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SISEKAITSEAKADEEMIA
Politsei- ja piirivalvekolledž

Koerajuhtide põhikursuse õppekava


Koerajuhtide põhikursuse aluseks on FRONTEX´i ühtsed nõuded teenistuskoerte alasele tegevusele ning Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskoerte atesteerimise kord.

Õppekava eesmärgid, õpiväljundid ja ülesehitus 

Koerajuhtide põhikursuse eesmärk on anda tulevastele koerajuhtidele teadmisi ja oskusi teenistuskoerte koolitamisest, kasutamisest teenistuses ja nende hooldamisest.

Kursuse läbimisel koerajuht :

	teab teenistuskoerte kasutamise ajaloolist tausta;

teab teenistuskoerte alast siseriikliku (Politsei- ja piirivalveamet) süsteemi ja kasutamise korda;
teab rahvusvahelist ja siseriikliku teenistuskoerte alast seadusandlust ning oskab neid rakendada igapäevases teenistuses;
teab teenistuskoerte siseriikliku koolitussüsteemi ja – õppekava ülesehitust;
teab koerajuhile esitatavaid nõudeid;
teab teenistuskoerale esitatavaid nõudeid;
teab teenistuskoerte klassifikatsioone ja koolitussuundi;
teab teenistuskoerte atesteerimise nõudeid ja korda;
teab teenistuskoerte koolitamise aluseid ja nõudeid ning oskab neid kasutada;
teab teenistuskoerte kasutamise aluseid ja oskab neid kasutada;
teab teenistuskoerte hooldamise aluseid ja oskab neid kasutada;
teab teenistuskoerte koolitamisel ja kasutamisel kasutatavaid abivahendeid ja oskab neid kasutada;
teab teenistuskoerte koolitamisel kasutatavaid spetsiaalseid aineid ja oskab neid oma pädevuse piirides kasutada;


Koerajuhtide põhikursuse maht on 12 nädalat (480 akadeemilist tundi), mis koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest osast ja jaguneb kolmeks alaosaks:

	Algkoolitus – 2 nädalat
	koerajuhi ettevalmistamine kutsika saamiseks;

				
	Põhikoolitus – 8 nädalat 

	teadmised ja oskused teenistuskoerte koolitamiseks, hooldamiseks ja kasutamiseks teenistuses;


	Erialakoolitus – 2 nädalat

	koolitussuunast lähtuv erialakoolitus (jälg, jälitus, narko, jõukasutus).





Õppe alustamise tingimused

Koerajuhtide põhikursuse kandidaadi nõuded :

	Ametkonna suunamine (peab olema läbinud piirivalvuri/politseiniku vms. baaskoolituse);

Vestlus teenistuskoerte koolituskeskuse ja ametkonna esindajatega;
Vähemalt aastane teenistusalane töökogemus;
Läbinud ametkondlikud füüsilised katsed positiivsele hindele;
Vähemalt kahenädalane praktiseerimine teenistuskoeri kasutavas üksuses


Õppe lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid

Koerajuhtide põhikursus lõpeb eksamiga. Juhul kui teenistuskoer on vanem kui 18 kuud võib koerajuht sooritada lisaks ka teenistuskoera atesteerimise vastavalt atesteerimise korrale. 

Eksam koosneb kahest osast:
 
Teoreetiline osa :
	teenistuskoera koolitamise teooria;

koera tervis ja hooldus;

      Praktiline osa :
	kontrollitakse koerajuhi oskusi koolitada oma teenistuskoera (jälg, esemete otsimine, kuulekus);

kontrollitakse teenistuskoera põhioskuste taset


Kursuse edukalt läbimisel väljastatakse koerajuhile põhikursuse lõputunnistus.




Õppeainete loetelu, maht ja lühikirjeldus

KOERAJUHI MOODUL
1.1  Sissejuhatus 

3 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile üldteadmisi teenistuskoertest.

Aine edukal läbimisel koerajuht :

	teab koerte põlvnemist ja teenistuskoerte aretuse ja koolituse ajalugu;

kirjeldab teenistuskoerte alast siseriikliku süsteemi ja kasutamise korda;
	teab koerajuhtide ja teenistuskoerte koolitussüsteemi;
teab koerajuhtide õppekava sisu;

Käsitletavad teemad:

	koerte põlvnemine;
	koerte kodustamine;

koerte aretamine;
	teenistuskoerte hankimine;
	teenistuskoerte kasutamise ajalugu;

teenistuskoerte tõud;
teenistuskoerte koolitamise ajalooline ülevaade;
teenistuskoerte kasutamine Eesti sisejulgeoleku süsteemis;
	teenistuskoerte kasutamine PPA-s;
	teenistuskoerte koolitussüsteem;
koerajuhtide õppekava;
koerajuhtidele esitatavad nõuded;
teenistuskoertele esitatavad nõuded;
teenistuskoerte klassifikatsioon;
	teenistuskoerte koolitussuunad;













1.2 Koera tervis ja hooldus

35 ak
Aine eesmärk: 

	anda koerajuhile teadmisi  ja praktilisi oskusi teenistuskoerte hooldusest,      

            söötmisest, esmaabist ja haigustest. 

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab koera anatoomiat ja füsioloogiat;
	teab teenistuskoerte tervisele, söötmisele, hooldusele, pidamisele kehtestatud nõudeid ja oskab neid rakendada;
	teab koerte haigusi, nende sümptomeid;

oskab anda koerale esmaabi; 

Käsitletavad teemad:

	koera kehapiirkonnad;

organsüsteemid;
meeleorganid;
terve koera füsioloogilised parameetrid;
peamised füsioloogilised protsessid;
enamlevinud koerte haigused, nende ravi ja ennetamine;
	koertelt inimesele levivad haigused;
	esmaabi;

teenistuskoerte toitmine;
toitained;
teenistuskoera energiatarbimine;
toiduratsioonid;
teenistuskoerte hooldus;
	teenistuskoera kehatüübid;

teenistuskoera füüsiline treening;
	õppe- ja töövõimet mõjutavad tegurid;
















1.3 Koerte käitumine ja psühholoogia

3 ak

Aine eesmärk: 

	anda koerajuhile teadmisi koerte pärilikust käitumisest ja oskusi nende    

            kasutamisest teenistuskoerte koolitamisel ja teenistuses. 

Aine edukal läbimisel koerajuht :

	teab koerte meeli ja nende parameetreid;

teab koerte instinkte ja oskab neid kasutada koolituses ja teenistuses;
teab koerte temperamente;
tunneb koerte kehakeelt ja häälitsusi ning oskab neid kasutada koolituses ja teenistuses;

Käsitletavad teemad:

	koera meeled;

refleks;
instinktid;
	õpitud käitumine;

temperamendid;
koera kehakeel;
	koera häälitsused;

























1.4 Seadused ja määrused

3 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi teenistuskoerte alastest seadusandlikest aktidest.  

Aine edukal läbimisel koerajuht :

	teab rahvusvahelist ja siseriikliku teenistuskoerte alast seadusandlust;
	teab ja oskab rakendada ametkondliku teenistuskoerte alast seadusandlust;
	teab ja oskab rakendada teenistuskoerte koolitamisse puudutavaid seadusandlikke akte; 


Käsitletavad teemad:

	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;
Politsei ja piirivalve seadus;
	tingimused teenistuskoerte kasutamiseks jõukasutusvahendina;
	politsei enesekaitsevahendite loetelu ja enesekaitsevahenditele esitatavad nõuded;
	Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus;
	Jahiseadus;
	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;

















1.5    Teenistuskoerte koolitus


1.5.1 Koolitusteooria

16 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi  ja praktilisi oskusi teenistuskoerte koolitamisest; 

Aine edukal läbimisel koerajuht :

	teab ja oskab kasutada teenistuskoera koolitusmeetodeid;

teab ja oskab arvestada teenistuskoera õppimis- ja töövõimet mõjutavaid tegureid;

Käsitletavad teemad:

	koera arenguetapid;
	nõuded teenistuskoerale;
	nõuded koerajuhile;
	teenistuskoerte koolitusteooria;

mäng;
	sund;
	motivatsioon;
	preemia;
	sotsialiseerimine;
	koerte instinktid ja nende kasutamine teenistuskoerte koolitamised;
koerte meeled ja nende kasutamine teenistuskoerte koolitamisel;
	õppe- ja töövõimet mõjutavad tegurid;























1.5.2     Spetsialiseerumine


1.5.2.1  Inimese lõhna otsimise koolitus

232 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi inimese lõhna otsimise koolitusest;
	anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi inimese lõhna otsiva teenistuskoera ja üldotstarbelise teenistuskoera / patrullkoera kasutamisest teenistuses. 

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab inimese lõhna otsimise koolituse teooriat ja oskab seda praktikas kasutada;
	teab inimese lõhna otsiva teenistuskoera ja üldotstarbelise teenistuskoera / patrullkoera kasutamise tingimusi ja oskab inimese lõhna otsiva teenistuskoera ja üldotstarbelise teenistuskoera / patrullkoera kasutada teenistuses. 


Käsitletavad teemad:
	jäljekoolituse ajalugu;

	haistmine;

	jälje olemus;
	keskkonnamuutuse lõhn;
	inimese lõhn;

	kastutatavad instinktid (saagiinstinkt, karjainstinkt, toiduhankimise instinkt);
	sund ja aktiivne vältimine;

	jäljekoolituseks ettevalmistumine (6-10 nädalane koer);
	toitmine;
	vahendid;
	asukoht;
	koerajuhi käitumise põhimõtted, käsklused jäljel;
	ruudu koolitus;

	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 eemärk, olemus, ja erisus jäljekoolitusest;

	algkoolituseks ettevalmistumine (2-6 kuune koer);
	mänguasjad;

keskkond;
motivatsioon;
loovutamine;
	algkoolitus (6-12 kuune koer);
	ühe koha valimine;
tuule suund;
sobilikud esemed;
ühe ja enama eseme otsimine;
motivatsiooni loomine;
mälupildi loomine;
	põhikoolitus (12-18 kuune koer);
	mitme eseme otsimine;
	maa-ala laiendamine;
näitamisviisi koolitamine;
otsimise taktika;
	lõpukoolitus (koer vanem kui 18 kuud);
	treeningud erinevates keskkondades;

rihmaga ja rihmata otsimine;
	grupitreeningud koertega ja inimestega;




















1.5.2.2  Aine lõhna otsimise koolitus

80 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi ainete lõhnade otsimise koolitusest;
	anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi aine lõhna otsiva teenistuskoera  kasutamisest teenistuses. 

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab aine lõhna otsimise koolituse teooriat ja oskab seda praktikas kasutada;
	teab aine lõhna otsiva teenistuskoera kasutamise tingimusi ja oskab aine lõhna otsivat teenistuskoera kasutada teenistuses. 


Käsitletavad teemad:

	narkokoerte kasutamine, Eestis levinud tõud;
	narkootiliste ainete klassifikatsioon;
	õpetatavad narkootilised ained;
	narkootiliste ainete peamised omadused;
	narkootiliste ainete tarbija iseloomustus; 
	narkootikumide hoidmine ja käitlemine;

koolitussuuna valik;
	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 (aktiivne ja passiivne narkokoer);
	narkootiliste ainete peitmiskohad;
	peidikute ettevalmistamine.
	erinevad peidikud (levinud peidikud ja peitmisviisid).
	peidikute raskusastmed; 
	narkootiliste ainete otsimist segavad tegurid;
kiirtestide kasutamine;
	laibaotsimise koolitus;








1.5.2.3  Jõu kasutus koolitus

80 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi  ja praktilisi oskusi jõu kasutamise koolitusest. 
	anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi jõu kasutus oskustega  teenistuskoera  kasutamisest teenistuses. 

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab jõu kasutamise koolituse teooriat ja oskab seda praktikas kasutada;
	teab jõu kasutamise oskusega teenistuskoera kasutamise tingimusi ja oskab jõu kasutamise oskustega teenistuskoera kasutada teenistuses. 


Käsitletavad teemad:

	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);

	lõpukoolitus (koer üle 2 aasta);
	suukorvi ja peitvarrukaharjutused;
	inimese otsimise ja kinnipidamise harjutused;
	kahe mehe ja suurema meeskonna  harjutused;
	realistlikud harjutused imitatsioonivahenditega;
	tegevuse õigsuse ja vastavuse seadusandlusega analüüs;




1.5.2.4  Kuulekus koolitus

96 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi  ja praktilisi oskusi kuulekus koolitusest;
	anda koerajuhile teadmisi ja oskusi kuulekuskoolituse elemente kasutamisest teenistuses; 

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab kuulekus koolituse teooriat ja oskab seda praktikas kasutada;
	oskab töösituatsioonis kuulekuskoolituse elementide abil teostada kontrolli teenistuskoera üle säilitades teenistuskoera töövõime;



Käsitletavad teemad:

	motivatsiooni ja sunni harjutused; 

põhiasendid;
keskendumist segavad tegurid, erinevad ilmastiku olud; 
	koolituseks vajalikud tingimused, meeleolu;

kontaktiharjutused;
	sotsialiseerimine;
	käsklus „kõrval“ , (rihmastatult ja vabalt, tempomuutused, pöörded kohal);
käsklus „istu“ (kohapeal, seisma jäämisega ja liikumiselt);
käsklus „ lama“ (kohalpeal, seisma jäämisega ja liikumise pealt); 
püsilamamine koerajuhi juuresolekul ja ilma koerajuhita; 
lamamiselt juurdetulek;
käsklus „ seisa“ kohapeal, seisma jäädes ja liikumiselt;
koera distantsjuhtimine kohalt ja erinevatel tasapindadel;
käsklus „too“ , (erinevate materjalidega);
käsklus „hoia“ (püsivus ja meeleolu säilitamine);
käsklus „ anna“;
käsklus „ edasi“ (kiirus ja keskendumine);
käsklus „ koht“ (kiirus, püsivus, distantsiline ja tasapinnaline erinevus);
käsklus „ jaluta“;
	käsklus „siia“, (kiirus);

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;





1.6 Töövahendid

12 ak

Aine eesmärk: 

anda koerajuhile teadmisi ja praktilisi oskusi koerajuhi töövahendite kasutamisest.

Aine edukal läbimisel koerajuht:

	teab koerajuhil vajaminevat varustus;

teab teenistuskoera koolitus- ja kaitsevarustust;
teab teenistuskoera transportimise nõudeid;

Käsitletavad teemad:

	koerajuhi põhivarustus;

side- ja orienteerumise vahendid;
	orienteerumine maastikul;
	teenistuskoera varustus;

teenistuskoera koolitusvahendid;
teenistuskoera kaitsevahendid;
teenistuskoera transportimine;
	otsimiseks kasutatavate ainete säilitamise vahendid ja nõuded;



