
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Andmesisestustabelite rakendamine aretus- ja 

jõudluskontrolliga liitunud vutifarmides 

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:  
Vutikasvatajad, farmide omanikud või nende töötajad, kes on liitunud või soovivad tulevikus 

liituda aretus- ja jõudluskontrolli programmiga 

 

Grupi suurus: 20 osalejat 

Õppe alustamise nõuded: 
töökogemus linnukasvatuses ja arvuti kasutamise algoskused 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

Koolituse tulemusel õppija: 

 Sisestab vajalikud andmed andmesisestustabelisse; 

 genereerib sisestatud andmete põhjal vajalikud aruanded ja teeb kokkuvõtted; 

 töötleb ja kasutab sisestatud andmeid edaspidise tegevuse planeerimisel 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Loomakasvataja tase 4, spetsialiseerumisega linnukasvataja tase 4: 

B.2.2 Loomade või lindude söötmine 

B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 

B.2.10 Lindude taastootmine 

B.2.11 Linnusaaduste tootmine 

loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumisega linnukasvatustootja tase 5: 

B.2.2 Loomade või lindude söötmine 

B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 



   
 

  

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
16 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

(õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)  
24 

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:  

Aretus- ja säilitusprogrammi üldised põhimõtted – 16 tundi auditoorset tööd 

Vuttide põlvnemise registreerimine ja põlvnemise õigsuse kontroll 

Vuttide jõudlusandmete kogumine ja vuttide geneetilise väärtuse hindamine 

 Jõudlusandmete kogumine 

 Jõudluskontrolli metoodikad 

 Jõudlusandmete töötlemine ja säilitamine 

Vuttide jõudlusandmete ja vuttide geneetilise väärtuse hindamistulemuste kasutamine 

Aretusvuttide ja aretusmaterjali aretuseks sobivaks tunnistamise tingimused ja vajalikud 

andmed 

Jõudlusnäitajate vahelised korrelatsioonid 

Vuttide jõudlusnäitajate päritavus 

Farmi vutikarja individuaalne jõudluskontroll – 8 tundi praktikat töö- ja 8 tundi 

koolikeskkonnas 

Erinevate vutiperekondade ja -põlvkondade rühmaviisiline munajõudluskontroll ning 

rühmaviisilise jõudluskontrolli munemislehtede täitmine  

Vutifarmi individuaalse jõudluskontrolli aluste eesti vuttide käibelehe täitmine 

Farmi individuaalse jõudluskontrolli aluste eesti vuttide põlvkondade arvestuslehe täitmine 

Munevate vuttide söödakulu ja söödaväärinduse arvestuslehe täitmine 

Vutibroilerite söödakulu ja söödaväärinduse arvestuslehe täitmine 

Vutimunade kaalumise lehe täitmine 

Vuttide kaalumise lehe täitmine 

Vutimunade morfoloogilise uuringu lehe täitmine 

Vuttide lihajõudluse määramise lehe täitmine 



   
 

  

Farmi vutikarja rühmaviisiline jõudluskontroll – 6 tundi praktikat töö- ja 2 tundi 

koolikeskkonnas 

Vutifarmi eesti vuttide käibelehe täitmine 

Farmi eesti vuttide põlvkondade arvestuslehe täitmine 

Rühmaviisilise jõudluskontrolli vuttide munemislehe täitmine 

Õppekeskkonna kirjeldus: Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium 

ja Estfarmi Vutifarm OÜ, Veskitont OÜ. 

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

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakseõpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õpilane on osalenud õppetöös vähemalt 70 % ning 

teostanud praktika kooli- ja töökeskkonnas. Toimub mitteeristav hindamine. 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktika kooli- ja töökeskkonnas Õpilane on sisestanud kõik nõutud andmed korrektselt 

ja koostanud saadud tabelite põhjal kolm küsitud 

aruannet. 

 

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. 

Janek Prits – Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2011; 

alates 2016 Põllumajandustöötaja, linnukasvataja neljanda ja viienda taseme kutseõppe 

õppejõud, Järvamaa Kutsehariduskeskus;  

alates 2019 Estfarmi Vutifarm OÜ (eesti vuti aretus), juhatuse liige; 

alates 2013 Estfarm OÜ (kodulindude aretus) juhatuse liige; 

alates 2016 MTÜ Eesti Linnukasvatajate Selts juhatuse liige. 

Kõrgharidus, omab põllumajandustöötaja kutsetunnistust linnukasvataja tase 4, 

linnukasvatusspetsialist tase 5.  

2019 Veterinaar- ja Toiduamet, Tapatoimingute teostaja pädevustunnistus nr. EE-SL-0442; 

2013 Veterinaar- ja Toiduamet, Tapatoimingute teostaja pädevustunnistus (kodulinnud) nr. 

EE-SL-0206. 

Aastal 2020 Maaelu Edendamise Seltsiga koostöös läbi viinud 7 infopäeva (4 tundi) 

kodulindude bioohutuse teemal ja Eesti Linnukasvatajate Seltsi korraldusel koolituse „Sobiva 

linnuliigi ja -tõu valimine vastavalt tootmise eesmärgile” (18 tundi) 

Peeter Vahtramäe - Järvamaa Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolitaja aastast 2021; 

Tartu Ülikool 2020 aastal, juriidiline kõrgharidus, 2020 sügisest  magistris strateegilise 

juhtimise valdkond. 

Omab põllumajandustöötaja kutsetunnistust linnukasvataja tase 4, linnukasvatusspetsialist 

tase 5.  

Alates 2020 Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse liige, Eesti vuti aretus- ja jõudluskontrolli 

programmi koordinaator 2020 sügisest, Cayman Europe OÜ tegevjuht, linnukasvataja. 

 


