
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Veiste sõratervishoid ja värkimine 

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:  
Veisekasvatuse valdkonnaga tegelevad isikud, kelle töö on seotud veiste pidamise ja heaolu 

tagamisega. 

 

Grupi suurus: 15 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Eelnev kogemus veistega töötamisel. 

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

 hindab veise jalgade tervislikku seisundit 

 hindab veiste jalgadel esinevaid muutusi, tuvastab patoloogiaid ja sõrahaigusi 

 kasutab jalahaiguste profülaktikaks ja raviks vajalikke ravivõtteid ja –vahendeid 

 hindab sõrgade haiguslikku seisundit ja planeerib värkimise ajakava 

 fikseerib looma turvaliselt sõravärkimiseks 

 tunneb ja kasutab sõrgade värkimisel vajaminevaid töövahendeid 

 värgib sõrgu arvestades töökorraldust jälgides ohutustehnikat 

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

Loomakasvataja, tase 4 
B.2.1 Loomade hooldamine  
5. hooldab sõrgu, arvestades looma liiki ja töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti 
loomade sõrgade värkimisel  
B.2.3 Loomade tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 
1. hindab visuaalselt loomade üldist tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel 
eraldab looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti; 
Loomaarsti abiline, tase 4 
B.2.3. Loomade hooldamine 



   
 

  

5. Viib läbi loomade üldhooldusprotseduure, arvestades loomaliiki. 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekava loomakasvataja, tase 4 moodul loomade 
hooldamine; õppekava loomaarsti abiline, tase 4 moodul loomade hooldamine ja 
produktiivloomade märgistamine. 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  52 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 52 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
24 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
28 

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:  

Auditoorse töö teemad (24 t) 

 sõra anatoomia 

 sõrahaigused, nakkuslikud ja mittenakkuslikud 

 veise sõrgade värkimine 

 sõrgade hooldus-ja ravivärkimise skeem 

 lonkamise hindamine karjas 

 sõratervise korraldamine veisekarjas 

 

Praktiline töö (28 t) 

 lonke hindamine loomal 

 loomade ajamine ja grupeerimine 

 loomade fikseerimine 

 praktiline värkimine 

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha õppefarm kus on 80 lüpsilehma, 

samapalju noorloomi ning 30 lihaveist. Olemas on sõrgade värkimise pukk.  

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

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

Õpingute lõpetamiseks on vajalik osaleda kontaktõppes vähemalt 70%, sooritada praktiline 

töö. Mitteeristav hindamine.  

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktiline töö  hindab veise longet 



   
 

  

 tuvastab sõrgade probleemi 

 värgib ja ravib sõrgu 
 

 

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. 

Ulvi Martin - veterinaararst, Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja. Täiskasvanuid 

koolitanud alates 2002 aastast. Eesti Põllumajanduse Akadeemia Veterinaariateaduskonna 

veterinaararsti eriala 1986.aastal. 2004-2009.aastal doktorantuuriõpe EPMÜ 

Loomakasvatusinstituudi Teraapia osakonnas. 2011. aastast loomaarstiabilise kutsestandardi 

väljatöötamise ja riikliku ning kooli õppekava koostamise töörühma liige. Alates 2012.a 

loomaarstiabilise eriala õppejõud Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Alates1988.aastast tegeleb 

põllumajandusloomade  ravi, taastootmise ja seemendamisega. Alates1999.aastast 

praktiseerib ainukeses Eesti hobuste taastootmiskeskuses Saare Tallid veterinaararst-

günekoloogina, olles ka keskuse looja ja omanik. 2018 Eesti Loomaarstide Seltsi 

Veterinaarkonverents. 2019 aprill – august sigimise ja günekoloogiatäiendõpe Rootsis Skaras 

ja stažeerimine Rootsis Broline AB-s. 

Mirja-Mai Urve - Järvamaa Kutsehariduskeskuse loomakasvatusainete kutseõpetaja alates 

1980 aastast, täiskasvanute koolitaja alates 2002. aastast. Lõpetanud Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia 1977 zooinseneri erialal. Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppefarmis 

tõuaretuse zootehnik 2006-2009. Osalenud 2019 aastal kahel 8 tunnisel lihaveisekasvatajatele 

korraldatud infopäeval veiste tervise ja jätkusuutliku majandamise teemadel. 

Mait Maasik – tegevpraktik, värkimisega tegeleva firma „Voole OÜ” omanik. 

Värkimisoskuse omandanud litsentseeritud Soome värkija Raimo Rautasalo käe all õppides 

2011-2013 aastal. Soome sõrahooldajate liidu poolt hinnati värkimisoskust 2016 aastal Eesti 

suurfarmides korraldatud demopäevadel, pälvinud Soome sõrahooldajate liidu aukodaniku 

vimpli. Osalenud alates 2011 aastast kuni tänaseni kõigil Soome sõrahooldajate liidu (SSHY) 

korraldatud õppepäevadel. 

1999 a. lõpetanud Põltsamaa Kodu ja Põllutöökool Autoremondi lukksepp, keevitajana. 

Täisskasvanute koolitamise kogemus alates 2016 aastast (veiste värkimine). 

Airi Külvet – mahelihaveisekasvataja, MTÜ Liivimaa Lihaveise juhatuse liige (MTÜ 

Liivimaa Lihaveis kuulub Eesti Mahekoostöökogusse, Global Grass-Fed Alliance, alates 

2020 juulist) Eesti lihaveisekasvatajate Seltsi juhatuse liige ja Eesti Kulinaaria Instituudi 

liige, MTÜ Liivimaa Lihaveise innovatsiooniklaster projektijuht- koordinaator 2017 -2023 ja  

BovINE võrgustikuhaldur 2019 – 2022. Töötanud ESTONIAN-ACB-VIANCO OÜ 

lihaveiste konsulent-logistikuna ja Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu lihaveiste 

aretusspetsialistina.  

2005. aastal lõpetanud cum laude Eesti Põllumajandusülikooli loomakasvatuse eriala, 

bakalaureus. 

Koolitaja erinevatel lihaveise õppepäevadel, erialastel konverentsidel. 

Täiendkoolitus: asendustaluniku koolitus Soomes, veebipõhine koolitus 2020 a. Asikkalas 

Precision Livestock Farming and Sensing Technology in Extensive Grassland Systems ja 

2021. a Oxford Real Farming Conference 
 


