
                                                                                                      
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Eesti vuti kasvatamise põhitõed ning aretus ja tootmisandmete 

andmetöötlus 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi)  

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: Eesti keel 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  

Linnukasvatajad, kes kasvatavad või soovivad hakata kasvatama eesti vutti. 

 

Grupi suurus: 15 õppijat. 

 

Õppe alustamise nõuded:  

varasem linnukasvatuse kogemus 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

• lähtudes eesti vuti bioloogilistest iseärasustest ja erinevatest pidamisviisidest 

komplekteerib tootmiskarja (liha või muna tootmine); 

• haudemunade käsitlemisel ja säilitamisel arvestab kehtestatud nõuetega; 

• arvestab vutitibude, noorvuttide ja suguvuttide söötmise ja jootmise iseärasusi; 

• hindab visuaalselt vuttide tervislikku seisundit, tundes ära enamlevinud haiguseid 

vuttidel; 

• täidab eesti vuti aretus- ja säilitusprogrammis vajaminevaid andmetabeleid, kogub ja 

töötleb vutikasvatuses nõutavaid ning vajaminevaid andmeid. 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

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 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  48 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 48 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

                 (õpe loengu, seminari või muus koolis määratud vormis) 

28 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     

20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on  õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu: 

Õpe sisaldab 24 tundi auditoorset tööd ja 16 tundi praktikat (pr) mis toimub töökeskkonnas. 

• vuttide majanduslikult kasulikud omadused ja bioloogilised iseärasused - (4 audit.+ 2 pr); 

• vutimunade kvaliteet, haudemunad, nende inkubeerimine – (2 audit.+ 2 pr); 

• vuttide seedefüsioloogia, söötmisnormid, söötmise korraldamine – (2 audit.+ 4 pr); 

• vastkoorunud vutitibude selektsioon, nende kasvatamine ja söötmine – (2 audit.+ 2 pr); 



                                                                                                      
 

  

• täiskasvanud suguvuttide pidamine ja söötmine – (2 audit); 

• vuttidel esinevad haigused, bioturvalisus farmides – (6 audit.+ 2 pr). 

• eesti vuttide jõudlusnäitajad (munajõudlus, lihajõudlus) - (4 audit+2 pr); 

• vuttide põlvnemise registreerimine, jõudlusandmete kogumine, töötlemine ning säilitamine 

(6 audit + 6 pr)  

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Koolitus toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse auditooriumis. Praktika on plaanis läbi viia 

OÜ Estfarmi Vutifarmis  ja OÜ Veskitont, kus kasvatatakse vutte kõige suuremaarvuliselt ja 

farmid osalevad eesti vuti aretusprogrammis. 

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 75% ning 

lahendanud valikvastustega testi. Mitteeristav hindamine. 

 

 

 

Hindamismeetod  Hindamiskriteeriumid  

Valikvastustega 

test  

Õigeid vastuseid peab olema vähemalt 80% 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus.  

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.  

Liina Elken - Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2021. 

Omab põllumajandustöötaja kutsetunnistust linnukasvataja tase 4, linnukasvatusspetsialist tase 

5.  

Eesti Linnukasvatajate Selts MTÜ juhatuse esimees 

Veskitont OÜ (kodulindude ja eesti vuti aretus) juhatuse liige 

 

 


