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1. Täienduskoolitusasutuse nimi 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

2. Õppekava nimetus 

Esmased esmaabivõtted lambakasvatuses 

3. Õppekavarühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade klassifitseerimise 

süsteemile ISCED-F 2013) 

Põllundus ja loomakasvatus 

4. Õppekeel 

eesti keel 

5. Õppekava koostamise alus (kui on) 

Kutsestandard, loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumine lamba- ja kitsekasvataja tase 4, 

kompetentsid: 

B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 

B.2.7 Lammaste ja kitsede taastootmine 

Põllumajanduserialade riikliku õppekava alusel koostatud Järvamaa Kutsehariduskeskuse 

õppekava, loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega lamba- ja kitsekasvataja tase 4 

kompetentsid: 

B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 

B.2.7 Lammaste ja kitsede taastootmine 

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 

Maht 27 tundi, millest 15 tundi auditoorset tööd, 8 tundi praktikat töö- ja 4 tundi 

koolikeskkonnas 

7. Õppekeskkond 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium, õppelaut ja 

lambakasvatustalud. 

8. Sihtgrupp  

Lambakasvatajad 

9. Õppe alustamise tingimused (kui on) 

Soovitav varasem lambakasvatamise kogemus ja kuulumine PRIA sihtgruppi 

10. Eesmärk 

Koolituse tulemusel õppija jälgib lammaste tervislikku seisundit ja heaolu ning osutab 

vastavalt vajadusele ja kompetentsile esmaabi. 

11. Õpiväljundid 

Koolituse läbinu: 

 eristab vaatluse teel haiget looma tervest; 

 rakendab esmaseid esmaabivõtteid tarumade ja vigastuste korral; 



2 

 

 hindab, kas poegimine kulgeb korrapäraselt, vajadusel annab esmaabi poegivale utele; 

 jälgib ja hindab talle tervislikku seisundit ning vajadusel annab tallele esmaabi. 

12. Õppe sisu 

• Looma tervisliku seisundi hindamine, terve/haige looma tunnused - 3 t audit, 2 t praktikat 

koolikeskkonnas, 2 t praktikat töökeskkonnas; 

• Traumad ja vigastused - 2 t audit; 

• Traumade profülaktika - 2 t audit, 2 t praktikat töökeskkonnas; 

• Esmaabivõtted ja vahendid traumade korral - 2 t audit, 2 t praktikat koolikeskkonnas; 

• Esmaabi lammaste poegimisel - 3 t audit, 2 t praktikat töökeskkonnas; 

• Tallede kaasasündinud anatoomilised probleemid - 3 t audit, 2 t praktikat töökeskkonnas. 

13. Õppemeetodid  

Loeng, demonstratsioon, analüüs, praktiline harjutus, rühmatöö 

14. Õppematerjalid  

 Piirsalu, P. (2012) „Lambakasvatus I ja II osa“, Tartu 

 M. Hämmal, J. (2007) „Lambakasvatus“ I ja II osa, Tartu 

15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid 

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 80 % 

ja sooritanud rühmatöö. Mitteeristav hindamine. 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Rühmatöö Loetleb vähemalt 85% ulatuses tervele lambale 

iseloomulikke tunnuseid ja kirjeldab etapiviisiliselt 

lammaste poegimisprotsessi. 

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Koolituse lõpus väljastatakse tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

Kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, väljastatakse koolituse läbinule tõend, kuhu 

kirjutatakse läbitud tundide maht ja teemad. 

17. Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus 

Kõrg- või kutseharidus loomakasvatuse alal või vähemalt kaheaastast erialast töökogemust 

ja täiskasvanute koolitaja kogemust vähemalt aasta. 

Liilia Tali 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja, 

täiskasvanuid koolitanud alates 2009. aastast. 

Veterinaarharidus - Eesti Maaülikool 1997, veterinaarmeditsiin. 

Erialane töökogemus alates 2003 Valgamaal, perele kuuluvas Rõõmu talu 

lambakasvatuses. 
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Alates 2011 atesteeritud lambakasvatuse konsulent, tase 5. 

Katrin Tähepõld 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja, 

täiskasvanuid koolitanud alates 2015 aastast. 

Veterinaarharidus - Eesti Maaülikool 2015, veterinaarmeditsiin. 

Erialane töökogemus alates 2014 Rõõmu talu lambakasvatuses. 

Alates 2015. a Maaelu Edendamise Sihtasutuse ekspert väikesõraliste tervise alal. 

Lambakasvatuse konsulent, tase 5. 


