
        
                 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Sööda tootmine, ratsiooni koostamine ja söötmise korraldus 

piimafarmis  

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:  

Loomakasvatuses praktiliselt töötavad sööda tootmise / söötmisega / looma tervisega 

tegelevad inimesed piimafarmides 

 

Grupi suurus:15 inimest 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Veisekasvatusalased eelteadmised nii teoorias kui praktikas 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 
teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 planeerib söödavajaduse vastavalt toodangu mahule ja loomade arvule; 

 korraldab söötade analüüside võtmise, tõlgendab laborianalüüse; 

 kasutab söötmise korraldamisel  söötmisprogrammi Plurimix;  

 kasutab tootmise korraldamisel digitaalset  monitooringut ja analüüse 

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

Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumine veisekasvatustootja 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 
veisekasvatuse korraldamine 
 

 

3. Koolituse maht 



        
                 

  

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  26 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 26 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus vormis) 
10 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
16 

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 
Teadmised söötadest/ sööda materjalidest, koostisest – 6 tundi; 
Söötmise korralduse tarkvara kasutamine – 2 tundi; 
Plurimix söötmisprogrammi kasutamine – 2 tundi. 
 

Praktiline töö – 16 tundi 
Teadmised söötadest/ sööda materjalidest, koostisest – 2 tundi; 
Ratsioonide praktiline  koostamine – 6 tundi; 
Söötmise korralduse tarkvara kasutamine – 2 tundi; 
Plurimix söötmisprogrammi kasutamine – 6 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. Toimub 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. 

Pille-Riin Puskar 

Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2014. 

Lõpetanud Eesti Põllumajandusülikoolis Veterinaarmeditsiini eriala. 

Omab toimivat veterinaari tegevuslitsentsi. 

ALLTECH EESTI OÜ juhataja, töötanud  veisekasvatuses  loomaarstina.  

Läbinud CowSignal  koolitusprogrammi Hollandis ning Lihaveiste pidamise ja söötmise alase 

aastase koolitusprogrammi Itaalias, Milano Ülilooli professori Carlo Rossi juhendamisel. 

Osalenud  mitmetel nii Eesti kui ka välismaistel eriala konverentsidel. 

EPKK Piimatoimkonna esinaine. 

 


