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1. Jahikatsekohtunike koolitus   

Jahikatsekohtunike koolitust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid koostöös EKL JKK’ga. 
Jahikatsekohtunike koolitus jaguneb kahte ossa - uue jahikatsekohtuniku koolitamine ja kohtuniku 
hindamisõiguste laiendamine. 

1.1. Uue jahikatsekohtuniku koolitamine koosneb järgmistest osadest: 

1.1.1 baaskursus 

1.1.2 põhikursus  

1.1.3 erikoolitus   

1.1.4 stažeerimine  

1.1.5 pädevuseksam. 

1.2 Jahikatsekohtunike baaskursus   

1.2.1 Baaskursuse korraldaja teatab EKL Jahikoerte Kogule baaskursuse korraldussoovist hiljemalt kaks 
kuud enne kursuse algust.  

1.2.2 Korraldustaotluses näidatakse ära järgmised andmed: 

• korraldaja 
• korralduse eest vastutav isik 
• korralduse eest vastutava isiku epostiaadress ja telefoninumber 
• kursuse toimumisaeg ja -viis 
• kursust läbiviivad lektorid nimeliselt 

1.2.3. Baaskursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 30 akadeemilise tunni (edaspidi AT) 
ulatuses:  

a) EKL üldalused ja normatiivdokumendid (vähemalt 4 AT);  

b) koera anatoomia, füsioloogia ja geneetika (vähemalt 3 AT);  

c) koerte esmaabi (vähemalt 3 AT);  

d) koera pärilik käitumine ja iseloomuomadused (vähemalt 3 AT);  

e) koera õppimise ja koolitamise alused (vähemalt 4 AT);  

f) jahikatsete tüübid, normatiivaktid, eeskirjad (vähemalt 3 AT) 

g) kommunikatsiooni- ja suhtlemispsühholoogia alused (vähemalt 4 AT);  

h) andragoogika ja didaktika alused (vähemalt 4 AT); 

1.2.4. Baaskursus lõpeb kirjaliku teooriaeksamiga kursuse käigus käsitletud teemade ulatuses;  



1.2.5. Baaskursuse eksami viib läbi kursust korraldav organisatsioon kirjaliku teooriaeksamina. 
Posiitivseks tulemuseks loetakse vähemalt 70% ulatuses korrektseid vastuseid. 

1.2.6. Baaskursus loetakse läbituks peale eksami positiivset sooritamist. 

1.2.7. Kui baaskursusel osalenud kohtunikukandidaat ei soorita eksamit esimesel katsel, saab ta eksamit 
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, peab ta enne 
järgmist katset eksamit sooritada osalema uuesti baaskursusel.  

1.3 Põhikoolitus  

1.3.1 Põhikoolitust korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid ja/või EKL JKK. Põhikoolituse 
korraldustaotlus esitatakse EKL JKK eestseisusele vähemalt 2 kuud enne koolituse toimumist teatades 
järgmised andmed: 

• korraldaja 
• korralduse eest vastutav isik 
• korralduse eest vastutava isiku epostiaadress ja telefoninumber 
• kursuse toimumisaeg ja -viis 
• kursust läbiviivad lektorid nimeliselt 
• kaks korraldajapoolset eksamikomisjoni liiget 

1.3.2 EKL JKK eestseisus otsustab põhikoolituse korraldusõiguse hiljemalt 1 kuu enne koolituse 
alguskuupäeva määrates endapoolse esindaja põhikoolituse eksamikomisjoni. 

1.3.3. Põhikoolitusele kandideerija peab olema kandideerimishetkeks täitnud järgmised eeltingimused, 
mille täitmist kontrollib põhikoolituse eksamikomisjon: 

• peab omama jahitunnistust või tunnistust, mis kinnitab jahimehekursuse  positiivset läbimist;  
• peab omama praktilisi kogemusi aktiivselt oma koeraga jahilt 
• peab olema EKL  liige; 
• peab olema vähemalt 25 aastane;  
• peab omama alalist elukohta Eestis;  
• kasvatanud vähemalt ühte jahitõugu või omanud jahikoera, kellega osalenud jahikatsetel  

1.3.4 Põhikursus peab käsitlema järgmisi teemasid vähemalt 20 akadeemilise tunni ulatuses:  

• jahikatsete korraldamist reguleerivad normdokumendid;  
• jahikoeratõugude iseloomu ja käitumise eripära ja jahiinstinktid;  
• tõuvead, mis mõjutavad koerte tööd;  
• vigastatud või haavatud ulukitega kokkupuutest tulenevad ohud; 
• jahikatsetega seotud seadused ja EKL normatiivaktid 
• jahikatsekohtuniku tööga seotud eeskirjad.  

1.3.5  Peale loengut tuleb kohtunikukandidaadil sooritada teooriaeksam käsitletud teemade ulatuses.  

1.3.6 Eksami korraldab põhikoolituse eksamikomisjon. Eksam on teooriaeksam ja koosneb vähemalt 40 
küsimusest, millest 80% tuleb vastata korrektselt eksami sooritamiseks.  

1.3.7 Kui põhikursusel osalenud kohtunikukandidaat ei soorita eksamit esimesel katsel, saab ta eksamit 
korrata. Kui kohtunikukandidaat ei saa eksamilt positiivset tulemust ka kolmandal katsel, peab ta enne 
järgmist katset eksamit sooritada osalema uuesti põhikursusel.  



1.4 Erikoolitus 

1.4.1 Põhikoolituse eduka lõpetamise järel on kohtunikukandidaadil õigus osaleda jahikatsepõhisel 
erikoolitusel peale seda, kui ta on täitnud jahikatse eeskirjas jahikatsekohtunikule esitatavad lisanõuded. 
Nõuete täitmist kontrollib erikoolitust korraldav organisatsioon enne erikoolitusele lubamist. 

1.4.2 Jahikatsepõhilisi erikoolitusi korraldavad EKL liikmesorganisatsioonid taodeldes nende korraldamist 
EKL JKK’le vähemalt kaks kuud enne erikoolituse toimumist. Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid: 

• korraldaja 
• korralduse eest vastutav isik 
• korralduse eest vastutava isiku epostiaadress ja telefoninumber 
• kursuse toimumisaeg ja -viis 
• kursust läbiviivad lektorid nimeliselt 

 

1.4.3 EKL JKK teeb otsuse taotluse osas hiljemalt kuu enne koolituse toimumist. EKL JKK võib määrata 
koolitusele vaatleja. 

1.4.4 Koolitus koosneb teoreetilisest ning koolitusel käsitletakse vähemalt järgmised teemad vähemalt 4 
akadeemilise tunni piires: 

• jahikatsel osalevate jahikoeratõugude iseloomu ja käitumise eripärad ja jahiinstinktid;  
• tõuvead, mis mõjutavad koerte tööd sellel katsel;  
• jahikatse hindamine 

1.4.5 Erikoolitus lõppedes väljastab koolitav organisatsioon tunnistused tõendamaks 
jahikatsekohtunikukandidaadi või jahikatsekohtuniku osalemist koolitusel. 

1.4.6 Jahikatse eeskirja muutumisel tuleb korraldada jahikatsekohtunikele uue eeskirja tutvumiseks 
erikoolitus enne muudetud eeskirja kehtima hakkamist.  

1.5 Stazeerimine 

1.5.1 Kui kohtunikukandidaat on läbinud baaskoolituse ja põhikoolituse edukalt ning seejärel osalenud 
ka erikoolitusel, esitab ta EKL JKK taotluse stazeerimiskaardi väljastamiseks lisades sinna eelnevalt 
märgitud koolituste tunnistused. 

1.5.2 Stazeerimiskaart väljastatakse kohtunikukandidaadile EKL JKK eestseisuse  otsusega. 

1.5.3 Stažeerimise käigus toimub soorituste hindamise praktiseerimine ametlikult hindava kohtuniku 
juhendamisel. Stažeerimine toimub jahi katsetel, mille kohtunikuks kohtunikukandidaat saada soovib ja 
mille erikoolituse ta on läbinud. Stazeerija täidab iga koera kohta hindamiselehe, mille hindav kohtunik 
allkirjastab ja stazeerija esitab kõik hindamislehed pädevuseksami komisjonile 

1.5.4 Stazeerida tuleb vähemalt kahe erineva kohtuniku juures, kes on hinnanud vähemalt  viis aastat. 
Stazeerida tuleb vähemalt 15 koera, sealhulgas 5 positiivset tulemust. 

1.5.5 Stažeerimist võib sooritada ka mõnel muul FCI liikmesriigis järgides sellel maal kehtivaid eeskirju ja 
protseduurireegleid, eelnevalt informeerides taasesitatavas vormis  EKL JKK eestseisust. 

1.5.6 Stažeerimise soovist tuleb katset korraldavat organisatsiooni kirjalikult teavitada enne 
registreerimise lõppu. 



1.5.7 Hindava kohtuniku nõusolekut stažööri juhendamiseks taotleb katset korraldav organisatsioon.  

1.5.8 Nii katse korraldajal kui hindaval kohtunikul on õigus stažööri juhendamisest keelduda.  

1.5.9 Hindav kohtunik võib korraga juhendada kuni kahte stažööri.  

1.5.10 Jahikatset korraldav organisatsioon ei oma stažööri ees mingeid materiaalseid kohustusi. 

1.5.11 Vajalikud stažeerimised peab kohtunikukandidaat sooritama kuni 5 aasta jooksul alates 
stažeerimiskaardi väljastamisest.  

1.5.12 Kui kohtunikukandidaat mingil põhjusel ettenähtud aja jooksul stažeerimisi ei läbi, peab ta läbima 
uuesti vastava jahikatse erikoolituse ja saab seejärel jätkata stažeerimist. 

1.5.13 Stažeerimine loetakse sooritatuks vaid siis, kui kohtunik, kelle juures stažeeriti, selle allkirjaga 
heaks kiidab.  

1.5.14 Kui kohtunik leiab, et stažeerimine polnud vajalikul tasemel, teeb ta selle kohta märke 
stažeerimislehele ja see stažeerimine ei lähe arvesse.  

1.5.15 Kui kohtunikukandidaat on nõuetekohaselt sooritanud  ette nähtud stažeerimised, esitab ta 
EKL  Jahikoerte Kogu eestseisusele  avalduse sooviga osaleda kohtuniku pädevuseksamil. 

1.6 Jahikatsekohtuniku pädevuseksam  

1.6.1 Peale vastavasisulise avalduse laekumist peab EKL JKK eestseisus järgmisel korralisel koosolekul 
oma otsusega määrama eksamikomisjoni ja eksamiaja. Kui jahikatset teostatakse vaid perioodikatsena, 
võib EKL JKK  määrata eksamiaja asemel ka eksamiperioodi ning täpse eksamiaja lepivad kokku komisjon 
ja eksamineeritav etteantud perioodi piires. Eksam korraldatakse hiljemalt aasta jooksul taotluse 
laekumisest. 

1.6.2 Komisjon koosneb vähemalt 3 inimesest, kellest vähemalt üks on 5-aastase jahikatsekohtuniku 
tööstaažiga ning kellest üks on antud jahikatse hindamispädevust omav kohtunik.  

1.6.3 Pädevuseksami korraldab eksamikomisjon.  

1.6.4 Eksamikomisjonile korvatakse kulud  EKL JKK eelarvest hüvitatakse sõidukulud nagu jahikatset 
hindavale kohtunikule.  

1.6.5 Jahikatsekohtuniku pädevuseksami hindamise osad:  

• komisjon vaatab läbi stažeerimise materjalid (protokollid, kohtunike hinnangud jne). 
• komisjoni liikmed võivad esitada eksamineeritavale suuliselt lisaküsimusi.  
• viiakse läbi praktiline eksam, kus eksamineeritav jahikatsekohtunik hindab iseseisvalt 

eksamikomisjoni ees vähemalt 3 katsetatavat koera reaalsel katsel. 

1.6.6 Jahikatsekohtuniku pädevuseksam loetakse sooritatuks, kui  

• stažeerimised on sooritatud vastavalt punktile 1.5 
• eksamikomisjoni ja eksaminandi tulemused vähemalt kolme katsetatava koera osas ei erine 

tulemuste osas rohkem kui järgu piires. 

1.6.7 Kui kohtunikukandidaat eksamit esimesel katsel edukalt ei soorita, saab ta eksamit korrata. 
Korduseksamid taotletakse ja viiakse läbi sama korra järgi, nagu esmakordne pädevuseksam. Kui 



kohtunikukandidaat teisel korral pädevuseksamit positiivselt ei soorita, peab ta uuesti läbima 
stažeerimise ning seejärel kohtuniku pädevuseksami.  

1.6.8 Korduseksamite eest tuleb kohtunikukandidaadil tasuda vastavalt hinnakirjale.  

1.6.9 Eksamikomisjon koostab katsekohtuniku pädevuseksami protokolli ja edastab selle EKL JKK 
eestseisusele,  kes esitab jahikatsekohtuniku pädevuse seejärel EKL juhatusele kinnitamiseks.  

1.6.10 Peale EKL juhatuse otsust kinnitatakse jahikatsekohtunik nimekirja ja talle väljastatakse tema 
pädevust kinnitav tunnistus. 

2. Hindamispädevuste laiendamine  

2.1 Kohtunikel on soovitatav oma hindamisõigust teistele jahikatsetele laiendada. 

 2.2 Hindamisõiguse laiendamiseks tuleb hindamisõigust laiendaval kohtunikul läbida vastava jahikatse 
erikoolitus, sooritada  7 stazeerimist (millest vähemalt 2 positiivne) ning sooritada positiivselt 
pädevuseksam. 

 2.3 Laiendatud hindamispädevus esitatakse EKL juhatusele kinnitamiseks samal moel, nagu esimene 
hindamispädevus 

2.3.1 Peale EKL juhatuse kinnitust märgitakse EKL jahikatsekohtunike nimekirjas tema nime juurde uut 
hindamispädevust tähistav märge ning väljastatakse hindamispädevust kinnitav tunnistus.  

 

 


