
   
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Veisefarmi juhtimine koos veterinaarsete oskustega 

(baasteadmised) 

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:  
Loomakasvatusettevõtete omanikud, vastutavad ja juhtivad töötajad loomakasvatuses. 

 

Grupi suurus: 18 osalejat 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Omandatud loomakasvataja tase 4 kompetentsid või eelnev erialane töökogemus valdkonnas 

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

 jälgib ja hindab loomade tervislikku seisundit, valib ravi ja sekkumismetoodikad; 

 tagab farmi üldise bioohutuse, planeerib ennetustegevuse loomatervise 

tagamiseks; 

 teostab veterinaarseid praktilisi toiminguid pädevuse piirides (ravimi manustamise 

meetodid, sondeerimine);  

 koostab sõratervise plaani, planeerib värkimise vajaduse;  

 planeerib karja söödavajaduse, kontrollib söötade kvaliteeti; 

 võrdleb erinevaid tehnoloogilisi lahendusi farmides; 

 järgib seadusandlust ja nõuetele vastavust tootmisprotsessis; 

 leiab juhtimiseks vajalikku informatsiooni ja hindab selle usaldusväärsust; 

 loob ja hoiab kliendisuhteid koostööpartneritega; 

 toetab töötajate infovahetusprotsessi ja kollektiivi tunde tekitamist. 

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

Õppekava loomise aluseks ei ole otsest kutsestandardit.  
Õppekava sisaldab kompetentse loomaarsti abiline, tase 4 kutsestandardist – B2.3 loomade 
hooldamine, B.2.4. raviprotseduuride läbiviimine loomaarsti vastutusel ja  
loomakasvatustootja, tase 5, kutsestandardist – B.2.1.Loomade hooldamine, B 2.2 loomade 
söötmine, B.2.3 loomade tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel B.2.18 



   
 

  

loomakasvatustootja kutset läbiv kompetents 

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  156 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 156 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus koolis määratud vormis) 
132 

 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:  

Auditoorne osa (132 t) 

 Haiguste ennetamine  

 Haiguste tuvastamine ja ravivajaduse määramine 

 Pädevuspõhine esmaabi looma haiguste puhul 

 Farmiandmete kogumine ja analüüs (igapäevased andmed)  

 Sõratervise plaani koostamine ja elluviimine   

 Bioohutuse tagamine farmis  

 Taastootmise korraldamine   

 Taastootmisnäitajate analüüsimine  

 Sööda tootmine ja söödavajaduse planeerimine  

 Söödakvaliteedi kontroll   

 Mikrokliima tagamine ja mõju loomade heaolule  

 Loomade pidamisviisid ja farmis kasutatavad tehnoloogilised lahendused  

 Juhtimisinfo leidmine ja analüüs  

 Meeskonna juhtimine ja tööde planeerimine  

Praktiline osa (24 t) 

 Loomade jälgimine ja tervisliku seisundi määramine   

 Esmaabi võtted haigusseisundite korral 

 Söötade hindamine, analüüs  

 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse kaasaegse sisustusega õppeklassid ja Särevere õppefarm ca 

80 lüpsilehma, noorloomade ning 33 lihaveisega. Õppefarmis on kasutusel 2020 aastal 

paigaldatud DeLavali V310 Repro lüpsirobot. 



   
 

  

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

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakseõpiväljundite saavutamist.  

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

ja praktiline töö. Mitteeristav hindamine. Koolituse läbimisel väljastatakse osalejatele 

tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud. 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid 

Praktiline töö  Fikseerib looma, hindab tervislikku 

olukorda kirjeldab võimalikke 

loomapõhiseid ja keskkondlikke 

tekkepõhjuseid ning teostab 

veterinaarse protseduuri, kajastab 

teostatud töö vastavas registris 

Teoreetiline töö  Ette antud farmitööst lähtuva 

situatsiooni kirjeldamine ja 

lahendamine 

 

 

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. 

Kaja Piirfeldt 

Remmelgamaa OÜ piimafarmi juht ja omanik, töökogemus alates 2013 ettevõtte juhina. 

Eelnevalt 2003-2013 töötaja samas piimafarmis. Tööülesanneteks igapäevane 

farmitöö juhtimine, loomade taastootmise korraldus ja tegevuste planeerimine ja läbiviimine. 

Atesteeritud seemendustehnik alates 2013 ja jõudlusandmete koguja. Erialane haridus 

Põllumajandusliku tootmise ja ettevõtluse alal, kõrgharidus Kutsepedagoogikas. Atesteeritud 

maamajanduskonsulent, koolitusfirma Kajakool juht. Perioodil 2014-2021 tänaseni töötanud 

loomakasvatuse kutseõpetajana Järvamaa Kutsehariduskeskuses ja läbi viinud mitmeid 

koolitusi ja loenguid põllumajandusettevõtete töötajatele ja juhtidele, asendustalunikele, 

tegevtootjatele. 

Katri Pentjärv 

lõpetas 2013 aastal Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini eriala (viimane aasta suurlooma 

moodulis) ning jäi Maaülikooli produktiivloomakliinikusse internatuuri. Ülikooli kliinikus 

tegeles 4 aasta jooksul nii tudengite õpetamise kui teadustööga. Alates 2017 tegev veterinaarina 

eraparaksises. 

Pille Kallakmaa 

lõpetanud Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini eriala, ca 20 aastat töötanus 

loomakasvatusjuhina/loomaarstina piimatootmises erinevates ettevõtetes Raikküla Farmer, 

Kaiu Lt, Väätsa Agro. Metstaguse Agro. Juhendanud veterinaarmeditsiini üliõpilasi Kaius ja 

Metstagusel. 

Andres Olt 

Põllumajandusteaduse magister, loomakasvatus,2003, doktoriõpe põllumajanduse erialal, 

omandamisel. Lektor EMÜ ja Avatud Ülikooli koolitustel/infopäevadel, erinevatel seminaridel 



   
 

  

ja rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, õppejõud tudengitele, juhendaja bakalaureuse ja 

magistrantide lõputöödel. Põllumajandustootjatele ja üliõpilastele suunatud info- ja 

õppematerjali „Silo keemiline koostis ja toiteväärtus“ autor. Teadustegevuse 

uurimisvaldkonnad on seotud söötade kvaliteedi, silo fermentatsiooni, silokindlustuslisandite 

ja veiste söötmisega. Söötade kvaliteedi, veiste söötmise ja söödaratsiooni koostamise alane 

nõuandja põllumajandustootjatele. 

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. 

Diivi Põdersoo 

Järvamaa KHK lektor t 2013. Aastast. Täiskasvanuid koolitanud alates 1997 aastast. Alates 

2020 Äntu Mõis OÜ (mahe linnukasvatus) tegevjuht. Töötanud 2014-2018 Veterinaar ja 

Toiduameti peaspetsialistina, 2009 – 2014 EMÜ loomade haiguste lektor. Lõpetanud 1982 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia, veterinaarmeditsiini eriala, väga palju täiendanud 

veterinaaria ja loomakasvatuse teemadel Skandinaavia ülikoolide juures. Ülesehitatud peretalu 

Laeva vallas, kus lisaks lehmadele ka mitukümmend aastat kanu kasvatanud. Läbitud 

täienduskoolitused: Mahekande söötmine ja söödaratsiooni koostamine - märts, 2021 (Ecofeed 

- Organic Knowledge Network). Lindude heaolu koolitus - nov 2020 (EMÜ avatud ülikool). 

Marek Kõbu  

Täiskasvanute koolitaja taimekaitsealastel koolitustel alates 2014. aastast. Järvamaa 

Kutsehariduskeskuse taimekasvatuse valdkonna kutseõpetaja. Lõpetanud EPA 1997.aastal 

põllumajanduse mehhaniseerimine eriala. 2007 -.2013 OÜ Paunvere Agro juhataja, alates 2012 

aastast väikeettevõtja tava-ja mahe teraviljakasvatus. Läbitud täiendkoolitused taimekasvatuse, 

linnukasvatuse, õpetaja koolituse ja ettevõtluse valdkonnas. 

Mirja-Mai Urve  

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. 

Magnus Järve 

Eesti Maaülikooli loomakasvatuse magister, 5 aastat töökogemust loomakasvatusjuhina 

Paistevälja OÜ-s. Igapäevaste tööülesannete hulka kuuluvad ka loomaarsti abistamine 

veterinaartoimingutes ja loomade seemendamine. 
 

 


