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ja Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu
13/31.05.2019kutsestandard „Loomakasvataja, tase 4”
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja
hoiakud, mis on vajalikud töötamiseks loomakasvatussaaduste tootmisel
ning luuakse eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.
Õppekavarühm
Õppekava nimetus

Õpilane:
 töötab meeskonnaliikmena põllumajandusettevõttes, tegutsedes
iseseisvalt tulemuslikult, ohutult ja ressursisäästlikult lähtuvalt
kutse-eetikast, vastutades tööülesannete täitmise eest ning
arendades sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi;
 töötab põllumajandusettevõttes loomakasvatuse valdkonnas,
jälgib loomade heaolu ja tervislikku seisundit, hooldab ja söödab
loomi, osaleb loomade taastootmisega seotud töödel ning
loomakasvatussaaduste tootmisel;
 järgib töötamisel head põllumajandustava, töötervishoiu-,
tööohutuse- ja keskkonnaohutusnõudeid ning
põllumajandusvaldkonna õigusaktides esitatut;
 kasutab vastutustundlikult info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiat ning interneti võimalusi isiklikel
ja tööalastel eesmärkidel;
 mõistab loetud tekste ning väärtustab õigekeelsust ja
väljendusrikast keelt;
 kasutab tööks vajalikul tasemel ühe võõrkeele
erialaterminoloogiat;
 oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja -strateegiaid
erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 kasutab oma matemaatikateadmisi ja meetodeid erinevates
eluvaldkondades;
 mõistab loodusteaduslikku maailmapilti, väärtustab turvalisust
ja säästlikku arengut;
 mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni
väljakutseid, probleeme ning võimalusi.

Õppekava rakendamine
Koolipõhine statsionaarne/mittestatsionaarne, töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda põhiharidusega isik
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud neljanda 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.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id):
„Loomakasvataja, tase 4”
spetsialiseerumisega kas veisekasvatajaks või lamba- ja kitsekasvatajaks
või linnukasvatajaks või küüliku- ja karusloomakasvatajaks
Spetsialiseerumisega veisekasvatusele on võimalus saada lüpsja osakutse
osakutse(d):
Õppekava struktuur

Põhiõpingud –35 EKAP, sealhulgas praktika 30 EKAP
Spetsialiseerumine 16 EKAP
Valikõpingud – 9 EKAP
PÕHIÕPINGUTE MOODULID (NIMETUS, MAHT JA ÕPIVÄLJUNDID):
ÕPITEE JA TÖÖ MUUTUVAS KESKKONNAS 5 EKAP
kavandab oma õpitee, arvestades isiklikke, sotsiaalseid ja tööalaseid võimalusi ning
piiranguid;
mõistab ühiskonna toimimist, tööandja ja organisatsiooni väljakutseid, probleeme ning
võimalusi;
kavandab omapoolse panuse väärtuste loomisel enda ja teiste jaoks kultuurilises, sotsiaalses
ja/või rahalises tähenduses;
mõistab enda vastutust oma tööalase karjääri kujundamisel ning on motiveeritud ennast
arendama.

1.






PRAKTIKA 30 EKAP
planeerib praktikajuhendi alusel isiklikke praktika eesmärke
vastavalt spetsialiseerumisele töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes
looma/linnukasvatuse valdkonnas, järgides ettevõtte töökorraldust, tööohutusnõudeid ja
loomade/lindude heaolu
koostab juhendi järgi praktika aruande, hinnates oma tegevusi ja praktika eesmärkide
saavutamist
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Loomakasvataja spetsialiseerumine veisekasvataja
LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP
jälgib ja reguleerib sisekliimat, jälgib sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades
söötmis- ja jootmisala ning eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu, arvestades loomade
pidamise eesmärki ja heaolu; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat, vajadusel seadistab
grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja
tootmisperioodi;
vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab,
registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
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puhastab vajadusel loomad, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki;
hooldab sõrgu arvestades töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti loomade sõrgade
värkimisel;
jälgib farmiseadmete kasutamisel nende töökorras olekut, rikete korral teavitab vastutavat
isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt juhistele.
LOOMADE SÖÖTMINE 4EKAP
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, järgides juhiseid,
hügieeninõudeid, pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid;
valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile ja ratsioonile, söödab ja joodab loomi
vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades looma- või linnuliiki ja kasutades muuhulgas
eelseadistatud söötmisautomaatikat;
kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral
teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt
juhistele.
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LOOMADE TERVISHOID 2 EKAP
hindab visuaalselt loomade tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab
looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti;
ravib ja hooldab haiget looma vastavalt loomaarsti juhistele;
looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel,
arvestades seadusest tulenevaid nõudeid ning vastutava isiku juhiseid.
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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;
hindab karjamaasööda tagavara rohumaadel; tagab vee ja lisasöötade olemasolu;
jälgib karjamaade seisukorda ja teeb hooldust vastavalt juhistele;
jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb
vastavalt juhistele.
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VEISTE TAASTOOTMINE 2 EKAP
tuvastab indleva veise visuaalselt või abivahendeid kasutades, arvestades veise füsioloogilisi
näitajaid ja käitumise eripära; registreerib indleva looma ja teavitab vastavalt ettevõttes
kehtestatud korrale;
märgistab, eraldab ja fikseerib veise paarituseks või seemenduseks vastavalt juhistele;
märgistab loomad tiinusekontrolliks ja 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 looma ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ning käitumist visuaalselt,
tagab vastsündinu heaolu;
veendub ternespiima olemasolus ja kontrollib selle kvaliteeti ning kättesaadavust vasikale,
joodab vasikale ternespiima, vajadusel joodab sondiga;
võõrutab lihaveiste noorloomad vastavalt töökorraldusele.
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LÜPSMINE 2 EKAP
hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti
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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;
jälgib lüpsitulemusi, kontrollib täiendsööda olemasolu, vajadusel suunab looma lüpsile ja
likvideerib kõrvalkalded vastavalt juhistele; puhastab lüpsiroboti vastavalt ettevõtte
töökorraldusele;
jätab lehma kinnisperioodile, vajadusel teeb profülaktilist ravi vastavalt juhistele; grupeerib
kinnisloomad.

Loomakasvataja spetsialiseerumine linnukasvataja
















1. LINDUDE HOOLDAMINE 5 EKAP
jälgib ja reguleerib sisekliimat, jälgib sööda ja vee olemasolu; hooldab linde, puhastades
söötmis- ja jootmisala ning eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu, arvestades lindude
pidamise eesmärki ja heaolu; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat, vajadusel seadistab
grupeerib ja/või paigutab linnud ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja
tootmisperioodi;
vaatleb linde igapäevaselt haigete ja/või surnud lindude leidmiseks ning vajadusel eraldab,
registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
puhastab vajadusel linnud, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki;
hooldab tiibu arvestades töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti lindude 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, järgides juhiseid,
hügieeninõudeid, pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid;
valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile ja ratsioonile, söödab ja joodab linde
vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades looma- või linnuliiki ja kasutades muuhulgas
eelseadistatud söötmisautomaatikat;
kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral
teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt
juhistele.
3. LINDUDE TERVISHOID 2 EKAP
hindab visuaalselt lindude tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab
looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti;
ravib ja hooldab haiget lindu vastavalt loomaarsti juhistele, teeb linnu hädatapmise vastavalt
juhisele;













linnu surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel,
arvestades seadusest tulenevaid nõudeid ning vastutava isiku juhiseid.
4. LINDUDE TAASTOOTMINE 3 EKAP
seemendab linnud kunstlikult vastavalt juhistele;
valib ja kogub haudemunad vastavalt kvaliteedile ning valmistab haudemunad hautamiseks
ette; paigutab embrüod koorumiskappi vastavalt juhistele;
jälgib haudemunade kunstlikul hautamisel haude- ja koorumiskapi tööd ja vajadusel
likvideerib kõrvalekalded vastavalt juhistele;
kontrollib koorunud tibusid, korjab tibud koorumiskastidest, eraldab haudepraagi ning
valmistab tibud ette transpordiks vastavalt juhistele;
teeb munemise jõudluskontrolli vastavalt juhistele;
jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, järgides lindude üleskasvatusrežiime.
5. LINNUSAADUSTE TOOTMINE 2 EKAP
valmistab linnud ja lindla ette realiseerimisele saatmiseks vastavalt juhistele
kogub, sorteerib mune kvaliteediklassidesse vastavalt nõuetele, vajadusel puhastab ning
märgistab, pakendab ja ladustab
puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja pakendab linnusuled vastavalt nõuetele

Loomakasvataja spetsialiseerumine küüliku-ja karusloomakasvataja















1. LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP
jälgib ja reguleerib sisekliimat, jälgib sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades
söötmis- ja jootmisala ning eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu, arvestades loomade
pidamise eesmärki ja heaolu; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat, vajadusel seadistab
grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja
tootmisperioodi;
vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab,
registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
puhastab vajadusel loomad, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki;
hooldab küüniseid arvestades töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti loomade 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, järgides juhiseid,
hügieeninõudeid, pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid;
valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile ja ratsioonile, söödab ja joodab loomi
vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades looma- või linnuliiki ja kasutades muuhulgas
eelseadistatud söötmisautomaatikat;
kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete töökorras olekut ja vee olemasolu, rikete korral
teavitab vastutavat isikut, järgib kasutusjuhendeid ja ohutustehnikat, hooldab vastavalt
juhistele.
3. LOOMADE TERVISHOID 2EKAP
hindab visuaalselt loomade tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab

















looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti;
ravib ja hooldab haiget looma vastavalt loomaarsti juhistele;
looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel,
arvestades seadusest tulenevaid nõudeid ning vastutava isiku juhiseid.
4. KÜÜLIKUTE - JA KARUSLOOMADETAASTOOTMINE3 EKAP
valib taastootmiseks loomad (vajadusel koostab aretusringid) vastavalt juhistele;
tuvastab indleva küüliku ja karuslooma visuaalselt, arvestades füsioloogilisi näitajaid ja
käitumise eripära; valmistab looma seemenduseks/paarituseks ette, märgistades, eraldades ja
fikseerides looma vastavalt juhistele;
valmistab puurid vastavalt juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna ja kontrollib
vajaliku inventari olemasolu;
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; vajadusel teeb
ümberpaigutamist; märgistab potentsiaalsed tõuloomad vastavalt töökorraldusele;
jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades
küüliku ja karuslooma liigiomast käitumist;
võõrutab küülikud ja karusloomad vastavalt töökorraldusele.
5. KÜÜLIKU- JA KARUSLOOMASAADUSTE TOOTMINE2 EKAP
valib nahastamiseks loomad, vajadusel hindab välimikku ja nahastamisvalmidust vastavalt
juhistele; märgistab loomad vastavalt juhistele;
valmistab ette nahastuse ruumid ja hooldab sisseseadet, arvestades õigusaktide nõudeid ja
juhiseid;
tapab looma vastavalt juhistele, tööplaanile ja õigusaktide nõuetele;
nahastab looma trummeldades, nülgides, puhastades nahad ja kraapides rasva;
trummeldab naha, paigutab vormile, kuivatab, võtab vormilt maha, sorteerib (emaslooma ja
isaslooma nahad) ja pakendab nahad vastavalt juhistele.

Loomakasvataja spetsialiseerumine lamba-ja kitsekasvataja











1. LOOMADE HOOLDAMINE 5 EKAP
jälgib ja reguleerib sisekliimat, jälgib sööda ja vee olemasolu; hooldab loomi, puhastades
söötmis- ja jootmisala ning eemaldades sõnniku, vajadusel lisab allapanu, arvestades loomade
pidamise eesmärki ja heaolu; kasutab sisekliima jälgimiseks automaatikat, vajadusel seadistab
grupeerib ja/või paigutab loomad ümber, arvestades nende kasvatamise eesmärki ja
tootmisperioodi;
vaatleb loomi igapäevaselt haigete ja/või surnud loomade leidmiseks ning vajadusel eraldab,
registreerib ja edastab teabe vastavalt ettevõttes kehtestatud korrale;
puhastab vajadusel loomad, arvestades nende heaolu ja pidamise eesmärki;
hooldab sõrgu arvestades töökorraldust; abistab vajadusel spetsialisti loomade 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, järgides juhiseid,














hügieeninõudeid, pesu- ja desinfitseerimisvahendite kasutusjuhendeid;
valmistab ette sööda vastavalt etteantud juhendile ja ratsioonile, söödab ja joodab loomi
vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades looma- või linnuliiki ja kasutades muuhulgas
eelseadistatud söötmisautomaatikat;
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 tervislikku seisundit, teavitab kõrvalekalletest, vajadusel eraldab
looma ning osutab esmast abi vastavalt juhistele ja abistab loomaarsti;
ravib ja hooldab haiget looma vastavalt loomaarsti juhistele;
looma surma korral teavitab vastutavat isikut, osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel,
arvestades seadusest tulenevaid nõudeid ning vastutava isiku juhiseid.
4. LOOMADE KARJATAMINE 1 EKAP
rajab ja hooldab karjaaedu ja -teid, kontrollib karjaaia korrasolekut, vajadusel parandab ja
teisaldab aedu vastavalt juhistele;
jälgib visuaalselt ja ajab karja vastavalt juhistele;
hindab karjamaasööda tagavara rohumaadel; tagab vee ja lisasöötade olemasolu;
jälgib karjamaade seisukorda ja teeb hooldust vastavalt juhistele;
jälgib karja terviklikkust ja käitumist visuaalselt; ohu või puuduste märkamisel tegutseb
vastavalt juhistele.





5. LAMMASTE JA KITSEDE TAASTOOTMINE 2 EKAP
moodustab ja dokumenteerib paaritusgrupid vastavalt juhistele;
valmistab poegimisala vastavalt saadud juhistele poegimiseks ette, tagades sobiva keskkonna;
kontrollib vajaliku inventari olemasolu;
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;
valib vajadusel amme ja/või kasuema vastavalt juhistele;
registreerib sündinud talled, surnultsünnid ja hukud ning märgistab talled vastavalt juhistele;
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.






VALIKÕPINGUTE MOODULID JA NENDE VALIMISE VÕIMALUSED (NIMETUS
JA MAHT):
1.

maheveisekasvatus 3 EKAP

2.

mahelinnukasvatus 3 EKAP

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

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 1Loomakasvataja kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava põhiõpingute
moodulite õpiväljundite vastavustabel
Lisa 2Kutseharidusstandardi ja õppekava õpiväljundite võrdlustabel
Lisa 3 Uue õppekava avamise vajalikkuse põhjendus
Moodulite rakenduskava asub kooli kodulehe aadressilhttps://jkhk.ee/et/rakenduskavad

