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 1 Lühendid ja mõisted 
Atestatsioon mingi koolitusala  pädevuseksami  positiivselt  sooritanule  EKL poolt 
omistatud vastaval alal atesteeritud koolitaja sertifikaat 
Atestatsiooni taotleja isik, kes soovib saada mingil koolitusalal atesteeritud koolitajaks 
Atestatsioonikomisjon EKL-KAR eestseisuse poolt  määratud juhtivorgan,  kes organiseerib ja 
vastutab koolitusala pädevuseksami nõuetekohase toimumise eest 
Atesteeritud koolitaja koerte ja koerajuhtide  koolitamisega  tegelev  isik,  kes  on  positiivselt 
läbinud karjatamise koolitaja pädevuseksami,  kellele  on  EKL  poolt, omistatud vastav 
sertifikaat ning kes on kantud atesteeritud karjatamise koolitajate nimekirja 
EKL Eesti Kennelliit 
EKL-KKK Eesti Kennelliidu Koolitust Koordineeriv Kogu 
EKL-KAR Eesti Kennelliidu Karjakoerte Kogu 

 2 Eesmärgid 

 2.1 Karjatamise koolitaja statuudi  eesmärgiks on kehtestada kindel  süsteem,  mille järgi on 
võimalik saada EKL poolt atesteeritud  karjatamise koolitajaks.  
2.2 Koolitajate atesteerimise eesmärgid 
 2.2.1 Väljatöötatud nõuetele  vastavate  ja  koolitusala  pädevuseksami  sooritanud  karjatamise 
koolitajate väljaselgitamine. 
 2.2.2 Lootustandvate ja professionaalsete karjatamise koolitajate järjepideva järelkasvu 
tagamine. 
 2.2.3 Atesteeritud karjatamise koolitajate teadmiste taseme mõõtmine. 
 2.2.4 Atesteerimiseks vajalike standardite väljatöötamine ja kehtestamine, sealhulgas 
koolitamises osaleda soovijate valiku lihtsustamine, karjatamise koolitaja elukutse 
väärtustamine. 

 3 Karjatamise koolitaja atesteerimise kord 
 3.1 Atestatsiooni saamiseks läbitavad etapid 
 3.1.1 Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursuse läbimine ja sellele järgneva teooria- ja 
praktikaeksami positiivne sooritamine. 



 3.1.2 Iseseisev koolitustegevus ja stažeerimine. 
 3.1.3 Karjatamise koolitaja pädevuseksami teooria- ja praktikaosa positiivne sooritamine. 

 4 Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursus 

 4.1 Katsekohtuniku ja koolitaja baaskursust reguleerib EKL Koerte koolitaja statuut ja 

atesteerimise kord p.4 ja EKL katsekohtuniku statuut p.2.2. 

4.2. Baaskursusele järgneb teooria- ja praktikaeksam. 

 4.2.1 Eksamil osaleda soovija peab vastama järgmistele nõuetele: 
a) on osalenud tulemuslikult vähemalt ühe koeraga mistahes koolitusala eksamil, 
võistlusel, katsel või testil 
b) omab vähemalt kesk- või kutseharidust või samaväärset haridustaset 
c) omab soovitust atesteeritud koolitajalt või EKL-KAR eestseisuselt või EKL 
liikmesorganisatsioonilt. 

5 Iseseisev karjatamisalane koolitustegevus ja stažeerimine  

 5.1 Iseseisvat karjatamisalast koolitustegevust ja stažeerimist reguleerib EKL Koerte koolitaja 
statuut ja atesteerimise kord p5. 
 

6 Karjatamise koolitaja pädevuseksam 

 6.1 Karjatamise koolitaja pädevuseksamile pääsemiseks peab atestatsiooni taotleja: 
a) esitama EKL-KARle sooviavalduse atesteeritud koolitajaks saamise kohta 
b) olema positiivselt  sooritanud EKL katsekohtuniku ja koolitaja baaskursusele 
järgneva teooria-  ja praktikaeksami,  mille kohta esitab EKL-KAR’le vastava tunnistuse 
c)  olema  sooritanud  iseseisva  koolitustegevuse  ja  stažeerimise  nõutud  
tundide  ulatuses  ning osalenud  kahel karjatamise  koolitust  käsitleval loengul, 
koolitusel või   seminaril,  mille  kohta  esitab  EKL-KAR’le koolituspäeviku, 
stažeerimiskaardi ja tõendi loengutel, koolitustel või seminaridel osalemise kohta 
d) olema EKL liige 
e) tasuma eksamitasu. 

 6.2 Pädevuseksami korraldavad EKL-KAR eestseisus ja eksamikomisjoni liikmed vajadusel 
koostöös mõne EKL liikmesorganisatsiooniga. EKL-KAR’il  on õigus saata eksamile oma esindaja 
vaatlejaks. 
 6.3 Karjatamise koolitaja  pädevuseksami  atestatsioonikomisjon  moodustatakse  
vähemalt  kolmest  EKL-KAR eestseisuse poolt määratud liikmest, kellest vähemalt üks on ise 
EKL, FCI või mõne FCI liikmesriigi poolt atesteeritud karjatamise koolitaja. 
 6.4 Karjatamise koolitaja pädevuseksam koosneb teooria- ja praktikaosast. 
 6.4.1 Teooriaosas kontrollitakse atestatsiooni taotleja professionaalseid teadmisi  karjatamise 
koolitamisega seotud küsimustes. 
 6.4.2 Teooriaosa positiivse sooritamise korral pääseb atestatsiooni taotleja praktikaosa 
sooritamisele. 
 6.4.3 Praktikaosas  kontrollitakse  atestatsiooni  taotleja professionaalseid oskusi  koerte  ja 
koerajuhtide praktilises karjatamise koolitamises  karjatamise näidistunni  läbiviimise 
näol  atestatsioonikomisjoni ees. 
 6.4.4 Praktikaosa  viiakse  läbi  3  koeraga, kes on erineva  koolitustasemega.  Koerad  valib  ja  
eksamiülesande ning eksamitingimused (karjaaia suurus ja kariloomade hulk) määrab 
atestatsioonikomisjon. 



 6.5 Karjatamise koolitaja  pädevuseksami  positiivse  sooritamise korral  kinnitatakse  
atestatsiooni taotleja  EKL juhatuse poolt karjatamise atesteeritud koolitajaks, mille kohta 
väljastatakse talle vastavasisuline sertifikaat. 
 6.6 Karjatamise koolitaja pädevuseksami mittesooritamisel võib atestatsiooni taotleja teha kaks 
korduseksamit. Nende mittesooritamisel  peab ta  uuesti  läbima  iseseisva  koolitustegevuse  ja  
stažeerimise  etapi vastavalt punktis EKL Koerte koolitaja statuudi ja atesteerimise korras 
kirjeldatud tingimustele. 
 6.7 Kui mingil koolitusalal atesteeritud koolitaja  soovib  saada  atestatsiooni  mõnel  järgneval 
koolitusalal, peab ta iga koolitusala tarvis sooritama vastava pädevuseksami. 

 7 Atesteeritud karjatamise koolitaja õigused ja kohustused 

 7.1 Atesteeritud karjatamise koolitajal on õigus oma nimega seoses seda nimetust avalikult 
kasutada. 
 7.2 Atesteeritud karjatamise koolitajad kantakse EKL atesteeritud karjatamise koolitajate 
nimekirja, mida haldab EKL-KAR. Atesteeritud koolitajate nimekiri ja kontaktandmed 
avalikustatakse EKL-KAR koduleheküljel. 
 7.3 Atestatsioon kehtib 3 aastat, mille jooksul peab koolitaja osalema vähemalt ühel 
karjatamise koolitust käsitleval ja EKL-KAR poolt aktsepteeritaval loengul, koolitusel või 
seminaril. Nendel osalemise kohta tuleb EKL-KAR’le esitada kirjalikud tõendid.  Nende 
aktsepteerimise  korral  pikeneb atestatsiooni  kehtivus automaatselt. 
 7.4 Oma huvide kaitsmiseks on atesteeritud koolitajal õigus pöörduda EKL-KAR, selle 
eestseisuse või esimehe poole. 
 7.5 Oma tegevuses on atesteeritud koolitaja kohustatud järgima kehtivaid FCI ja EKL nõudeid. 

 8 Atestatsiooni tühistamise kord 
 8.1 Atestatsioon tühistatakse, kui atesteeritud koolitaja: 

a) on võltsinud tema poolt esitatud dokumente 
b)  kohta  on  esitatud  kirjalik  kaebus,  milles  teda  süüdistatakse  koera või 
kariloomade  väärkohtlemises  ja  see süüdistus on leidnud kinnitust 
c) ei ole täitnud punktis 7.3 toodud nõudeid 
d) ei ole enam EKL liige või 
e) on kirjutanud EKL-KAR’le vastavasisulise avalduse. 

 8.2 Apellatsioone arutab ja apelleerimise protsessi eest vastutab EKL-KAR eestseisuse 
koosolek. 
 8.3 Juhul,  kui  EKL-KAR eestseisus  leiab,  et  eksimus  ei  õigusta  atestatsiooni  tühistamist,  
võib ta atestatsiooni ka mingiks perioodiks peatada. 
 8.4 Atestatsiooni  tühistamise  või  peatamise  kinnitab  EKL  juhatus,  mille  järel  koolitaja  
kaotab atesteeritud karjatamise koolitaja õigused ja ta kustutatakse atesteeritud koolitajate 
nimekirjast.  Atestatsiooni peatumisperioodi  lõppedes  taasjõustub atestatsioon  automaatselt,  
kui  EKL juhatuse  otsusest  ei tulene teisiti. 
 8.5 EKL-KAR otsuste kohta on koolitajal õigus esitada kaebus EKL juhatusele. 
 


