
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Lamba- ja kitsekasvatuses rakendatavad digitehnilised 

lahendused, sh. Pässu 2.0 kasutamise võimalused 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: eesti 

 

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:  

Loomakasvatajad, eelkõige lamba- ja kitsekasvatajad, sh. 50+ vanuses inimesed, kes ei 

kasuta   piisavalt arvutit, et kasutada kõiki e- keskkonna võimalusi ja valdkonnas kasutavaid 

programme.  

 

Grupi suurus: 12  inimest 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Õppija kasvatab lambaid või kitsi või töötab lamba (kitse) kasvatustalus. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 kasutab elektroonilist karjaarvestuse ja jõudluskontrolliandmete kogumise programmi 
Pässu 2.0; 

 leiab iseseisvalt ja minimaalse ajakuluga sektorile suunatud õigusaktid ja riigiasutuste 
juhised; 

 orienteerub Maaeluministeeriumi kliendiportaali võimalustes, edastab vajalikud 
andmed andmebaasidesse; 

 koostab digilahendusi kasutades söötmisplaani lähtuvalt lammaste/kitsede 
söödavajadusest; 

 haldab oma ettevõtte andmeid ja kasutab arvutiprogramme sõnnikumajanduse 
arvestuse pidamiseks;  

 kasutab veeveebivõimalusi veeseaduse normide vaatamiseks ja järgimiseks. 



   
 

  

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 
kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumine lamba- ja kitsekasvatustootja 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.2.4 Juhtimine ja majandamine 
B.2.5 Veiste taastootmine 
B.2.6 Piima tootmine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekava: loomakasvatustootja tase 5 moodul 
Lamba/kitsekasvatuse korraldamine 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus vormis) 
10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
30 

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:  

Auditoorne töö – 10 tundi 

 Lammaste elektrooniline karjaraamat, jõudluskontrolliandmete kogumine, miks, 
kuidas, digitehnilisedlahendused, programmi Pässu 2.0 kasutamine - 4 tundi; 

 sektorile suunatud õigusaktid, andmete esitamine riigile: Maaeluministeeriumi 
kliendiportaal, ülevaade võimalustes - 2 tundi; 

 söötmisplaani koostamine ja lammaste söödavajaduse hindamine. Lähteandmed ja 
digitehnilised lahendused -  2 tundi; 

 sõnnikuarvestuse pidamine lambafarmis (karjamaale ja lauta koguneva sõnniku 
arvestamine), algandmed ja digilahendused arvestuse lihtsustamiseks - 1 tund;  

 karjatamine veekaitsevööndis, nõuded ja digitehnilised lahendused, veeveebi 
kasutamine (https://veeveeb.envir.ee/vesi)  - 1tund. 
 

Praktiline töö –  30 tundi 

 Lammaste elektrooniline karjaraamat, jõudluskontrolliandmete kogumine, miks, 
kuidas, digitehnilised lahendused, programmi Pässu 2.0 kasutamine - 10 tundi; 

 sektorile suunatud õigusaktid, andmete esitamine riigile: Maaeluministeeriumi 

https://veeveeb.envir.ee/vesi


   
 

  

kliendiportaal, ülevaade võimalustest – 6 tundi; 

 söötmisplaani koostamine ja lammaste söödavajaduse hindamine. Lähteandmed ja 
digitehnilised lahendused -  8 tundi; 

 sõnnikuarvestuse pidamine lambafarmis (karjamaale ja lauta koguneva sõnniku 
arvestamine), algandmed ja digilahendused arvestuse lihtsustamiseks – 3 tundi;  

 karjatamine veekaitsevööndis, nõuded ja digitehnilised lahendused, veeveebi 
kasutamine (https://veeveeb.envir.ee/vesi)  - 3 tundi. 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevereõppekoha auditoorium ja arvutiklass, mis on 

varustatud vajalike IKT vahenditega. 

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 70% ja teostanud 

praktilise töö. Mitteeristav hindamine. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid  

Praktiline töö Õppija on sisestanud ülesandes ettenähtud või reaalse alginfo 

ning koostanud tarkvara abil ülesandes ette nähtud dokumendid. 

 

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. 

ELL SELLIS 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse lamba- ja kitsekasvatuse valdkonna koolitaja, täiskasvanute 

koolitaja alates 2006. aastast. Lambakasvatuse konsulent, tase 5 

Tartu Riiklik Ülikool, bioloogia – botaanika eriala, 1986  

Lambakasvataja (FIE) alates aastast 1990. 

Registreeritud mahetootja (taimekasvatus, lambakasvatus) alates 01.05.2001.  

Eesti Lamba- ja kitsekasvatajate Liidu juhatuse liige alates aastast 2000. 

 

https://veeveeb.envir.ee/vesi

