
1. Täienduskoolitusasutuse nimi 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

2. Õppekava nimetus 

Hanede looduslähedane ja keskkonnasõbralik kasvatamine rohumaadel 

3. Õppekava rühm (vastavalt rahvusvahelisele haridus- ja koolitusvaldkondade 

klassifitseerimise süsteemile ISCED-F 2013) 

Põllundus ja loomakasvatus 

4. Õppekeel 

Eesti keel 

5. Õppekava koostamise alus 

Loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja tase 4: 

B.2.1 loomade või lindude hooldamine; 

B.2.2 loomade või lindude söötmine; 

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

B.2.10 lindude taastootmine; 

B.2.11 linnusaaduste tootmine. 

Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja tase 5: 

B.2.1 loomade või lindude hooldamine; 

B.2.2 loomade või lindude söötmine; 

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

B.2.11 lindude taastootmine; 

B.2.12 linnusaaduste tootmine 

Põllumajanduserialade riikliku õppekava alusel koostatud Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse õppekava: 

loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja erialamoodulid: 

·  lindude hooldamine 

·  lindude söötmine 

·  lindude tervishoid 

·  lindude karjatamine 

·  lindude taastootmine 

6. Õppe kogumaht (akadeemilistes tundides) ja õppe ülesehitus 

Maht 32 tundi, millest 14 tundi on praktika töökeskkonnas  

7. Õppekeskkond 

Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditooriumis. Praktika on plaanis läbi 

viia OÜ Estfarmis, kus kasvatatakse 9 tõugu hanesid, mis on kõige suuremaarvulisem 

kasvatus Eestis. 

8. Sihtgrupp 

Linnukasvatajad. 

9. Õppe alustamise tingimused 

Töökogemus linnukasvatuses või kavatsus hakata kasvatama hanesid. Koolitusest võivad 

osa võtta põllumajandustoodete tootmise või töötlemise, põllumajandustoodetest 

mittepõllumajandustoodete töötlemise või metsanduses tegutsev füüsilisest isikust 

ettevõtja ja tema töötaja ning eraõigusliku juriidilise isiku osanik, aktsionär, liige, 

juhtorgani liige ja tema töötaja. 



10. Eesmärk 

Koolituse läbinud õppija planeerib hanekasvatuse vastavalt püstitatud tootmiseesmärgile ja 

maaressursile, valides kasvatamiseks sobivaimad hanetõud. Tulenevalt hanede käitumisest 

hooldab ja söödab linnud turvaliselt arvestades loomade heaolu ja tervist ning ümbritsevat 

keskkonda. 

11. Õpiväljundid 

Koolituse läbinud õppija: 

• on teadlik tootmiskarja komplekteerimise põhialustest; 

• loetleb enim levinud põllumajanduslikke hanetõuge, kirjeldades nende käitumist ja 

bioloogilisi iseärasusi;  

• määrab lindude sugupoolt ja sugupoolte optimaalselt suhet, arvestab hanede sugulise 

käitumisega ning määrab munade viljastatavust ja keskkonnategurite mõju 

munajõudlusele; 

• omab ülevaadet nii loodusliku, kui kunstliku hautamise erisustest ja võimalustest ning 

eristab kunstlike haudeaparaatide olulisemaid tehnilisi näitajaid ning on kursis Eestis 

pakutavate enamlevinud haudeaparaatidega; 

• omab ülevaadet hanede söötmisest ja pidamisest, hanedele sobivamatest 

karjamaakultuuridest; 

• rajab karjatamismeetodil peetavatele hanedele kaasaegseid karjaaedade süsteeme, et 

kaitsta linde erinevate keskkonnategurite eest, majandab karjamaid 

keskkonnasõbralikult loodust säästvalt. 

12. Õppe sisu 

• Hanetõud, aretus vastavalt tootmise eesmärgile (8 audit) 

• Hanede pidamine, käitumine ja bioloogilised iseärasused (4 audit + 4 praktika) 

• Hanede söötmine, karjamaade rajamine ning keskkonnasõbralik majandamine (4 audit 

+ 4 praktika) 

• Hanede karjaaedade, varjualuste rajamine (2 audit + 6 praktika) 

13. Õppemeetodid 

Loeng, arutelu, analüüs, praktiline töö 

14. Õppematerjalid 

Loengukonspekt 

15. Nõuded õpingute lõpetamiseks sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid 

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 80% ning 

lahendanud valikvastustega testi.  Mitteeristav hindamine. 

16. Koolituse läbimisel väljastatav dokument 

Kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud, väljastatakse õppijale tunnistus. 

Kui õpingute lõpetamise nõuded ei ole täidetud, siis väljastatakse õppijale tõend, kuhu 

märgitakse osaletud tunnid ja teemad. 

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

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Valikvastustega 

test  

Õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80% 



Kutse- või kõrgharidus või põllumajandustootja kutsetunnistus, tase 5. Koolitaja kogemus 

täiskasvanute koolitamises vähemalt kolm aastat. 

Janek Prits – Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2011; 

alates 2016 Põllumajandustöötaja, linnukasvataja neljanda taseme kutseõppe õppejõud,  

Järvamaa Kutsehariduskeskus;  

alates 2019  Põllumajandustootja, linnukasvatustootja viienda taseme kutseõppe 

õppejõud, Järvamaa Kutsehariduskeskus; 

alates 2013 Estfarm OÜ (kodulindude aretus) juhatuse liige; 

alates 2016 MTÜ Eesti Linnukasvatajate Selts juhatuse liige. 

Kõrgharidus, omab põllumajandustöötaja kutsetunnistust linnukasvataja tase 4, 

linnukasvatusspetsialist tase 5.  

Reimo Ilves - Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2017, 

ehituse valdkonna õpetaja. Türi Tehnika- ja Maamajanduskool 2006 põllumajanduse 

mehhaniseerimine, õpib kolmandal kursusel Eesti Maaülikoolis tehnikat ja tehnoloogiat. 


