. Erinõuded. Kohtunikukandidaat peab vastama vähemalt ühele erinõudele:
3.3.2.1. olema läbinud

vähemalt ühe ametliku veokatse ja tema juhitud

rakend peab olema saanud hindeks VEO1 või VEO2;
3.3.2.2.

omama veokoeraspordi võistluste kohtuniku akrediteeringut või

tunnistust. Veokoeraspordi võistlustena arvestatakse siinkohal võistlusi,
kus on vähemalt kahe-koera rakendite klassid;
3.3.2.3.

olema

olnud

veokatse

korraldustoimkonnas,

täites

või
kas

veokoeraspordi
peakorraldaja,

võistluse
rajameistri,

abikohtuniku või ametliku esindaja ülesandeid. Veokoeraspordi
võistlustena arvestatakse siinkohal võistlusi, kus on vähemalt kahekoera rakendite klassid;
3.3.2.4.

erinõuded peavad olema täidetud enne punktis 3.6. kirjeldatud

pädevusvestlust.
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Veokatsekohtuniku erikoolitus
3.4.1.

Veokatsekohtunike erikoolitust korraldab EKL PKKK eestseisus.

3.4.2.

EKL PKKK eestseisus teavitab veokatsekohtunike erikoolitusest ja sellele

järgnevast teooriaeksamist vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne nende
toimumist oma kodulehel. Vastav info saadetakse ka EKL-I ürituste
kalendrisse ülespanekuks ja EKL liikmeks olevatele põhjamaiste kelgukoerte
tõuühingutele.
3.4.3.

Veokatsekohtunike erikoolitusel käsitletakse veokatse korraldamise

eesmärke

ning

veokatse

eeskirja

tõlgendamist

ja

kohaldamist.

Veokatsekohtunike erikoolitusel tutvustatakse ka kohtuniku õigusi ja
kohustusi ning ülesandeid enne veokatset, selle ajal ja järel. Lisaks pööratakse
eraldi tähelepanu kohtuniku käitumise ja -eetika alustele.
3.4.4. Veokatsekohtunike erikoolituse maht on vähemalt 4 akadeemilist tundi.
3.4.5. Veokatsekohtunike erikoolitus lõpeb teooriaeksamiga käsitletud teemade
ulatuses.
3.4.6. Veokatsekohtunike erikoolituse ja teooriaeksami vahele peab jääma
vähemalt üks nädal, kuid mitte rohkem kui üks kuu.
3.4.7. Veokatsekohtunike erikoolituse teooriaeksami viib läbi EKL PKKK
eestseisuse määratud kolmeliikmeline eksamikomisjon.
3.4.8. Veokatsekohtunike erikoolitus loetakse läbituks peale teooriaeksami
positiivset sooritamist. Teooriaeksam on positiivselt sooritatud, kui õigesti on
vastatud 70% küsimustest.
3.4.9. Kui kohtunikukandidaat ei soorita teooriaeksamit esimesel katsel, saab ta
seda korrata. Kui ta ei saa eksamil positiivset tulemust ka teisel katsel, peab
ta uuesti osalema veokatsekohtuniku erikoolitusel.
3.4.10. Kohtunikukandidaati

teavitatakse

veokatsekohtuniku

erikoolituse

teooriaeksami tulemusest 7 tööpäeva jooksul kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis.
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Veokatsekohtuniku stažeerimine
3.5.1. Veokatsekohtuniku erikoolituse edukalt läbinud kohtunikukandidaat
pääseb

stažeerima.

EKL

PKKK

väljastab

kohtunikukandidaadile

stažeermiskaardi.
3.5.2. Stažeerimist saab sooritada ametlikel veokatsetel EKL põhjamaiste
kelgukoerte veokatsekohtuniku või FCI kelgukoerte katsekohtuniku või neile
vastava FCI liikmes- või partnerriigi veokatsekohtuniku käe all.
3.5.3. Kohtunikukandidaat peab stažeerima vähemalt kahel erineval veokatsel.
Ühel veokatsel võib sama veokatsekohtuniku juures stažeerida kuni kolm
kohtunikukandidaati.
3.5.4. Kohtunikukandidaat peab veokatsel stažeerimise soovist teavitama
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 10 tööpäeva enne veokatsete
toimumist veokatset korraldavat organisatsiooni ja veokatsekohtunikku. Nii
veokatsekohtunikul kui ka veokatset korraldaval organisatsioonil on õigus
mõjuval põhjusel stažöörist keelduda. Stažöörist keeldumise põhjusest peab
keelduv veokatse osapool teisi osapooli kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis teavitama vähemalt 7 tööpäeva enne veokatse toimumise kuupäeva.
3.5.5. Kui nii veokatsekohtuniku kui ka veokatset korraldava organisatsiooni
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis luba stažeerimiseks on saadud,
tuleb kohtunikukandidaadil vähemalt 5 tööpäeva enne veokatsete toimumist
sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitada ka EKL PKKK
eestseisust.
3.5.6. Veokatset korraldav organisatsioon ei oma kohtunikukandidaadist stažööri
ees mingeid materiaalseid kohustusi.
3.5.7. Vahetult stažeerimise järel täidab EKL põhjamaiste kelgukoerte
veokatsekohtunik või FCI kelgukoerte katsekohtunik või neile vastava FCI
liikmes- või partnerriigi veokatsekohtunik stažeerimiskaardi. Kui kohtunik
leiab, et stažeerimine polnud vajalikul tasemel, teeb ta selle kohta
stažeerimislehele märke ning see stažeerimine ei lähe arvesse.
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3.5.8. Kui vajalikud stažeerimised on läbitud esitab kohtunikukandidaat täidetud
stažeerimiskaardi EKL PKKK eestseisusele. Kui EKL põhjamaiste kelgukoerte
veokatsekohtunike või FCI kelgukoerte katsekohtunike või neile vastava FCI
liikmes- või partnerriigi veokatsekohtunike hinnang vähemalt kahele
stažeerimisele on positiivne, loetakse kogu stažeerimine sooritatuks.
3.5.9.

EKL PKKK eestseisus teavitab kohtunikukandidaadi stažeerimisperioodi

järel selle sooritatuks või mittesooritatuks lugemisest kohtunikukandidaati
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 10 tööpäeva jooksul peale
stažeerimiskaardi EKL PKKK eestseisusele esitamist.
3.5.10. Kohtunikukandidaadil tuleb vajalikud stažeerimised sooritada kolme aasta
jooksul alates veokatsekohtuniku erikoolituse teooriaeksami sooritamisest.
3.5.11. EKL PKKK eestseisusel on õigus erandkorras pikendada ühe korra
kohtunikukandidaadi stažeerimise kestvust kohtunikukandidaadi kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis esitatud taotluse alusel ühe aasta võrra
juhul kui kohtunikukandidaat on pikendamise hetkeks sooritanud vähemalt
ühe stažeerimise.
3.5.12. Kui kohtunikukandidaat punktides 3.5.10 ja 3.5.11. nimetatud perioodi
jooksul vajalikku arvu stažeerimisi ei soorita, peab ta uuesti sooritama
veokatsekohtuniku erikoolituse teooriaeksami.
3.5.13. Peale punktis 3.4.12. nimetatud korduva teooriaeksami positiivset
sooritamist jätkab kohtunikukandidaat stažeerimist ning arvesse lähevad ka
eelnevad stažeerimised.
3.5.14. Kui kohtunikukandidaat punktis 3.4.12. nimetatud korduval teooriaeksamil
positiivset tulemust ei saa, peab ta uuesti läbima veokatsekohtuniku
erikoolituse, sooritama veokatsekohtuniku teooriaeksami, tegema uuesti läbi
kõik ettenähtud stažeerimised.
3.5.15. Kohtunikukandidaat ei pea stažeerima, juhul kui ta on punktis 3.6.
kirjeldatava veokatsekohtuniku pädevusvestlusele eelneva kolme aasta
jooksul vähemalt viiel korral olnud pea- või abikohtunik veokoeraspordi
võistlustel. Veokoeraspordi võistlustena arvestatakse siinkohal võistlusi, kus
on vähemalt kahe-koera rakendite klassid.
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Veokatsekohtuniku pädevusvestlus
3.6.1. Peale stažeerimiste sooritamist peab kohtunikukandidaat läbima EKL PKKK
eestseisusega pädevusvestluse.
3.6.2. EKL PKKK eestseisus hindab pädevusvestlusel kandidaadi valmidust ja
pädevust põhjamaiste kelgukoerte veokatsete kohtuniku ülesannete
täitmiseks.
3.6.3. EKL PKKK eestseisus võib pädevusvestluse lugeda sooritatuks või
mittesooritatuks.
3.6.4. Pädevusvestluse mittesooritatuks lugemise korral peab EKL PKKK
eestseisus mitte varem, kui nelja kuu ja mitte hiljem, kui kaheksa kuu jooksul
kutsuma

kandidaadi

täiendavale

pädevusvestlusele.

Täiendavatele

pädevusvestlustele saab EKL PKKK kandidaadi kutsuda mitte rohkem, kui
kahel korral.
3.6.5. Kui kohtunikukandidaat peale kolmandat pädevusvestlust seda sooritatult
ei läbi, on EKL PKKK eestseisusel õigus kohtunikukandidaadi kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis taotluse alusel ta erandkorras suunata
täiendavale ühe aastasele stažeerimisele kohustusega sooritada vähemalt üks
stažeering.

Veokatsekohtuniku staatuse kinnitamine
3.7.1. Kui kohtunikukandidaat on EKL PKKK eestseisusega pädevusvestluse
edukalt läbinud ja pädevusvestlus on loetud sooritatuks, esitab EKL PKKK
eestseisus kuni 10 tööpäeva jooksul talle veokatsekohtuniku staatuse
andmise otsuse EKL juhatusele kinnitamiseks.
3.7.2. Peale EKL juhatuse vastavat otsust kantakse kandidaat EKL veokatse
kohtunike nimekirja ja EKL PKKK eestseisus väljastab talle kuni 10 tööpäeva
jooksul tema veokatsekohtuniku pädevust kinnitava tunnistuse.

EKL PKKK
8

EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatsekohtuniku statuut

4. Veokatsekohtuniku õigused ja kohustused
Veokatsekohtunikul on õigus
4.1.1. loobuda konkreetsel veokatsel veokatsekohtuniku ülesannetest haiguse
või erakorraliste tööülesannete ilmnemisel või muul mõjuval põhjusel;
4.1.2. saada informatsiooni veokatse toimumise tingimuste ja raja kohta
vähemalt 10 tööpäeva enne veokatsete toimumise kuupäeva;
4.1.3. sekkuda kui veokatsel osalejad rikuvad veokatse toimumiskohas EKL ja FCI
eeskirjade, Loomakaitseseaduse või teiste Eesti Vabariigi asjakohaste
seaduste ja -määruste ning haldusaktide nõudeid, üldiseid eetika- ja
käitumisreegleid ning lahendada katse ajal tekkinud erimeelsusi vastavalt
veokatsekohtuniku eetikale lähtuvalt veokatse läbiviimiseks kehtestatud EKL
PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatse eeskirjas“ sätestatule;
4.1.4. keelduda kohtuniku tööst veokatsel, mille korraldus pole läbi viidud
vastavalt

EKL PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatse eeskirjas“

sätestatule.
4.1.5. kui EKL PKKK eestseisus on andnud kirjalikku taasesitamist võimaldavas
vormis eelneva loa, osaleda kohtunikuna FCI õigusruumi alla mittekuuluva
organisatsiooni poolt läbiviidud veokatsetel ja veokoeraspordi võistlustel;
4.1.6. järgmiste kulude kompenseerimisele veokatset korraldava organisatsiooni
poolt:
4.1.6.1. veokatse kohtuniku päevaraha miinimum 50 EUR;
4.1.6.2. sõidukulud kohtuniku alalisest elukohast veokatse toimumise kohta.
Sõidukulud

kuuluvad

hüvitamisele

vastavalt

esitatud

maksedokumentide alusel, kuid mitte suuremas määras, kui 0,30 EUR
kilomeetri kohta. Kui veokatse korraldustoimkond ei korralda
veokatsekohtuniku transporti, kuulub sõidukulude hulka ka kohtuniku
poolt takso- ja jagamisteenuste kasutamine lennu-, bussi-, rongijaamast
või sadamast hotelli või muusse peatuskohta ja tagasi või juhul, kui
vahemaa ei ületa 30 km, siis takso- ja jagamisteenuste kasutamine
kohtuniku elu- või peatuskohast veokatse toimumiskohta ja tagasi.
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Rahvusvaheliste reiside korral on arusaamatuste vältimiseks soovitatav,
et veokatse korraldustoimkond broneeriks ja soetaks veokatse
kohtunikule transpordipiletid ise. Veokatsekohtunikul on õigus
turistiklassis lennureisiks, kui vahemaa tema alalise elukoha ja veokatse
toimumiskoha vahel ületab 300 km;
4.1.6.3. majutuskulud, s.h. kuni kaks päeva enne ja pärast veokatse toimumist,
kaasa arvatud majutuse broneerimine;
4.1.6.4. hommiku-, lõuna- ja õhtusöögid veokatse toimumise päevadel ja kuni
kaks päeva enne ja pärast veokatse toimumist.
4.1.6.5. Isikliku transpordi kasutamise, majutus- ja toitlustuskulude hüvitis
kuulub veokatsekohtunikule väljamaksmisele hiljemalt 10. tööpäeval
peale transpordi-, majutus- ja toitlustuskulude hüvitamise taotluse
esitamist veokatset korraldanud organisatsioonile.

Veokatsekohtunik on kohustatud
4.2.1.

vastutama veokatsel kehtiva EKL PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte

veokatse eeskirja“ järgimise eest ning tulemuste reeglipärase, erapooletu
ning õiguspärase hindamise eest;
4.2.2.

järgima kehtivaid FCI ja EKL eeskirjade, Loomakaitseseaduse või teiste

Eesti Vabariigi asjakohaste seaduste ja -määruste ning haldusaktide nõudeid;
4.2.3.

tutvuma koos vastava katse korraldustoimkonna liikmega enne veokatset

rajaga ning vajadusel teha ettepanekud raja või rajamärgistuse muutmise
kohta, mis on korraldajale kohustuslikud täitmiseks;
4.2.4.

kohtlema kõiki veokatsel osalejaid võrdselt, erapooletult, korrektselt ja

viisakalt;
4.2.5.

järgima veokatse toimumiskohas kõigi veokatsega seotud isikutega

suheldes üldiseid eetika põhitõdesid ja häid kombeid;
4.2.6.

juhtima veokatse korraldaja tähelepanu puudustele korralduses, mis

lähevad vastuollu kehtiva EKL PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatse
eeskirjaga“;
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4.2.7. osalema EKL PKKK või mõne EKL liikmeks oleva põhjamaiste kelgukoerte
tõuühingu poolt korraldatud täiendkoolitusel hiljemalt 2 aasta jooksul pärast
EKL PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte veokatse eeskirja“ muutmist;
4.2.8. saabuma veokatse toimumiskohale mitte hiljem, kui 4 tundi enne
ametlikku veokatse algusaega;
4.2.9. mitte lahkuma veokatse toimumise kohalt varem, kui veokatse on veokatse
korraldaja poolt ametlikult lõppenuks kuulutatud ja veokatse protokoll on
tema poolt allkirjastatud.

Veokatsekohtunik ei tohi
4.3.1. kohtunikuks kutsumiseks ennast ise välja pakkuda;
4.3.2. loobuda ilma punktis 4.1.1. nimetatud mõjuva põhjuseta kohtuniku
ülesandest, milleks ta on andnud oma eelneva nõusoleku;
4.3.3. kuuluda veokatse ametlikku korraldustoimkonda veokatsel, kus ta
kohtunikuna tegev on.

5. Veokatsekohtuniku staatuse äravõtmine ja peatamine

EKL PKKK eestseisuse ettepanekul ning EKL juhatuse otsusega võetakse
veokatsekohtunikult veokatsekohtuniku staatus ja kustutatakse EKL kohtunike
nimekirjast
5.1.1. tema vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud
avalduse alusel;
5.1.2. kui tema EKL-i või EKL PKKK liikmelisus on lõppenud ja seda ei ole taastatud
rohkem kui ühe aasta jooksul;
5.1.3. kui ta ei ole tema veokatsekohtuniku pädevust puudutavate eeskirjade
muutmise korral osalenud rohkem, kui kahe aasta jooksul punktis 4.2.7.
nimetatud täiendkoolitusel;
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5.1.4. juhul, kui ta on ilma punktis 4.1.5. nimetatud eelneva EKL PKKK eestseisuse
loata

osalenud

veokohtunikuna

FCI

õigusruumi

alla

mittekuuluva

organisatsiooni poolt läbiviidud veokatsetel ja veokoeraspordi võistlustel.
Veokatsekohtunikule kohaldatav distsiplinaarkaristuse määramine
5.2.1. Kui veokatsekohtunik on veokatse läbiviimise käigus oma tegevuses
eksinud või rikkunud kehtiva EKL PKKK „EKL põhjamaiste kelgukoerte
veokatse eeskirja“, muude FCI või EKL eeskirjade, Loomakaitseseaduse teiste
Eesti Vabariigi asjakohaste seaduste ja -määruste ning haldusaktide nõudeid,
tuleb selle rikkumise kohta hiljemalt 5 tööpäeva jooksul arvates rikkumisele
järgnevast päevast veokatset korraldanud organisatsioonil esitada EKL PKKK
eestseisusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avaldus kahe
tunnistaja allkirjadega, viidates sealjuures konkreetsele rikkumisele.
5.2.2. EKL PKKK eestseisus moodustab rikkumise arutamiseks vähemalt kolmest
EKL veokatsekohtunikust koosneva komisjoni.
5.2.3. Komisjoni ülesandeks on analüüsida veokatsekohtuniku konkreetse
viidatud eksimuse või rikkumise sisu ning ulatust, küsides sealjuures selgitusi
kõikidelt osapooltelt. Komisjon koostab analüüsi tulemusena aruande ja teeb
sõltuvalt eksimuse või rikkumise ulatusest EKL juhatusele ettepaneku
veokatsekohtunikule distsiplinaarkaristuse määramiseks.
5.2.4. EKL

juhatus

võib

sõltuvalt

rikkumise

ulatusest

määrata

veokatsekohtunikule distsiplinaarkaristuseks:
5.2.4.1. hoiatuse;
5.2.4.2. veokatsekohtuniku staatuse peatamise kaheks aastaks;
5.2.4.3. veokatsekohtuniku staatuse äravõtmise koos EKL katsekohtunike
nimekirjast kustutamisega.
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6. Veokatsekohtuniku staatuse ennistamine

Veokatsekohtuniku staatuse ennistamiseks tuleb taotlejal esitada EKL PKKK
eestseisusele vastavasisuline avaldus. Kui EKL PKKK eestseisus toetab
veokatsekohtuniku staatuse ennistamist, saadetakse avaldus 5 tööpäeva jooksul
edasi EKL juhatusele kinnitamiseks.
Kui veokatsekohtunik on oma kohtuniku staatuse kaotatud EKL-i või EKL PKKK
liikmelisuse lõppemise tõttu, tuleb tal eelnevalt taastada oma vastavad
liikmelisused.
Kui veokatsekohtunik on veokatsekohtuniku staatuse kaotanud FCI või EKL nõuete
rikkumise tõttu, teeb EKL PKKK eestseisus ettepaneku EKL juhatusele, kas ja
milliste nõuete täitmisel antud veokatsekohtuniku staatus ennistatakse.
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