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1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS
Õppekava Põllumajandustöötaja, tase 4, kutseõppe esmaõpe 60, EKAP Kooli direktori kk. nr
31.05.2014, mis on registreeritud Eesti Haridus ja infosüsteemis 03.03.2015 õppekava kood
129457. Õppekava koostamise aluseks on Põllumajanduserialade riiklik õppekava, mis on
kinnitatud Haridus- ja Teadusministri 25.07.2014 määrusega nr. 68. Kutsestandard:
Põllumajandustöötaja, tase 4.
2. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS
Täienduskoolitusest võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või
turustamisega, põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest
mittepõllumajandustoodete töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või
metsa majandamisega seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat
ja tema töötajat, eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja
tema töötajat, metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või
töötlemisega tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat.
(Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46
muutmine. Vastu võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ).
3. ÕPPE SISU
Teemad ja alateemad:
 Loomade heaolu
Alateeemad:
- lihaveiste heaolu mõjutavad tegurid;
- loomade pidamise nõueded ja seda reguleeriv seadusandlus;
- lihaveiste pidamiseks vajalike hoonete ja rajatiste projekteerimine ning ehitus
lähtudes heaolu nõuetest.
4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Õppetöö toimub ETKÜ Põllumajandusloomade kogumiskeskuses Kaunissaares, Anija vald
Harju maakond. Praktiline õpe viiakse läbi farmis ja loengud õppeklassis, kus on olemas
vahendid teoreetilise õppetöö läbiviimiseks. Koolitusel kasutatakse lektorite enda koostatud
õppematerjale. Õppejõud esitlevad loengutes näitlike materjale, selgitavad pidamistingimuste
tähtsust loomade heaolu tagamiseks, jagavad praktilisi kogemusi.
5. ÕPIVÄLJUNDID
Õpingud läbinud õppija:
 hoolitseb loomade heaolu eest, järgides farmis ja välitingimustes loomade
pidamistingimusi
 tagab sobivad pidamistingimused lähtuvalt veiste vanusest ja tootmissuunast.

 mõistab ruumi ja ehitise projekteerimise tööprotsessi ja loomadele kohalduvaid
heaolutingimusi ja nõudeid.
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
Osalemine koolitusel 90%. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

7. KOOLITAJAD
Jane Mättik, lihaveisekasvataja Pirgo Angus OÜ, Lihaveisekasvatajate Selts juhatuse liige.
Marko Kass, dotsent, Eesti Maaülikool, Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut.
Tarmo Serva, loomakaitsebüroo juhataja, Veterinaar ja Toiduamet,
Vello Luts, ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine, tegevjuht Agorek OÜ.

