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8. Rakendamine
1. Eesmärk
Käesoleva dokumendi eesmärgiks on määratleda nõuded koerajuhtidele ning
pääste-ja otsingukoertele, kes vabatahtlikena osalevad operatiivtegevuses.
Väljakutsele reageerivad pääste- ja otsingumeeskonnad vastavad antud
dokumendiga
kehtestatud
kvalifitseerimise
tingimustele,
et
kindlustada
operatiivtegevuses osalevate koerajuhtide kõrged professionaalsed oskused ning
pääste-ja otsingukoerte väljaõppe ühtlane tase.
EOKK koerajuhid ja otsingukoerad reageerivad väljakutsetele üldjuhul Vabatahtliku
Reservpäästerühma (RPR) koosseisus.
2. Üldnõuded ja eeltingimused
Operatiivtegevuses osalev koerajuht peab vastama järgmistele eeltingimustele:
 on vähemalt 18 aastane;
 on võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab
teha meeskonnatööd;
 on aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas võimeline
langetama otsuseid iseseisvalt oma pädevuse piires ja võimeline nägema ette
otsuste tagajärgi;
 on läbinud tervisekontrolli vastavalt vabatahtlikule päästjale või
abipolitseinikule esitatavatele tervisenõuetele ning tema füüsiline
ettevalmistus tagab sündmuse lahendamise ülesannete nõuetekohase
täitmise;
 on läbinud vähemalt 16-tunnise vabatahtliku päästja esimese astme õppe või
omab vabatahtliku päästja või abipolitseiniku tunnistust.
Operatiivtegevuses osalev pääste-ja otsingukoer peab vastama järgmistele
eeltingimustele:
 Koera vanus peab olema vähemalt 18 kuud;
 Koer peab olema vaktsineeritud vastavalt Eesti Kennelliidu kehtestatud
vaktsineerimisnõuetele ning saama regulaarselt ussi-ja parasiiditõrjet;
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 Koer on terve ja heas füüsilises vormis ega tohi kannatada tervisehäirete all,
mis piiravad tema sooritusvõimet või takistavad tal täitmast funktsioone,
milleks koer treenitud on; väljakutsetel on keelatud osaleda haige koeraga ja
koeraga, kellele on antud valuvaigistavaid ravimeid;
 Koer peab olema märgistatud mikrokiibiga või ID-tätoveeringuga, mille
andmed koera omaniku kohta on identifitseeritavad lemmikloomaregistri
kaudu;
Koerajuht on igas olukorras vastutav oma koera käitumise eest.
3. Koerajuhi kvalifitseerimine väljakutsetel osalemiseks
Väljakutsetel osalemiseks koerajuhina, orienteerujana, sündmusejuhi- või
staabitöötajana peab koerajuht omama baasteadmisi otsingu-ja päästetööde
korraldusest, otsingutaktikatest, esmaabist ja orienteerumisest.
Põhiteadmised otsingu-ja päästetööde teostamisest ja korraldusest
Baasteadmised otsingu-ja päästetööde sündmuse juhtimise struktuurist ja staabi
töökorraldusest, protseduuridest ja praktikatest. Sidevahendite kasutus ja raadioside
eetris. Sobiva otsingutaktika valimine maastikust, ilmastikutingimustest ja muudest
asjaoludest lähtuvalt.
 Vabatahtliku päästja või abipolitseiniku algkoolituse läbimine (vajalik
tunnistus)
 Osavõtt EOKK-i, RPR-i, Politsei-ja Piirivalveameti, Päästeameti, Kaitseliidu
või
muu
sisejulgeoleku
valdkonnas
tegutseva
organisatsiooni
koostööõppusest või harjutusest vähemalt 1 kord aastas;
Esmaabi andmise oskused
Eesmärgiks tagada õnnetusjuhtumi või vigastuse korral esmaabi andmine
kannatanule või rühmakaaslasele (sh ka koertele), milleks täitmiseks peavad
koerajuhid läbinud olema vähemalt 16-tunnise esmaabi kursuse, mis sisaldab nii
teooriat kui ka praktiliste ülesannete lahendamist ning värskendama õpitut
regulaarselt.
 Läbitud 16-tunnine esmaabi kursus (vajalik tunnistus)
 Esmaabi täiendõpe ja praktika
 Koerte esmaabi loeng (soovituslik)

Orienteerumine maastikul
Eesmärk kindlustada, et väljakutsetel osalevad koerajuhid oskavad lugeda
topograafilist maa-ala kaarti, tunnevad koordinaatsüsteeme ja oskavad kasutada
kompassi ning GPS navigatsiooniseadmeid.
 Läbitud kaardi-ja kompassi tundmise koolitus
 Kaardi, kompassi ja GPS-i kasutamise praktiline test maastikul iga 2-aasta
järel
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4. Otsingukoera kvalifitseerimine väljakutsetel osalemiseks
Sõltuvalt väljakutse liigist peab osalev pääste-ja otsingukoer olema sooritanud
vastava kategooria (maa-alaotsing RH FL, jälg RH F, varinguotsing RH T)
päästekoerte IPO-R eksami vähemalt A tasemel ning osalema regulaarselt
otsingutreeningutes. IPO-R eksami tulemus kehtib katse läbimise aastale järgneva
2 kalendriaasta jooksul, mille järel tuleb eksam uuesti läbida.

5. Kohustuslik varustus
Väljakutsel osaleja tagab väljakutsel osalemisel alljärgneva miinimumvarustuse
olemasolu ja kasutuse.
Maastikul:
Koerajuhile:
 Eraldustunnustega vest, ilmastikukindlad riided ja jalanõud;
 GPS või kompass;
 Laetud akuga mobiiltelefon;
 Taskulamp või pealamp koos varupatareidega;
 Esmaabipakk;
Koerale:
 Kaelarihm, koos ripatsi või plaadikesega, millele on märgitud koerajuhi
kontakttelefon,
 Jalutusrihm;
 Neoonvärvides tunnusvest kirjaga „PÄÄSTE“ või „OTSING“
 Võimalusel GPS seade või teekonnasalvestaja koera liikumistrajektoori
salvestamiseks
Varingutel:
Koerajuhile:
 Turvajalatsid, kiiver ja muud isikukaitsevahendid;
 Vile;
 Taskulamp või pealamp koos varupatareidega;
 Esmaabipakk;

Koerale:
 Üldjuhul turvakaalutlustel vesti ja kaelaketti varingutel töötamisel ei kasutata
 Vajadusel käpakaitsmed;
 Kaelarihm ning jalutusrihm peavad olema kaasas.
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6. Kvalifitseeritud meeskondade arvestuse pidamine
Kvalifitseeritud meeskondade üle peetakse arvestust interneti vahendusel peetavas
tabelis, millele on juurdepääs kõikidel EOKK liikmetel. Tabeli pidamist korraldab
EOKK juhatus.
Iga koerajuht sisestab enda kohta tabelis sisalduvate andmete muutumisel või
täiendamisel vajalikud muudatused sisse iseseisvalt.
EOKK juhatus vaatab tabelis toodud andmed üle vastavalt vajadusele ja vähemalt
kaks korda aastas ning
täpsustab andmeid või küsib koerajuhtidelt
lisainformatsiooni.

7. Teavitamine väljakutsetel mitteosalemisest
Väljakutsetel osalev koerajuht teavitab eelnevalt teadaolevatest asjaoludest või
asjaoludest, mille kestvus on pikaajalisem, mis ei võimalda võimalikel väljakutsetel
osaleda. Teavituse väljakutsetel mitteosalemisest teeb koerajuht interneti
vahendusel peetavasse väljakutsetele reageerimise tabelisse. Väljakutsetel
osalemise tabeli asukoht tehakse kättesaadavaks EOKK liikmetele.

8. Rakendamine
Käesolev dokument jõustub üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest ning vaadatakse
üle mitte harvem kui 5 aasta järel.
Käesolev dokument tehakse avalikult kättesaadavaks EOKK kodulehel.
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