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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
- Pidamine ruumis ja ehitises (ammlehma ja tõupull nende erinevates
tootmisetappides)
- Välitingimustes pidamine (ammlehm, tõupull)
- Lihaveiste kohtlemine ja käitlemine ( püüdmine, ajamine, fikseerimine,
moodulaedade kasutamine ). Praktiline õpe 2 ak tundi.
4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Teoreetilie õpe toimub koolis, kus on olemas vajalikud ruumid ja vahendid õppetöö
läbiviimiseks. Koolitusel kasutatakse lektori enda koostatud õppematerjale. Õppejõud toob
loengus näiteid praktilistest kogemustest ja demonstreerib praktilisi tegevusi video, jooniste
ning õppeotstarbeks mõeldud farmiloomade kujusid ja karjaaedu kasutades.

5. ÕPIVÄLJUNDID
Õpingud läbinud õppija:
 Mõistab täiskasvanud looma ( ammlehm, tõupull) pidamise nõudeid ruumile, ehitisele.
 Tagab sobivad pidamistingimused lähtuvalt looma tootmisetapist ja tootmissuunast.

 Korraldab looma püüdmise ja ajamise töölõigu sujuva toimimise
 Grupeerib ja/või paigutab veised ümber, eraldab üksiku looma grupist, moodulaedade
kasutamine.
 Loomade kohtlemine ja käitlemine.
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
Osalemine koolitusel 90%. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

7. KOOLITAJAD
Jaanus Vessart, pikaajaliste kogemustega lihaveisekasvataja Karitsu Rantšo OÜ.

