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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:
 Väikemäletsejaliste heaolu ja pidamine;
- ravimite ja ravimsööda kasutuse arvestuse pidamine ( sh esmaabi ja järelrvai
loomaarsti juhendamisel),
- loomade surmamine kohapeal farmis,
- loomade viimine tapamajja tapmisele.
 Väikemäletsejaliste bioohtusmeetmed;
- üldised bioohtusmeetmed,
- nakkuslike haiguste varane tuvastamine, ennetamine ja tegutsemine ohu olukorras,
- surnud, hukatud ja tapetud loomad ja muud loomsed kõrvalsaadused,
- loomade viimine ühest karjast teise, karantiin.
4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS
Õppetöö toimub kontakt-ja praktiliste tundidega. Koolil on õppeklass ja vahendid praktilise ja
teoreetilise õppetöö läbiviimiseks. Kooli õppetalus kasvatatakse lambaid ja kitsi milles viiakse
läbi lektori juhendamisel praktiline õpe. Koolitusel kasutatakse õpetaja enda koostatud
õppematerjale. Õppejõud esitleb loengutes näitlike materjale ja jagab praktilisi kogemusi.

5. ÕPIVÄLJUNDID
Õpingud läbinud õppija:








Hoolitseb loomade heaolu eest, järgides loomade tervishoidu ja pidamistingimusi.
Peab arvestust ravimite ja ravimsööda kasutuse kohta.
Teostab esmaabi oma pädevuste piirides ja osutab järelravi loomaarsti juhendamisel.
Järgib nõuetest tulenevaid tingimusi loomade surmamisel kohapeal farmis,
Järgib kehtestatud nõudeid ja loomade heaolu nende viimisel tapamajja tapmisele.
Teab üldisi bioohtusmeetmed
Tuvastab levinumad nakkuslikud haigused, ennetab ja tegutseb oskuslikult ohu
olukorras,
 Käitleb nõuetele vastavalt surnud, hukatud ja tapetud loomad ja muud loomsed
kõrvalsaadused,
 Mõistab karantiini kasutamise vajadust, riske loomade liikumisel karjast- karja ja
rakendab loomadele karantiini.
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS
Osalemine koolitusel 90%. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

7. KOOLITAJAD
Lektor Ann Mari Anupõld, kogemustega loomaarst ja konsulent.

