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Täiendusõppe õppekava
nimetus

Koerajuhtide põhikursus

Õppekavarühm

Vara- ja isikukaitse
Valitsusasutuste ametnikud, kes soovivad saada koerajuhiks.
Tingimused:

Sihtgrupp ja õppe
alustamise tingimused







Ametkonna suunamine;
Vestlus teenistuskoerte koolituskeskuse ja ametkonna
esindajatega sobivuse määramiseks tööks koerajuhina;
Vähemalt aastane teenistusalane töökogemus;
Läbinud ametkondlikud füüsilised katsed positiivsele hindele;
Vähemalt kahenädalane praktiseerimine teenistuskoeri
kasutavas üksuses

Õpperühma suurus

Kuni 10 osalejat (praktiliste tundide läbiviimiseks moodustatakse
osarühmad).

Õppe eesmärk

Koerajuhtide põhikursuse läbimisel koerajuht omandab teadmised ja
praktilised oskused teenistuskoerte koolitamisest ja hooldamisest ning
kasutamisest teenistuses.




Õpiväljundid









Õppe sisu

Teab koerateenistuse korraldust ning järgib teenistuskoerte
alast seadusandlust igapäevases teenistuses;
teab koerajuhile ja teenistuskoertele esitatavaid nõudeid ja
teenistuskoera koolitamise, kasutamise ning hooldamise
aluseid;
teab teenistuskoerte klassifikatsioone, koolitussuundi ja
lisaerialasid;
oskab hooldada teenistuskoera;
teab teenistuskoera õppe- ja töövõimet mõjutavaid tegureid
ning koolitab teenistuskoera vastavalt teenistuskoerte
koolitamise teooriale;
õpetab teenistuskoerale inimese otsimist;
õpetab teenistuskoerale narkootilise aine otsimist;
õpetab teenistuskoerale jõukasutust;
õpetab teenistuskoerale üldkuulekust;
kasutab teenistuskoerte koolitamisel ja teenistuskoertega
töötamisel vastavaid abivahendeid ja spetsiaalseid aineid.

SISSEJUHATUS (2 ak/h)
 Koerte põlvnemine ja kodustamine;
 teenistuskoerte hankimine ja tõud;









teenistuskoerte koolitamise ja kasutamise ajalooline ülevaade;
teenistuskoerte kasutamine Eesti sisejulgeoleku süsteemis;
teenistuskoerte kasutamine PPA-s;
koerajuhtide koolitussüsteem ja õppekavad;
koerajuhtidele ja teenistuskoertele esitatavad nõuded;
teenistuskoerte klassifikatsioonid (patrull-, narko- ja
kombineeritud oskustega teenistuskoerad);
teenistuskoerte koolitussuunad (inimese lõhna otsimine,
produkti lõhna otsimine, bioloogilise materjali otsimine,
jõukasutus, kuulekus) ja lisaerialad.

KOERA TERVIS JA HOOLDUS (12 ak/h)
 Koera kehapiirkonnad ja organsüsteemid;
 meeleorganid;
 terve koera füsioloogilised parameetrid;
 peamised füsioloogilised protsessid;
 enamlevinud koerte haigused, nende ravi ja ennetamine;
 esmaabi;
 teenistuskoerte toitmine, energiatarbimine ja toitained;
 teenistuskoerte hooldus;
 teenistuskoera kehatüübid ja füüsiline treening;
 õppe- ja töövõimet mõjutavad tegurid.
SEADUSED JA MÄÄRUSED (2 ak/h)
 Loomaõiguste ülddeklaratsioon;
 Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu Euroopa Ühenduse
Määrus 998/2003;
 koeraga piiri ületamist käsitlev rahvusvaheline seadusandlus;
 marutaudi tõrje eeskiri;
 lemmikloomade pidamise nõuded;
 loomakaitse seadus;
 korrakaitseseadus;
 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete
seadus;
 narkootilise või psühhotroopse aine või nende lähteaine
säilitamise, õppeotstarbel kasutamiseks üleandmise ja
hävitamise kord;
 narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja
teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja
aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja
psühhotroopsete ainete nimekirjad;
 Politsei- ja piirivalveameti teenistuskoerte alased käskkirjad ja
korrad.
KOOLITUSTEOORIA (22 ak/h)
 Koera arenguetapid;
 teenistuskoerte koolitusteooria;














mäng;
sund;
motivatsioon;
preemia;
sotsialiseerimine;
õpitud käitumine;
temperamendid;
koera kehakeel;
koera häälitsused;
koerte instinktid ja nende kasutamine teenistuskoerte
koolitamised;
koerte meeled ja nende kasutamine teenistuskoerte
koolitamisel;
õppe- ja töövõimet mõjutavad tegurid.

INIMESE LÕHNA OTSIMISE KOOLITUS (176 ak/h)
 Jäljekoolituse ajalugu;
 haistmine ja jälje olemus;
 inimese- ja keskkonnamuutuse lõhn;
 kastutatavad instinktid;
 sund ja aktiivne vältimine;
 jäljekoolituseks ettevalmistumine (6-10 nädalane koer);
 toitmine, vahendid, asukoht;
 koerajuhi käitumise põhimõtted, käsklused jäljel;
 ruudukoolitus;
 jälje algkoolitus (2 kuni 6 kuune koer);
 esimene jälg;
 toidu kasutamine jäljel ja selle proportsioonid;
 jälje pikkus, vanus, kuju ja treeningute tihedus;
 keskkonnatreeningud;
 maastikutreeningud, sisetreeningud;
 talvised treeningud;
 jälje jätkukoolitus (6 kuni 12 kuune koer);
 toidu eemaldamine jäljelt;
 ristlemise koolitus;
 nurgad, pöörded, eksitused jne;
 oma jäljel püsimine;
 võõraste jäljetegijate kasutamine;
 harjutuste kestuse kasvatamine;
 eseme näitamise koolitamine jäljel;
 rihmaga ja rihmata töötamine;
 töötamine paarimehega ja grupis;
 jälje lõpukoolitus (koer vanem kui 18 kuud)
 jäljevalik;
 jälje lõpus inimese signaliseerimine;
 realistlikud harjutused koos imitatsioonivahenditega;
 eseme otsimise eesmärk, olemus, ja erisus jäljekoolitusest;












algkoolituseks ettevalmistumine (2-6 kuune koer);
o mänguasjad;
o keskkond;
o motivatsioon;
o loovutamine;
algkoolitus (6-12 kuune koer);
o ühe koha valimine;
o tuule suund;
o sobilikud esemed;
o ühe ja enama eseme otsimine;
o motivatsiooni loomine;
o mälupildi loomine;
põhikoolitus (12-18 kuune koer);
o mitme eseme otsimine;
o maa-ala laiendamine;
o näitamisviisi koolitamine;
o otsimise taktika;
lõpukoolitus (koer vanem kui 18 kuud);
treeningud erinevates keskkondades;
rihmaga ja rihmata otsimine;
grupitreeningud koertega ja inimestega.

NARKOOTILISE AINE OTSIMISE KOOLITUS (108 ak/h)
 Narkokoerte kasutamine, Eestis levinud tõud;
 narkootiliste ainete klassifikatsioon;
 õpetatavad narkootilised ained;
 narkootiliste ainete peamised omadused;
 narkootiliste ainete tarbija iseloomustus;
 narkootikumide hoidmine ja käitlemine;
 otsima õpetamine ja selle tähtsus edasises koolituses;
 lõhna tutvustamine;
 esimene peidik, selle tähtsus;
 narkootikumide otsimine, käsklused otsimisel;
 otsimine erinevates keskkondades (maastik, hooned,
transport);
 narkootiliste ainete otsimise taktika (suunatud ja vaba
otsimine);
 käitumine peidiku leidmisel (premeerimine);
 aine leidmisest teatamise õpetamine;
 teatamise viisid (proaktiivne ja passiivne narkokoer);
 narkootiliste ainete peitmiskohad;
 peidikute ettevalmistamine.
 erinevad peidikud (levinud peidikud ja peitmisviisid).
 peidikute raskusastmed;
 narkootiliste ainete otsimist segavad tegurid;
 kiirtestide kasutamine.

JÕUKSUTUSKOOLITUS (108 ak/h)
 Jõukasutuse koolituse ajalugu;
 jõukasutuse eeldused;
 eesmärgid;
 seadusandlus;
 parim praktika;
 koolituses kasutatavad instinktid (saagiinstinkt, kaitseinstinkt,
karjainstinkt);
 ettevalmistus koolituseks (kuni 1 aasta);
 mäng, vahendid, keskkond;
 algkoolitus (kuni 1 aastane koer);
 saagiharjutused kaltsu, nutsu ja padjaga;
 keskkonnatreeningud;
 suukorvitreeningud;
 inimese otsimine hoonetest ja maastikul (harjutused toiduga);
 jätkukoolitus (1 kuni 2 aastane koer);
 varrukakoolitus;
 täiskostüümikoolitus;
 suukorvikoolitus;
 peitvarrukakoolitus;
 kahe mehe taktika;
 inimese otsimine hoonetest ja maastikul (harjutused
motivatsiooniesemega);
 suukorvi ja peitvarrukaharjutused;
 inimese otsimise ja kinnipidamise harjutused;
 kahe mehe ja suurema meeskonna harjutused;
 realistlikud harjutused imitatsioonivahenditega;
 tegevuse õigsuse ja vastavuse seadusandlusega analüüs;
 esmaabi.
KUULEKUSKOOLITUS (114 ak/h)
 Motivatsiooni ja sunni harjutused;
 põhiasendid ja liikumised;
 käsklused;
 keskendumist segavad tegurid, erinevad ilmastiku olud;
 koolituseks vajalikud tingimused, meeleolu;
 kontaktiharjutused;
 sotsialiseerimine ja keskkonnatreening;
 liikumised maastikul rihmastatult ja vabalt, tempomuutused,
pöörded kohal;
 liikumine erinevatel takistustel, kõrgustel ja tasapindadel;
 liikumine ruumis, vabalt ja rihmastatult;
 keskendumine ja reageerimine erinevates olukordades;
 koolitus segavate teguritega (pime ruum, müra, laskmine ja
liiklus);
 kontrolliharjutused erinevates keskkondades ja inimrühmas;
 koerajuhi põhivarustus;










side- ja orienteerumise vahendid;
orienteerumine maastikul;
teenistuskoera varustus;
teenistuskoera koolitusvahendid;
teenistuskoera kaitsevahendid;
teenistuskoera transportimine;
otsimiseks kasutatavate ainete säilitamise vahendid ja
nõuded;
laiba- ja relvaotsimise koolituse vahendid.

Õppemeetodid

Loeng, arutelu ja praktilised harjutused erinevates situatsioonides ja
keskkondades.

Õppekava maht

468 ak/h akadeemilist tundi (18 EAP), millest 90 ak/h on auditoorset
tööd ja 378 ak/h praktikat koolikeskkonnas.

Õppematerjalide loend

Puudub

Õppekeskkonna kirjeldus

Klassiruum, mis on varustatud tänapäevaste koolitusvahenditega
(dataprojektor, tahvel jm).
Erinevad keskkonnad praktiliste harjutuse läbi viimiseks (dressuuriplats,
linnakeskkond, maastik, siseruumid, transpordivahendid).
Lõpetamise tingimused

Hindamismeetod

Eksam koolitusteooriast ja teenistuskoera
hooldamisest.

Hindamiskriteeriumid
Kirjeldab ja selgitab näidete varal oma teadmisi
teenistuskoerte koolitamise etappidest ja
hooldustoimingutest ning seostab teoreetilisi
teadmisi praktikaga;
Vastab enam kui pooltele küsimustele õigesti,
argumenteeritult ja analüüsivalt.

Teenistuskoera atesteerimine vastavalt
atesteerimise korrale.

Atesteerimine sooritatud vastavalt atesteerimise
korra nõuetele.

Tunnistus koos selle juurde kuuluva täiendusõppe õiendiga kui
õpingute lõpetamise tingimused on täidetud.
Väljastatavad dokumendid

Hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud osalejale
väljastatakse tõend koolitusel osalemise kohta, vastavalt osaletud
auditoorsetele tundide arvule.

Koolitaja (kvalifikatsioon,
õpi- või töökogemus)

Kutsekeskharidus või bakalaureusekraad (sisejulgeolekualane, või muu
erialaga seotud), viieaastane koerajuhi kogemus, viimase kolme aasta
jooksul läbitud erialane täienduskoolitus.

Koostaja:

Jüri Pajusoo

Kuupäev:

31.07.2017

