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JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSE KOOLI ÕPPEKAVA
Õppekavarühm
Põllundus ja loomakasvatus
Õppekava nimetus
Loomakasvataja (osakutse lüpsja)
Milkmaid
Õppekava kood EHISes
215922
ESMAÕPPE ÕPPEKAVA
JATKUOPPE ÕPPEKAVA
EKR 2
EKR 3
EKR 4
EKR 5
EKR 4
EKR 4
EKR 5
kutsekeskharidus osakutse
X
Õppekava maht (EKAP):
30 EKAP
Õppekava koostamise alus:
Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“
jaToiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13/31.05.2019
kutsestandard „Loomakasvataja, tase 4”
Õppekava õpiväljundid:
Eesmärk:
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised, oskused ja
hoiakud, mis on vajalikud töötamisekslüpsjana ning luuakse eeldused
õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

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, lüpsab loomad,
kasutab lüpsirobotit;
 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 väljendab ennast selgelt ja
arusaadavalt nii suuliselt kui ka kirjalikult;
 mõistab ühiskonna arengu põhjuslikke seoseid ja lähtub
ühiskonnas kehtivatest väärtustest.
Õppekava rakendamine
Koolipõhine statsionaarne/mittestatsionaarne, töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud neljanda taseme osakutse õppes loetakse lõpetatuks pärast õppekavas osakutsele vastavate
õpiväljundite saavutamist. Õpiväljundite saavutatust hinnatakse kutseeksamiga, mida võib sooritada
ka osade kaupa. Juhul, kui kutseeksami sooritamine ebaõnnestub, on õpilasel õigus sooritada õpingute
lõpetamiseks samuti erialane lõpueksam. Haridusliku erivajadusega õpilase puhul hinnatakse

õpiväljundite saavutatust erialase lõpueksamiga, mille võib asendada kutseeksamiga.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
kvalifikatsioon(id):
Lüpsja, tase 4
osakutse(d):
Õppekava struktuur
Põhiõpingud –26 EKAP, sealhulgas praktika 12 EKAP
Valikõpingud – 4 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.






LÜPSMINE 9 EKAP
hindab lüpsiinventari valmisolekut ja valmistab selle lüpsiks ette; seab piimajahuti
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 juhistelepuhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari ning lüpsiala
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.

2.










PRAKTIKA 12 EKAP
planeerib praktikajuhendi alusel isiklikke praktika eesmärke;
töötab juhendamisel põllumajandusettevõttes loomakasvatuse valdkonnas, järgides ettevõtte
töökorraldust, tööohutusnõudeid ja loomade heaolu;
koostab juhendi järgi praktika aruande, hinnates oma tegevusi ja praktika eesmärkide
saavutamist.

3.





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

loomade hooldamine 2 ekap

2.

loomade tervishoid 2 ekap

3.

veiste taastootmine 1 ekap

4.

tööohutus, turvaline töökeskkond ja esmaabi3 ekap

Õpilane on kohustatud valima valikaineid 4 EKAP-i ulatuses. Valikõpingute puhul arvestatakse kooli
võimalusi, täiendust põhikompetentsidele ja õppegrupi eelistusi. Õpilasel on võimalik valida
valikmooduleid teistest õppekavadest või teisest koolist moodulite raames, mis toetavad eriala
õpinguid. Valikõpingute valimine toimub Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekorralduseeskirjas
sätestatud tingimustel.
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

