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JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLI ÕPPEKAVA 

Õppekavarühm Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekava nimetus  Loomakasvatustöötaja 

  Farm-worker, level 3 

Õppekava kood EHISes 215942 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JATKUOPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2 EKR 3 

 
EKR 4 

kutsekesk- 

haridus  

EKR 4 EKR 5 EKR 4 EKR 5 

 X      

Õppekava maht (EKAP): 60 EKAP 

Õppekava koostamise alus: Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“ 

ja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 11/31.05.2019 

kutsestandard „Loomakasvatustöötaja, tase 3”  

Õppekava õpiväljundid: Eesmärk: 
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja 

hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks juhendamisel 

looma/linnukasvatusettevõttes ning luuakse eeldused õpingute 

jätkamiseks ja elukestvaks õppeks. 

 

Õpilane: 

 töötab meeskonnaliikmena põllumajandusettevõttes, tegutsedes 

vastavalt saadud juhistele ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt 

kutse-eetikast, vastutades tööülesannete täitmise eest ning 

arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi; 

 töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes 

looma/linnukasvatuse valdkonnas, jälgib loomade/lindude 

heaolu ja tervislikku seisundit, hooldab ja söödab loomi/linde, 

osaleb loomade/lindude taastootmisega seotud töödel ning 

kasvatussaaduste tootmisel; 

 järgib töötamisel head põllumajandustava, hügieeni- ja 

bioohutusnõudeid, töötervishoiu-, tööohutuse- ja 

keskkonnaohutusnõudeid ning põllumajandusvaldkonna 

õigusaktides esitatut; 

 kohandab enda käitumist vastavalt olukorrale, tuleb toime 

kriisiolukordades 

 mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase karjääri 

kujundamisel 

 mõistab loetud tekste ning väljendab ennast selgelt  

 mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub 

ühiskonnas kehtivatest väärtustest 

Õppekava rakendamine 

Koolipõhine statsionaarne/mittestatsionaarne,töökohapõhine õpe 

Nõuded õpingute alustamiseks 
Õppima võib asuda põhihariduseta isik  

Nõuded õpingute lõpetamiseks 



Õpingud kolmanda taseme kutseõppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas kutsele vastavate õpiväljundite saavutamist. 

Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine 

ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute lõpetamiseks erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul 

hinnatakse õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad) 

kvalifikatsioon(id): „Loomakasvatustöötaja, tase 3”  

spetsialiseerumisega kas veisekasvatustöötaja või lamba- ja 

kitsekasvatustöötaja või linnukasvatustöötaja või küüliku- ja 

karusloomakasvatustöötaja või hobusekasvatustöötaja 

osakutse(d): Spetsialiseerumisega veisekasvatustöötajale on võimalus saada lüpsja, 

tase 3 osakutse 



Õppekava struktuur 

 

Põhiõpingud –35 EKAP, sealhulgas praktika 30 EKAP 

Spetsialiseerumine 16 EKAP 

Valikõpingud – 9 EKAP 

PÕHIÕPINGUTE MOODULID (NIMETUS, MAHT JA ÕPIVÄLJUNDID): 

 

1. ÕPITEE JA TÖÖ MUUTUVAS KESKKONNAS 5 EKAP 

 seab juhendamisel endale õpieesmärke, arvestades oma võimalusi ning piiranguid 

 saab aru majanduse toimimisest, tööandja ja töövõtja rollidest 

 kavandab juhendamisel omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, 

sotsiaalses ja/või rahalises tähenduses 

 mõistab oma vastutust enesearendamisel ja tööalase karjääri kujundamisel 

 

2. PRAKTIKA 30 EKAP 

 planeerib praktikajuhendi alusel isiklikke praktika eesmärke 

 vastavalt spetsialiseerumisele töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes looma-või 

linnukasvatuse valdkonnas, järgides ettevõtte töökorraldust, tööohutusnõudeid ja 

loomade/lindude heaolu 

 koostab juhendi järgi praktika aruande, hinnates oma tegevusi ja praktika eesmärkide 

saavutamist 

 

Loomakasvatustöötaja spetsialiseerumine veisekasvatustöötaja 

 

1. LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP  

 jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades söötmis- ja jootmisala ja 

eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima 

jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele 

 grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades etteantud juhiseid 

 vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab, 

registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale 

 puhastab vajadusel loomad vastavalt etteantud juhistele 

 hooldab sõrgu, abistab vajadusel spetsialisti sõrgade värkimisel 

 jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat 

isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele 

 

2. LOOMADE SÖÖTMINE 4 EKAP  

 jälgib visuaalselt loomade söömust, järelejäänud sööda kogust  

 ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; 

eemaldab riknenud sööda ja vee 

 puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides 

pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid 

 valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab loomi, vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

 kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral 

teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt 

juhistele 



3. LOOMADE TERVISHOID 2 EKAP  

 hindab visuaalselt loomade üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 

eraldab looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti 

 hooldab ja abistab haige looma ravimisel, vastavalt juhistele 

 looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel 

vastavalt juhistele. 

 

4. LOOMADE KARJATAMINE 1EKAP 

 rajab ja hooldab karjaaedu ja -teid, kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja 

teisaldab aedu vastavalt juhistele 

 jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele  

 jälgib karjamaasööda olemasolu, tagab vee ja lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele 

 hooldab karjamaid vastavalt juhistele 

 jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb 

vastavalt juhistele 

 

5. LÜPSMINE 2 EKAP  

 hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti 

tööasendisse; kontrollib lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu 

 suunab loomad vastavalt nende eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab pärast lüpsi loomade 

liikumise lauta ettenähtud gruppi 

 puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti ning märgistab haige 

udaraga looma vastavalt juhistele 

 lüpsab loomad ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; eraldab ja utiliseerib 

toiduks sobimatu piima 

 valmistab lüpsinventari pesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari, peseb lüpsikannu 

ning tagab lüpsiala puhtuse vastavalt juhistele 

 grupeerib kinnisloomad vastavalt juhistele 

 

6. VEISTE TAASTOOTMINE 2 EKAP 

 tuvastab võimalikud indlevad veised visuaalselt ja teavitab vastavalt ettevõttes kehtestatud 

korrale 

 märgistab, eraldab ja fikseerib veise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele 

 abistab looma tiinuse kontrollimisel vastavalt juhistele 

 jälgib veise poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab, vajadusel abistab veist 

poegimisel ja identifitseerib vastsündinu vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale 

 jälgib poeginud veist ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ja käitumist visuaalselt, 

tagab vastsündinu heaolu 

 veendub ternespiima olemasolus ja kontrollib selle kvaliteeti ning kättesaadavust vasikale, 

joodab vasikale ternespiima 

 abistab lihaveiste noorloomad võõrutamisel 

 

Loomakasvatustöötaja spetsialiseerumine linnukasvatustöötaja 

 

1. LINDUDE HOOLDAMINE 5 EKAP  

 jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab linde, puhastades söötmis- ja jootmisala ja 

eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima 

jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele 

 grupeerib ja/või paigutab linnud ümber, arvestades etteantud juhiseid 

 vaatleb linde igapäevaselt haigete ja/või surnud lindude leidmiseks ning vajadusel eraldab, 

registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale 



 puhastab vajadusel linnud vastavalt etteantud juhistele 

 hooldab küüniseid/tiibu, abistab vajadusel spetsialisti küüniste/tiibade kärpimisel 

 jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat 

isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele 

 

2. LINDUDE SÖÖTMINE 4 EKAP 

 jälgib visuaalselt lindude söömust, järelejäänud sööda kogust  

 ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; 

eemaldab riknenud sööda ja vee 

 puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides 

pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid 

 valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab linde, vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

 kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral 

teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt 

juhistele 

 

3. LINDUDE TERVISHOID 2EKAP 

 hindab visuaalselt lindude üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 

eraldab looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti 

 hooldab ja abistab haige linnu ravimisel, teeb linnu hädatapmisevastavalt juhistele 

 linnu surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel 

vastavalt juhistele. 

 

4. LINNUSAADUSTE TOOTMINE 5 EKAP 

 kogub ja sorteerib mune, vajadusel puhastab, märgistab, pakendab ja ladustab vastavalt 

juhistele 

 puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled vastavalt juhistele 

 

Loomakasvatustöötaja spetsialiseerumine küüliku- ja karusloomakasvatustöötaja 

 

1. LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP  

 jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades söötmis- ja jootmisala ja 

eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima 

jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele 

 grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades etteantud juhiseid 

 vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab, 

registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale 

 puhastab vajadusel loomad vastavalt etteantud juhistele 

 hooldab küüniseid, abistab vajadusel spetsialisti küüniste kärpimisel 

 jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat 

isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele 

2. LOOMADE SÖÖTMINE 4 EKAP 

 jälgib visuaalselt loomade söömust, järelejäänud sööda kogust  

 ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; 

eemaldab riknenud sööda ja vee 

 puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides 

pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid 

 valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab loomi, vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

 kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral 



teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt 

juhistele 

 

3. LOOMADE TERVISHOID 2 EKAP  

 hindab visuaalselt loomade üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 

eraldab looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti 

 hooldab ja abistab haige looma ravimisel, vastavalt juhistele 

 looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel 

vastavalt juhistele. 

  

4. KÜÜLIKUTE JA KARUSLOOMADE TAASTOOTMINE 5 EKAP 

 tuvastab võimalikud indlevad küülikud ja karusloomad visuaalselt ja teavitab vastavalt 

töökorrale, abistab seemendamisel/paaritamisel vastavalt juhistele 

 valmistab puurid vastavalt juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna 

 tuvastab poegiva ja/või poeginud küüliku ja karuslooma, vajadusel abistab poegimisel, 

järgides hügieeninõudeid ja jälgides loomade tervislikku seisundit 

 registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt juhistele; abistab tõuloomade 

märgistamisel 

 jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades 

küüliku ja karuslooma liigiomast käitumist 

 võõrutab küülikud ja karusloomad vastavalt töökorraldusele 

 

Loomakasvatustöötaja spetsialiseerumine lamba-ja kitsekasvatustöötaja 

 

1. LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP  

 jälgib sisekliimat, sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades söötmis- ja jootmisala ja 

eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu vastavalt juhistele; kasutab sisekliima 

jälgimiseks automaatikat vastavalt juhistele 

 grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades etteantud juhiseid 

 vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab, 

registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale 

 puhastab vajadusel loomad vastavalt etteantud juhistele 

 hooldab sõrgu, abistab vajadusel spetsialisti sõrgade värkimisel 

 jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat 

isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele 

 

2. LOOMADE SÖÖTMINE 4 EKAP  

 jälgib visuaalselt loomade söömust, järelejäänud sööda kogust  

 ladustab söödad, puhastab hoiuruumid, hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt; 

eemaldab riknenud sööda ja vee 

 puhastab ning vajadusel desinfitseerib söötmisala ja -vahendid vastavalt juhistele ning järgides 

pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid 

 valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile, söödab ja joodab loomi, vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

 kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral 

teavitab vastutavat isikut; järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt 

juhistele 

 

3. LOOMADE TERVISHOID 2 EKAP  

 hindab visuaalselt loomade üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 

eraldab looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti 



 hooldab ja abistab haige looma ravimisel, vastavalt juhistele 

 looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel 

vastavalt juhistele. 

 

4. LOOMADE KARJATAMINE 1 EKAP 

 rajab ja hooldab karjaaedu ja -teid, kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja 

teisaldab aedu vastavalt juhistele 

 jälgib karjamaasööda olemasolu, tagab vee ja lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele 

 hooldab karjamaid vastavalt juhistele 

 jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele 

 jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb 

vastavalt juhistele 

 

5. LAMMASTE JA KITSEDE TAASTOOTMINE 2 EKAP 

 komplekteerib paaritusgrupid vastavalt juhistele 

 valmistab poegimisala vastavalt saadud juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna 

 tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse, vajadusel abistab poegimisel, teavitab 

komplikatsioonidest, eraldab teistest lammastest või kitsedest vastavalt juhistele 

 jälgib poeginud ute või kitse ja talle tervislikku seisundit ja käitumist, tagab ternespiima 

kättesaamise tallele 

 abistab talle märgistamisel 

 võõrutab talled vastavalt juhistele 

 

6. LAMBA- JA KITSESAADUSTE TOOTMINE 2 EKAP 

 pügab lambad vastavalt juhistele 

 sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele 

 valmistab lamba- või kitsenaha parkimiseks ette (soolab) vastavalt juhistele 

 lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele. 

 

Loomakasvatustöötaja spetsialiseerumine hobusekasvatustöötaja 

 

1. HOBUSTE HOOLDAMINE 5 EKAP  

 hoolitseb hobuste üldise heaolu eest vastavalt ette antud juhistele  

 grupeerib ja/või paigutab hobused ümber lähtudes turvalisuse nõuetest ja arvestades ette antud 

juhistega  

 vaatleb hobuseid igapäevaselt, kontrollib tervist, puhastab neid vajadusel ja abistab kapjade 

hooldusel arvestades ohutusnõuetega 

 kontrollib talliseadmete töökorrasolekut vastavalt ette antud juhistele  

 

2. HOBUSTE SÖÖTMINE 5 EKAP  

 hindab hobuste toitumust ja söömust arvestades hobuste anatoomiat, füsioloogiat, pidamisviisi 

ja tervislikku seisundit  

 valmistab söödad söötmiseks ette, söödab ja joodab hobuseid vastavalt etteantud juhistele  

 

3. HOBUSTE TERVISHOID 3 EKAP  

 hindab hobuste üldist tervislikku seisundit 

 tuvastab hobuste haigusliku seisundi, annab oma pädevuse piires esmaabi ja hooldab haiget 

hobust  

 Abistab hobusekasvatusspetsialisti või loomaarsti veterinaarsetes toimingutes ja hobuse 

hukkamisel (hädatapul). 

 



4. HOBUSTE KARJATAMINE 1EKAP 

 rajab ja hooldab karjaaedu ja kopleid ning karjateid vastavalt juhistele jälgib visuaalselt ja ajab 

karja vastavalt juhistele  

 hindab karjamaa olukorda ja teostab hooldustöid vastavalt juhistele hooldab karjamaid 

vastavalt juhistele 

 kopeldab ja karjatab hobused vastavalt juhistele 

 jälgib karja terviklikkust ja hobuste käitumist, avastab vajadusel inna, tuvastab poegiva või 

poeginud hobuse ette antud juhiste alusel  

 

5. HOBUSTE TAASTOOTMINE 2 EKAP 

 avastab indlevad hobused ning abistab loomaarsti paaritusel/seemendusel ja tiinuse 

kontrollimisel vastavalt juhistele 

 jälgib hobuse poegimisprotsessi, abistab oma pädevuse piires ning teostab esmatoimingud 

vastsündinuga  

 jälgib ja hooldab varssunud märad, hooldab varsad arvestades kehtestatud korda, arvestades 

hobuste heaolu ja ohutusnõuetega 

 



VALIKÕPINGUTE MOODULID JA NENDE VALIMISE VÕIMALUSED (NIMETUS 

JA MAHT): 

1. maheveisekasvatus 3ekap 

2. mahelinnukasvatus 3ekap 

3. mahelamba/kitsekasvatus 3 ekap 

4. mahekaruslooma- ja küülikukasvatus 3 ekap 

5. tapmise koolitus 3 ekap 

6. söödatootmine 3 ekap 

7. tööohutus, turvaline töökeskkond ja esmaabi 3 ekap 

8. t-kategooria mootorsõidukijuht 3 ekap 

9. mahepõllumajandus 1,5 ekap 

10. maheveisekasvatus 1 ekap 

11. kaasaegsete põllumajandusmasinate ja -agregaatide kasutamine 3 ekap 

12. aianduse alused 2 ekap 

13. metsanduse alused ja saeõpetus 3 ekap 

14. ehitus-ja remonditööd 3 ekap 

15. lukksepatööd 3 ekap 

16. keevitus- ja tuletööd 3 ekap 

17. riigikaitse 2 ekap 

18. liiklusõpetus 3 ekap 

19. õpioskused 2 ekap 

20. liikurmasinad 2 ekap 

21. eriloomakasvatus 2 ekap 

22. majandusarvestuse alused 2 ekap 

23. hobumajanduse alused 5 ekap 

24. hobuste käsitsemine 4 ekap 

25. kapjade hooldamine 4 ekap 

26. varssade hooldus ja esmaabi 2 ekap 

 

Õpilane valib 9 EKAP-i ulatuses valikaineid. 

Lisaks esitatud valikutele võib õpilane valida valikmooduleid kooli teistest õppekavadest või teiste õppeasutuste 

õppekavadest kooli õppekorralduseeskirjas sätestatud korras.  



Õppekava kontaktisik 

ees-ja perenimi: Aive Kupp 

ametikoht: Põllumajanduse (taime-ja loomakasvatus) juhtõpetaja 

telefon: 5083 459 

e-post: aive.kupp@jkhk.ee 

Märkused 

Märkused: 

Lisa 1 Loomakasvatustöötaja, tase3 kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja 

õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite vastavustabel 

Lisa 2 Kutseharidusstandardi ja õppekava õpiväljundite võrdlustabel 

Lisa 3 Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus 

 

Moodulite rakenduskava asub kooli kodulehe aadressil https://jkhk.ee/et/rakenduskavad 

 

 

 

https://jkhk.ee/et/rakenduskavad


Lisa 1 Loomakasvatustöötaja, tase 3 kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite 

vastavustabel 
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B.2.1 Loomade või lindude 

hooldamine 

             

1. jälgib sisekliimat, sööda ja vee 

olemasolu; hooldab loomi või linde, 

puhastades söötmis- ja jootmisala ja 

eemaldades sõnniku, vajadusel lisab 

allapanu vastavalt juhistele; kasutab 

sisekliima jälgimiseks automaatikat 

vastavalt juhistele;  

x            x 

2. grupeerib ja/või paigutab loomad 

või linnud ümber, arvestades etteantud 

x            x 



juhiseid; 

3. vaatleb loomi või linde igapäevaselt 

haigete ja/või surnud loomade või 

lindude leidmiseks ning vajadusel 

eraldab, registreerib ja edastab teabe 

vastavalt ettevõttes kehtestatud 

korrale; 

x            x 

4. puhastab vajadusel loomad või 

linnud vastavalt etteantud juhistele; 

x            x 

5 hooldab sõrgu/kapju või 

küüniseid/tiibu, arvestades looma või 

linnu liiki ja juhiseid; abistab vajadusel 

spetsialisti loomade sõrgade/kapjade 

värkimisel ja küüniste/tiibade 

kärpimisel;  

x            x 

6. jälgib farmiseadmete kasutamisel 

nende töökorras olekut, rikete korral 

teavitab vastutavat isikut, järgib 

kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, 

hooldab vastavalt juhistele. 

x            x 

B.2.2 Loomade või lindude söötmine              

1. jälgib visuaalselt loomade või 

lindude söömust, järelejäänud sööda 

kogust;  

 x           x 

2. ladustab söödad, puhastab 

hoiuruumid, hindab söötade ja vee 

kvaliteeti organoleptiliselt; eemaldab 

riknenud sööda ja vee;  

 x           x 

3. puhastab ning vajadusel 

desinfitseerib söötmisala ja -vahendid, 

järgides juhiseid, hügieeninõudeid, 

pesu- ja desinfitseerimisvahendite 

 x           x 



kasutusjuhendeid;  

4. valmistab ette sööda vastavalt 

etteantud juhendile, söödab ja joodab 

loomi või linde, vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele ja looma- või 

linnuliigile; 

 x           x 

5. kontrollib söötmis- ja 

jootmisseadmete töökorras olekut ja 

vee olemasolu, rikete korral teavitab 

vastutavat isikut, järgib 

kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, 

hooldab vastavalt juhistele. 

 x           x 

B.2.3 Loomade või lindude 

tervisliku seisundi jälgimine ja ravi 

loomaarsti juhendamisel 

             

1. hindab visuaalselt loomade või 

lindude üldist tervislikku seisundit, 

teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 

eraldab looma või linnu ning osutab 

esmast abi vastavalt juhistele ja abistab 

loomaarsti;  

  x          x 

2. ravib ja hooldab haiget looma või 

lindu vastavalt loomaarsti juhistele, 

teeb linnu hädatapmise vastavalt 

juhisele;  

  x          x 

3. looma või linnu surma korral 

teavitab vastutavat isikut, osaleb 

korjuste transportimisel ja 

hoiustamisel vastavalt juhistele. 

  x          x 

              

Veisekasvatustöötaja              

 B.2.4 Veiste taastootmine              



1. tuvastab võimalikud indlevad veised 

visuaalselt ja teavitab vastavalt 

ettevõttes kehtestatud korrale; 

      x      x 

2. märgistab, eraldab ja fikseerib veise 

paarituseks või seemenduseks 

vastavalt juhistele;  

      x      x 

3 abistab looma tiinuse kontrollimisel 

vastavalt juhistele;  

      x      x 

4. jälgib veise poegimist ja 

komplikatsioonide tekkimisel teavitab, 

vajadusel abistab veist poegimisel ja 

identifitseerib vastsündinu vastavalt 

ettevõttes kehtestatud korrale;  

      x      x 

5. jälgib poeginud veist ja 

vastsündinud vasika tervislikku 

seisundit ja käitumist visuaalselt, tagab 

vastsündinu heaolu; 

      x      x 

6. veendub ternespiima olemasolus ja 

kontrollib selle kvaliteeti ning 

kättesaadavust vasikale, joodab 

vasikale ternespiima; 

      x      x 

7. abistab lihaveiste noorloomad 

võõrutamisel. 

 x           x 

 B.2.5 Lüpsmine              

1. hindab lüpsiinventari valmisolekut 

ja valmistab selle lüpsiks ette; seab 

piimajahuti tööasendisse; kontrollib 

lüpsiks vajalike puhastusvahendite ja 

desinfektsiooniainete olemasolu;  

    x        x 

2. suunab loomad vastavalt nende 

eelnevale grupeerimisele lüpsile; tagab 

pärast lüpsi loomade liikumise lauta 

    x        x 



ettenähtud gruppi;  

3puhastab nisad, teeb eellüpsi ja 

hindab visuaalselt piima kvaliteeti 

ning märgistab haige udaraga looma 

vastavalt juhistele;  

    x        x 

4. lüpsab loomad ja desinfitseerib 

nisad lüpsijärgselt vastavalt juhistele; 

eraldab ja utiliseerib toiduks sobimatu 

piima;  

    x        x 

5. valmistab lüpsinventari pesuks ette, 

puhastab ja desinfitseerib 

lüpsiinventari, peseb lüpsikannu ning 

tagab lüpsiala puhtuse vastavalt 

juhistele;  

    x        x 

6. grupeerib kinnisloomad vastavalt 

juhistele. 

    x        x 

              

 Lamba- ja kitsekasvatustöötaja              

 B.2.7 Lammaste ja kitsede 

taastootmine 

             

1. komplekteerib paaritusgrupid 

vastavalt juhistele; 

       x      x 

2. valmistab poegimisala vastavalt 

saadud juhistele poegimiseks ette, 

tagades sobiva keskkonna;  

       x     x 

3. tuvastab poegiva ja/või poeginud ute 

või kitse, vajadusel abistab poegimisel, 

teavitab komplikatsioonidest, eraldab 

teistest lammastest või kitsedest 

vastavalt juhistele;  

       x      x 

4. jälgib poeginud ute või kitse ja talle 

tervislikku seisundit ja käitumist, tagab 

       x      x 



ternespiima kättesaamise tallele;  

5.abistab talle märgistamisel;         x      x 

6. võõrutab talled vastavalt juhistele.        x      x 

              

B.2.8 Lamba- ja kitsesaaduste 

tootmine 

             

1. pügab lambad vastavalt juhistele;          x    x 

2. sorteerib villa ja pakendab selle 

vastavalt juhistele;  

        x    x 

3. valmistab lamba- või kitsenaha 

parkimiseks ette (soolab) vastavalt 

juhistele;  

        x    x 

4. lüpsab piimalambad ja -kitsed 

vastavalt juhistele. 

        x    x 

              

Hobusekasvatustöötaja              

B.2.10 Hobuste taastootmine              

1. tuvastab visuaalselt inna, arvestades 

hobuste füsioloogilisi näitajaid ja 

käitumise eripära, teavitab vastutavat 

isikut ning abistab paaritusel või 

seemendusel vastavalt juhistele; 

           x  

2. tuvastab visuaalselt poegimiseelse 

seisundi, teavitab sellest taastootmise 

eest vastutajale, vajadusel osutab abi 

varssumisel; 

           x  

3. jälgib varssade iseseisvat söömist, 

seedimisprotsesside toimimist ja üldist 

tervislikku seisundit vastavalt 

juhistele; 

           x  

4. hooldab ja jälgib varssunud märade            x  



tervislikku seisundit; puhastab 

asemeid, arvestades varsaga märade 

eripära; 

5. talutab varsaga märasid ja õpetab 

varssu sotsialiseeruma vastavalt 

juhistele ning tagades hobuste ja 

inimeste turvalisuse; 

           x  

6. abistab varssade võõrutusel 

vastavalt juhistele. 

           x  

              

Linnukasvatustöötaja              

B.2.11 Linnusaaduste tootmine              

1. kogub ja sorteerib mune, vajadusel 

puhastab, märgistab, pakendab ja 

ladustab vastavalt juhistele; 

         x   x 

2. puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib 

ja vajadusel pakendab linnusuled 

vastavalt juhistele. 

         x   x 

              

Küüliku- ja 

karusloomakasvatustöötaja 

             

 B.2.12Küülikute ja karusloomade 

taastootmine 

             

1. tuvastab võimalikud indlevad 

küülikud ja karusloomad visuaalselt ja 

teavitab vastavalt töökorrale, abistab 

seemendamisel/paaritamisel vastavalt 

juhistele; 

          x  x 

2. valmistab puurid vastavalt juhistele 

poegimiseks ette, tagades sobiva 

keskkonna; 

          x  x 

3. tuvastab poegiva ja/või poeginud           x  x 



küüliku ja karuslooma, vajadusel 

abistab poegimisel, järgides 

hügieeninõudeid ja jälgides loomade 

tervislikku seisundit; 

4. registreerib sündinud pojad, hukud 

ja surnultsünnid vastavalt juhistele; 

abistab tõuloomade märgistamisel; 

          x  x 

5 jälgib pesakonna tervislikku 

seisundit ja käitumist, tagab 

vastsündinute ohutuse, arvestades 

küüliku ja karuslooma liigiomast 

käitumist; 

          x  x 

6. võõrutab küülikud ja karusloomad 

vastavalt töökorraldusele. 

          x  x 

              

B.2.13 Loomade karjatamine              

1. rajab ja hooldab karjaaedu ja -teid, 

kontrollib karjaaia korrasolekut, 

vajadusel parandab ja teisaldab aedu 

vastavalt juhistele; 

   x         x 

2. jälgib visuaalselt ja ajab karja 

vastavalt juhistele;  

   x         x 

3. jälgib karjamaasööda olemasolu, 

tagab vee ja lisasöötade olemasolu 

vastavalt juhistele; 

            x 

4. hooldab karjamaid vastavalt 

juhistele; 

   x         x 

5. jälgib karja terviklikkust ja 

käitumist visuaalselt; ohu või puuduste 

märkamisel tegutseb vastavalt 

juhistele. 

   x         x 

              



Läbiv kompetents:               

1. järgib õigusakte, juhendeid, 

töökorraldusi, -eeskirju, head 

põllumajandustava ning 

ohutusnõudeid;  

x x x x x x x x x x x x x 

2. vastutab oma tööülesannete täitmise 

eest; tavapärasest erineva olukorra 

puhul teavitab vastutavat isikut;  

x x x x x x x x x x x x x 

3. kannab hoolt heakorra, puhtuse ja 

meeldiva keskkonna eest ettevõttes, 

järgides hügieeni- ja 

bioohutusnõudeid, kasutades 

puhastus- ja desinfektsioonivahendeid;  

x x x x x x x x x x x x x 

4. tegutseb vastavalt saadud juhistele, 

säästlikult ja tulemuslikult; 

x x x x x x x x x x x x x 

5. kohandab enda käitumist vastavalt 

olukorrale;  

x x x x x x x x x x x x x 

6. osaleb tulemuslikult meeskonnatöös 

ning suhtleb viisakalt klientide ja 

kolleegidega;  

x x x x x x x x x x x x x 

7. täiendab ennast tööalaselt, õpib ja 

omandab uusi töövõtteid, -meetodeid 

ja -tehnikaid, mõistab oma panust 

ettevõttes;  

x x x x x x x x x x x x x 

8. tuleb toime kriisiolukordades; 

osutab esmaabi nii inimestele kui 

loomadele;  

x x x x x x x x x x x x x 

9. kasutab oma töös eesti keelt tasemel 

B1;  

x x x x x x x x x x x x x 

  



Lisa 2 

Kutseharidusstandardi ja õppekava õpiväljundite võrdlustabel 

KHS § 17. Kolmanda taseme kutseõppe 

õpiväljundid 

Õppekava moodulite õpiväljundid 

Kutse- ja erialased teadmised: 

1. teab ja tunneb kutse- ja eriala 

oskussõnavara, põhimõtteid, 

tehnoloogiaid, protsesse, tehnikaid, 

materjale, töövahendeid, seadmeid ja 

terminoloogiat ning oskab neid kasutada 

ja rakendada. 

Mõistab põllumajanduse tähtsust Eesti 

majanduses, orienteerudes valdkonna töötajatele 

esitatavates nõuetes ning kutse omistamises; 

mõistab tervise tähtsust ja põllumajanduslikel 

töödel esinevaid riske, järgib ohutusnõudeid; 

jälgib seadmete kasutamisel nende töökorras 

olekut, rikete korral teavitab vastutavat isikut. 

Kutse- ja erialased oskused ning iseseisvuse ja 

vastutuse ulatus: 

1. oskab oma kutse- või erialal iseseisvalt 

täita mitmekesiseid, tööülesandeid; 

2. suudab töötada iseseisvalt ja vastutada 

oma töö tulemuste eest 

töösituatsioonides, mis on üldjuhul 

stabiilsed või vähesel määral muutuvad; 

3. vastutab oma tööülesannete täitmise eest. 

Töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes 

looma/linnukasvatuse valdkonnas, järgides 

ettevõtte töökorraldust,hoolitseb loomade/lindude 

üldise heaolu eest, grupeerib ja/või paigutab 

loomad/linnud ümber, arvestades nende 

kasvatamise eesmärki ja tootmisperioodi, 

vaatleb loomi/linde igapäevaselt, haigete või 

surnud loomade/lindude leidmiseks, puhastab 

vajadusel loomad/linnud, hooldab 

loomade/lindude jäsemeid, kontrollib 

farmiseadmete töökorrasolekut ja teavitab 

kõrvalekalletest vastutavat isikut, jälgib 

loomade/lindude söömust, ladustab ja hoiustab 

söödad, hindab söötade ja vee kvaliteeti, söödab ja 

joodab loomi/linde, kontrollib söötmis- ja 

jootmisseadmete töökorras olekut, hindab 

visuaalselt loomade/lindude üldist tervislikku 

seisundit,hooldab ja abistab haige 

looma/linnuravimisel, teavitab surnud 

loomast/linnust vastutavat isikut, rajab ja hooldab 

karjaaedu ja -teid vastavalt juhistele, jälgib 

karjamaasööda olemasolu, tagab vee ja 

lisasöötade olemasolu vastavalt juhistele, hooldab 

karjamaid vastavalt juhistele, jälgib karja 

terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või 

puuduste märkamisel tegutseb vastavalt juhistele, 

tuvastab indlevad loomad, jälgib loomade 

poegimisprotsessi ja abistab oma pädevuse piires, 

identifitseerib vastsündinud looma ettevõttes 

kehtestatud korrale, jälgib poeginud looma ja 

vastsündinu tervist ning heaolu, tagab 

ternespiima, valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette, 

suunab loomad turvaliselt lüpsile ja tagasi, 

valmistab loomad lüpsmiseks ette ja lüpsab 

loomad, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari 

ning lüpsiala, teab mahepõllumajanduse 

põhimõtteid, töötlemise ja turustamise nõudeid, 

valmistab linnud ja lindla ette realiseerimisele 

saatmiseks, puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja 

pakendab linnusuled, Orienteerub 



loomakaitsealas seadusandluses ja rakendab seda. 

Õpipädevus: 

1. õpib ja täiendab end iseseisvalt  

Orienteerub kutseõppeasutuse õppekeskkonnas, 

seades juhendamisel eesmärgid enda õpingutele. 

On avatud enesetäiendamise võimalustele. 

Suhtluspädevus: 

1. põhjendab oma seisukohti ja väljendab 

ennast erinevates olukordades nii 

suuliselt kui kirjalikult; 

2. kutse- ja erialaste probleemide 

lahendamisel kasutab üldlevinud 

infoallikaid. 

Töötab iseseisvalt või meeskonnas, järgides 

tervist säästvaid töövõtteid, ohutusnõudeid ning 

töökultuuri, leiab erinevatest teabeallikatest infot 

erialaste küsimuste kohta ja rakendab teadmisi 

töös; tunneb ja teab oma eriala, on teadlik 

erinevatest tööturu suundumustest, tuleb 

tööülesannete täitmisega toime tavapärastes 

olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja 

tähtajalise täitmise eest; rakendab teadmisi ja 

oskusi tavapärastes situatsioonides. 

Enesemääratluspädevus: 

1. on võimeline optimaalselt lahendama 

kutse- ja erialaseid probleeme ning 

muutma vastavalt vajadusele oma 

käitumist. 

Töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma 

aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab 

tähtaegadest kinni; hoiab korras oma töökoha; 

tuleb toime tavapärastes situatsioonides, täidab 

iseseisvalt põhilisi tööülesandeid jälgib loomade 

/lindude heaolu ja tervislikku seisundit, hooldab ja 

söödab loomi/linde, osaleb loomade 

taastootmisega seotud töödel ning 

kasvatussaaduste tootmisel. 

Tegevuspädevus: 

1. osaleb tulemuslikult erinevates 

meeskondades ning onsuuteline täitma 

neis mitmekesiseid rolle. 

Töötab iseseisvalt või meeskonnas, järgides 

tervist säästvaid töövõtteid, ohutusnõudeid ning 

töökultuuri  

Kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, 

peab tähtaegadest kinni; hoiab korras oma 

töökoha, juhindub töös keskkonnanõuetest, 

korraldab oma tegevuses jäätmekäitlust. 

Infotehnoloogiline pädevus: 

1. teab infotehnoloogia peamisi võimalusi ja 

potentsiaalseid ohte; 

2. oskab kasutada interneti peamisi 

võimalusi nii isiklikel kui tööalastel 

eesmärkidel. 

Kasutab info leidmiseks ja kirjalike tööde 

vormistamiseks arvuti abi, kogub ja töötleb teavet, 

mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas 

toimimisel, planeerib praktikajuhendi alusel 

isiklikke praktika eesmärke. 

Algatusvõime ja ettevõtlikkuspädevus: 

1. kasutab erinevaid vahendeid ideede 

leidmiseks ja teostamiseks; 

2. avaldab arvamust kogetu kohta, kirjeldab, 

esitleb ja hindab oma ideid ja töid; 

3. seab juhendamisel endale 

karjäärieesmärke; 

4. leiab juhendamisel töökohtade kohta 

informatsiooni, sh elektrooniliselt; 

5. seostab juhendamisel erialase 

ettevalmistuse nõudeid tööturul 

rakendamise võimalustega. 

Tunneb ja teab oma eriala, rakendades teadmisi ja 

oskusi nii tavapärastes kui uudsetes 

situatsioonides, selgitab enda õpitavate oskuste 

arendamise ja rakendamise võimalusi muutuvas 

keskkonnas, väärtustab valitud kutset ja eriala, on 

teadlik erinevatest tööturu suundumustest ja on 

valmis asuma tööle õpitud kutsealal 

organiseerib juhendamisel oma tööd, tuleb 

tööülesannete täitmisega toime tavapärastes 

olukordades ning vastutab nende nõuetekohase ja 

tähtajalise täitmise eest, on avatud koostööle ja 

osaleb meeskonnatöös, arendab sotsiaalseid ja 

enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust 

suhtlemist toetaval viisil, saab aru majanduse 

toimimist, mõistab oma vastutust 

enesearendamisel ja tööalase 



karjäärikujundamisel, planeerib praktikajuhendi 

alusel isiklikke praktika eesmärke 

 

  



Lisa 3 

Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus 

 

 

ÕPPEKAVA TASEME  

JA MAHU 

KIRJELDUS 

Loomakasvatustöötaja, tase 3  

60 EKAP. 

Õppekava uuendamise põhjuseks on muudatused 

kutsestandardis. 

SIHTRÜHM  Õppekava sihtrühmaks on inimesed, kes töötavad või 

soovivad tööle asuda tööle põllumajanduse loomakasvatus 

valdkonnas.  

TÖÖTURUVAJADUS 

JA EDASIÕPPIMISE 

VÕIMALUSED 

 

Toetudes OSKA raportile valdkonnas on kutsehariduse 

arenguvajadus eriti oluline kuna piimatootmise valdkonnas 

on kerkinud moodsad farmikompleksid ning oskusteta 

inimestel pole farmitöös kohta (tehnoloogilisus, efektiivsus, 

reguleeritus). Raportis rõhutati, et nii lihaveiste kui ka 

lammaste ja kitsede arv on olnud tõusutrendis ning 

lisandunud on uusi kasvatajaid kes vajavad koolitust. 

Põllumajanduses tööjõunappuse leevendamiseks tuleb 

pakkuda kvaliteetset kutseõpet.  

Põllumajanduses on suurtootjaid, kes pakuvad tööd nii 

spetsialistidele, oskustöötajatele kui ka lihttöö tegijatele, 

Edasiõppimise võimalus on Järvamaa KHK loomakasvataja 

tase 4 õppekaval. 

ÕPPEKAVA SEOS 

KUTSESÜSTEEMI 

JA KUTSEÕPPE 

ÕPPEKAVADE 

SÜSTEEMIGA 

Õppekava koostamise aluseks on Toiduainetööstuse ja 

Põllumajanduse Kutsenõukogu 11/31.05.2019 

Loomakasvatustöötaja , tase 3 kutsestandard, Vabariigi 

Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 

„Kutseharidusstandard“. 

PARTNERID  

 

Peamisteks partneriteks on Eesti 

Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate 

Keskliit, erinevate loomaliikide erialaliidud ning 

põllumajandusettevõtted üle Eesti.  

RESSURSID  

 

Õppekava rakendamisel kasutatav õppekeskkond on olemas. 

Koolil on kaasaegse sisustusega õppefarm ja õppetall. Koolil 

on piimakari, lihaveised, lambad, hobused. Õppemajand ca 

500 ha. haritava maaga. 

Kool omab teoreetilise õppe rakendamiseks vajalikke ruume 

ja sisustust. 

 

 


