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Lisa 2 
KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a 
määrusega nr 68 

 
 
 

Põllumajandustöötaja eriala põhiõpingute moodulid 
 

Mooduli nr Mooduli nimetus Maht Eesti kutsehariduse 
arvestuspunktides (EKAP) 

1 Põllumajandusmasinatega töötamine 13 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane töötab erinevate põllumajandusmasinatega nii farmis kui taimede kasvuaegsetel hooldustöödel, järgides ohutus- ja 
keskkonnanõudeid ning tagades loomade heaolu ja masinate heaperemeheliku hoolduse. 
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Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hooldab loomad ja linnud, veab ning ladustab 

sõnniku ja söödajäägid, transpordib sööda, järgides 

liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

2) teeb taimede kasvuaegseid hooldustöid, niidab ja 

vajadusel kaarutab või vaalutab niiduse 

3) kontrollib masina ja seadme töökorrasolekut, 

osaleb masinate ja seadmete hoiustamisel või 

hooajatöödeks ettevalmistamisel 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane  

 kirjeldab loomade ja lindude liigiomast käitumist ning põhivajadusi 

 söödab, joodab ja hooldab loomad ning linnud vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja ohutusnõuetele 

 veab ja ladustab sõnniku ja söödajäägid vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja keskkonnanõuetele 

 transpordib sööda (silo, hein jne) ladustamise kohta vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja 
keskkonnaohutusnõudeid 

 teeb taimede kasvuaegseid hooldustöid - äestab, rullib, trimmerdab, teeb hooldusniidet vastavalt 
juhistele 

 niidab ja vajadusel kaarutab või vaalutab niiduse vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja 
keskkonnaohutusnõudeid 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab tähtaegadest 
kinni 

 loeb, mõistab ning selgitab masinate ja seadmete kasutusjuhendeid ning tööohutusnõuded  

 kontrollib masina ja seadme töökorrasolekut ning vea korral teavitab vastutavat isikut 

 osaleb masinate ja seadmete hoiustamisel või hooajatöödeks ettevalmistamisel, puhastades ja 
hooldades neid vastavalt juhistele 

 kasutab tööd tehes ergonoomilisi töövõtteid 

2 Juhtimine ja majandamine 5 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane juhendab kaastöötajaid, korraldab tööd ja sõlmib tööalaseid kokkuleppeid oma pädevuse piires. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) juhendab ja nõustab kaastöötajaid vastavalt 

ettevõtte töökorraldusele  

2) korraldab ettevõtte töölõigu sujuva toimimise 

3) sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega ja koostab 

vajalikke dokumente 

4) osaleb toodangu realiseerimiseks ettevalmistamisel  

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 annab ülevaate ettevõtte töökorraldusest ja töötajaga seotud dokumentatsioonist 

 juhendab ja nõustab vajadusel kaastöötajaid vastavalt ettevõtte töökorraldusele, arvestades töö 
iseloomu ja keerukust ning hindab töö kvaliteeti 

 juhendab uut töötajat vastavalt juhistele 

 motiveerib oma meeskonda sõltuvalt meeskonnaliikmete individuaalsetest omadustest ja eripäradest  

 planeerib etteantud tingimuste järgi töö mahtu ja ajakulu ning jaotab tööülesanded  

 korraldab ettevõtte töölõigu sujuva toimimise, lähtudes juhistest ning juhtides tähelepanu vajalikele 
muudatustele 
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 kirjeldab töö käiku ja annab selle kohta asjatundlikke selgitusi 

 sõlmib kokkuleppeid koostööpartneritega oma pädevuse piires 

 koostab vajalikke dokumente vastavalt ettevõtte töökorraldusele ja õigusaktide nõuetele, kasutades 
õigusaktide leidmisel arvuti abi  

 leiab materjali toodangu väljastamiseks vajalike dokumentide kohta, vormistab toodangu saatelehed  

 osaleb toodangu realiseerimiseks ettevalmistamisel (piim, loomade saatmine tapamajja, teravilja vedu 
jms) vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 on avatud koostööle ja osaleb meeskonnatöös, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab 
tähtaegadest kinni 

3 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine ning hooldamine 27 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasvatab ning hooldab põllu- ja rohumaakultuure, rakendades agrotehnoloogia põhialuseid ja kasutades ohutult tööks 
vajalikku tehnikat. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) koostab külviplaani ja täidab põlluraamatut  

2) valmistab juhiste alusel maa külviks ette  

3) hindab seemnete kvaliteeti ja külvab külviplaanis 

olevad kultuurid vastavalt juhistele  

4) väetab põllukultuure, arvestades määratud 

väetusnorme  

5) teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele 

6) teeb kasvuaegseid mehhaanilisi hooldustöid 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 mõistab olulisemaid mullas toimuvaid protsesse, muldade omadusi ning selgitab nende seoseid 
kultuurtaimede kasvuga 

 määrab mulla lõimise sõrmeprooviga külviplaani koostamiseks 

 võtab mullaproovid vastavalt juhendile, seostab analüüsivastuseid kasvatatavate kultuuride 
kasvunõuetega 

 selgitab külvikordade koostamise põhimõtteid 

 eristab ja iseloomustab põllukultuuride liike, selgitades nende arengufaase, kasutusvõimalusi ja 
kasvunõudeid 

 koostab vastavalt juhistele külviplaani, kasutades etteantud vormi ning vormistades töö arvutil  

 täidab põlluraamatut jm dokumentatsiooni vastavalt etteantud juhendile, kasutades erinevaid 
usaldusväärseid teabeallikaid  

 eristab ning võrdleb mullaharimisviise ja -võtteid 

 valmistab maa külviks ette vastavalt juhistele, lähtudes külviplaanist ja mulla omadustest ning ettevõttes 
kasutatavast mullaharimisviisist ja -tehnoloogiast 

 eristab põllu- ja rohumaakultuuride enamlevinud liikide seemneid 

 hindab organoleptiliselt seemnete kvaliteeti, määrab seemnete 1000 tera kaalu, idanevuse ja puhtuse 
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protsendi 

 valmistab seemned külviks ette, lähtudes kasutatavast tehnoloogiast/kultuurist ja etteantud juhistest 

 seadistab vastavalt juhistele traktori ja külviku olenevalt põllukultuurist 

 külvab külviplaanis olevad kultuurid vastavalt juhistele, kasutades olemasolevat põllumajandustehnikat 
ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 selgitab mineraalelementide osa eluslooduses, toob esile taimetoiteelementide tähtsuse ja vajalikkuse 

 arvestab väetusnormid, lähtudes kultuuride nõuetest, mulla väetistarbest ja keskkonnanõuetest 

 võrdleb erinevaid väetamisvõimalusi, väetisi ja nende omadusi, selgitab väetiste mõju mullale ja taimele 

 seadistab väetisekülviku vastavalt juhistele 

 väetab põllukultuure ja rohumaid vastavalt normidele, kasutades olemasolevat põllumajandustehnikat 
ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 eristab ja põhjendab kasvuaegseid mehhaanilisi hooldusvõtteid, lähtudes kasvatatavast kultuurist ning 
kasvutingimustest  

 seadistab kasutatava tehnika vastavalt tehtavale hooldustööle 

 teeb kasvuaegseid hooldustöid (äestamine, muldamine jm), arvestades kasvatatavat põllu- või 
rohumaakultuuri ning järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 eristab enamlevinumaid umbrohtusid, kirjeldab nende omadusi, kasvufaase ja kahjulikkust 
kultuurtaimele 

 tunneb ära enamlevinud taimekahjurid ja haigused ning selgitab nende poolt tekitatud kahjustusi 

 eristab taimekaitsevahendite liike ja selgitab nende keemilisi omadusi ning kasutamist, lähtudes 
kasvatatavast kultuurist, kahjustajast ja ohutusnõuetest 

 koostab kirjaliku taimekaitseplaani, lähtudes juhistest ning kasutades  info leidmiseks erinevaid 
teabeallikaid 

 teeb taimekaitsetöid vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid 

 juhendab kaastöötajaid lihtsamatel taimekaitsealastel tööoperatsioonidel 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab tähtaegadest 
kinni 
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4 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine 15 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime saagi koristamise ja säilitamisega, kasutades ohutult tööks vajalikku tehnikat ja pidades kinni töö tehnoloogiast 
ning kvaliteedinõuetest. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hindab saagi küpsustaset, arvestades 
kasutuseesmärki  

2) seadistab koristustehnika ja koristab saagi vastavalt 
juhistele 

3) eeltöötleb, sorteerib ja ladustab saagi vastavalt 
nõuetele  

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 eristab ja iseloomustab enamlevinud põllukultuuride liike ning selgitab nende arengufaase ja 
kasutusvõimalusi  

 hindab vastavalt juhistele saagi küpsusastet ja kasvufaasi, arvestades põllukultuuride kasutuseesmärki 

 selgitab erinevaid koristustehnoloogiaid lähtuvalt koristatavast kultuurist ja koristusajast 

 seadistab ja hooldab koristustehnika juhiste alusel 

 koristab saagi vastavalt juhistele, järgides liiklus-, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid  

 selgitab saagi erinevaid säilitamisvõimalusi, lähtudes põllukultuurist ning saagi kasutamise otstarbest 

 eristab teraviljakuivatite tüüpe, selgitades nende tööpõhimõtet 

 selgitab kuivatustemperatuuride erinevust, lähtudes koristusaegsest niiskusest ja saagi 
kasutusotstarbest 

 annab ülevaate saagi eelpuhastamise ja sorteerimise põhimõtetest ning põhjendab selle vajalikkust 

 loetleb ja põhjendab põllukultuuride kvaliteedinõudeid ning selgitab kasvutingimuste mõju 
põllukultuuridele 

 kirjeldab erinevate kultuuride hoiustamisele ja hoidlatele esitavaid nõudeid 

 kuivatab ja sorteerib saagi vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele 

 ladustab saagi hoidlasse, arvestades hoiustamiseks ja säilitamiseks vajalikke nõudeid 

 osaleb toodangu müügiks ettevalmistamisel 

 hoiab korras oma töökoha  

 organiseerib iseseisvalt oma tööd, tuleb tööülesannete täitmisega toime tavapärastes olukordades ning 
vastutab nende nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest 
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5 Koresööda varumine 13 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane varub, ladustab ja hoiustab koresööda vastavalt juhistele ning kasutab ohutult selleks vajalikku tehnikat. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hindab koresöödaks kasvatatavate põllu- ja 
rohumaakultuuride arengufaase 

2) seab töökorda koresööda varumiseks vajalikud 
seadmed  

3) niidab koresöödaks kasvatatavad põllukultuurid 
4) varub koresööda vastavalt juhistele 
5) ladustab ja hoiustab koresööda vastavalt nõuetele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 eristab koresöödaks kasvatatavate põllu- ja rohumaakultuuride liike, seostades neid kasutamisalaga 

 määratleb põllu- ja rohumaakultuuride arengufaase, seostades arengufaasi tehtava töö ja kasutatava 
söödavarumistehnoloogiaga 

 võrdleb erinevaid söödavarumistehnoloogiaid, arvestades nende majanduslikku tasuvust 

 seadistab ja hooldab kvaliteetse koresööda varumiseks vajaliku tehnika, arvestades seadmete 
kasutamisnõudeid 

 määratleb sobiva niite aja ja kõrguse, lähtudes tehtavast söödast, maa omadustest ning taimikust 

 niidab vastavalt juhistele koresöödaks kasvatatava rohumaakultuuri, järgides liiklus-, töö- ja 
keskkonnaohutusnõudeid  

 iseloomustab koresööda kvaliteedinäitajad ning nõudeid koresööda säilitustingimustele ja 
hoiustamisviisidele 

 põhjendab koresööda varumistööde (niitmine, närvutamine, kuivatamine, kaarutamine, vaalutamine, 
pressimine, tallamine, kogumine, kiletamine, konserveerimine, katmine) mõju sööda kvaliteedile 

 hindab organoleptiliselt niidetud taimiku kuivusastet ja varub koresööda vastavalt juhistele, arvestades 
tehnoloogiat ning eesmärki (hein, silo) 

 järgib oma töös head põllumajandustava ja tegutseb viisil, mis tagab ohutu sööda tootmise  

 valmistab ette koresööda hoiustamistingimused vastavalt koresööda liigile ja säilitusnõuetele  

 ladustab koresööda vastavalt juhistele, tagades koresööda kvaliteedi säilimise 

 leiab erinevatest teabeallikatest infot keskkonnanõuete kohta ja rakendab teadmisi töös 

 juhendab oma pädevuse piires kaastöötajaid koresööda varumisel 
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6 Põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamine 16 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hindab masinate ja seadmete korrasolekut, valmistab masinad ette hooajatöödeks ning hoiustamiseks, hindab 
tööseadmete kuluvosade seisundit ning vajadusel asendab need või remondib. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) kontrollib masinate ja seadmete töökorrasolekut 
ning hooldab neid 

2) valmistab masinad ja seadmed ette hooajatöödeks 
ning hoiustamiseks 

3) määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade 
seisundit ning vajadusel asendab ja/või remondib 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 määratleb põllumajandusmasinate ja -seadmete liike ning selgitab nende ehitust 

 selgitab põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamis- ja tööpõhimõtteid lähtuvalt kasutusjuhenditest 
ja tööohutusnõuetest 

 kontrollib igapäevaselt masinate ja seadmete töökorrasolekut ja hooldab neid, lähtudes 
kasutusjuhenditest ja tööohutusnõuetest 

 leiab erinevatest eesti- ja võõrkeelsetest teabeallikatest hoiustamis- ja kasutamisjuhendid, loeb, mõistab 
ning selgitab nende sisu 

 valmistab masinad ja seadmed ette hoiustamiseks või hooajatöödeks, puhastades ja hooldades neid 
vastavalt juhistele 

 määrab ja hindab tööseadmete kuluvosade seisundit, lähtudes tootja remondijuhistest 

 remondib ja vajadusel asendab tööseadmete ning nende kinnitusmehhanismide osasid, lähtudes tootja 
remondijuhistest  

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, järgides tervist säästvaid töövõtteid, ohutusnõudeid ning töökultuuri 

 vastutab masinate säästliku kasutamise eest, analüüsib oma töö tulemusi 

7 Loomade lindude hooldamine 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime loomade või lindude igapäevase hooldamisega, tagades nende üldise heaolu. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hoolitseb loomade/lindude üldise heaolu eest  

2) grupeerib ja/või paigutab loomad/linnud ümber 

3) vaatleb loomi või linde igapäevaselt haigete või 

surnud loomade või lindude leidmiseks 

4) puhastab vajadusel loomad või linnud 

5) hooldab loomade või lindude jäsemeid 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab loomade/lindude liigiomast käitumist ja põhivajadusi 

 kirjeldab loomade/lindude pidamisviise, lähtudes nende heaolunõuetest 

 võrdleb erinevaid allapanu liike ja põhjendab nende kasutust 

 puhastab söötmisala, tarvikud ja jootjaid vastavalt kehtestatud nõuetele, jälgib sööda ja vee olemasolu 

 jälgib ja vajadusel reguleerib sisekliimat, sh valgustust vastavalt parameetritele 

 eemaldab sõnniku asemelt ja käikudest, arvestades loomade/lindude pidamisviisi ning kasutatavat 
tehnoloogiat 
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6) kontrollib farmiseadmete töökorrasolekut  selgitab loomade/lindude grupeerimise vajalikkust ja põhimõtteid 

 kirjeldab loomade/lindude ohutuid ajamis- ja talutamisviise, meetodeid ja vahendeid 

 grupeerib või paigutab loomad/linnud ümber, lähtudes turvalisuse nõuetest, arvestades kasvatamise 
eesmärki ja tootmisperioodi 

 leiab infot keskkonnanõuete ja loomade/lindude heaolunõuete kohta ning rakendab teadmisi töös 

 vaatleb igapäevaselt loomi või linde, leiab haige või surnud looma või linnu ning vajadusel eraldab selle 

 registreerib ja edastab teabe vastavalt kehtestatud korrale 

 iseloomustab loomade või lindude puhastamise, pesemise ja pügamise viise, vahendeid ning vajalikkust  

 puhastab loomad või linnud, arvestades nende anatoomilisi iseärasusi, heaolu ja pidamise eesmärki 

 hindab visuaalselt looma või linnu seisundit, jälgides teda seismisel ja liikumisel 

 abistab spetsialisti loomade sõrgade/kapjade värkimisel, korrastab küüniseid ja kärbib lindude tiibu, 
arvestades looma või linnu liiki, ohutusnõudeid ning ettevõtte töökorraldust 

 leiab infot erinevatest teabeallikatest sõnniku- ja jäätmekäitluse nõuete kohta ning loob seoseid 
keskkonnakaitsenõuetega 

 nimetab sõnniku ja läga eemaldusseadmete liike ja kirjeldab nende tööpõhimõtteid 

 kontrollib seadmete (sõnniku ja läga eemaldusseadmete, kliimaseadmete) töökorrasolekut ja vajadusel 
teavitab kõrvalekalletest vastutavat isikut 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab tähtaegadest 
kinni 
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8 Loomade/lindude söötmine 13 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hindab loomade või lindude toitumust ja söömust, ladustab ja hoiustab söödad ning söödab loomi või linde vastavalt 
söödaratsioonile ning asutuse töökorraldusele. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hindab loomade või lindude toitumust ja söömust 

2) ladustab ja hoiustab söödad 

3) söödab ja joodab loomi või linde 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 selgitab loomade/lindude seedeprotsesse, toitainete vajadusi ja loendab toitefaktoreid  

 leiab erinevatest teabeallikatest loomade/lindude söötmisnormid ja koostab lihtsama söödaratsiooni 

 selgitab loomade/lindude toitumuse hindamiskriteeriume lähtuvalt anatoomilistest ja füsioloogilistest 
iseärasustest  

 hindab visuaalselt loomade/lindude toitumust ja söömust, arvestades keha konditsiooni, järelejäänud 
sööda kogust ning teavitab kõrvalekalletest vastavalt töökorrale 

 leiab erinevatest teabeallikatest söödaseaduse ja selgitab söötade hoiustamis- ning säilitamisnõudeid 

 ladustab ja hoiustab söödad vastavalt söödaliigile, arvestades säilitusnõudeid ja tuleohutust  

 eristab enamlevinud söötade ja söödakultuuride liike, selgitab nende omadusi ja kasutamist 

 leiab erinevatest teabeallikatest teavet söötade toiteväärtuse kohta ning võrdleb erinevaid söötasid 

 hindab söötade ja vee kvaliteeti organoleptiliselt, eemaldab riknenud sööda ja vee 

 selgitab söötmisplaani põhimõtet ja põhjendab sellest kinnipidamise tähtsust  

 söödab ja joodab loomi/linde, kohendab sööda vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 selgitab söötmis- ja jootmisseadmete tööpõhimõtted, kontrollib söötmis- ja jootmisseadmete 
töökorrasolekut ja vee olemasolu ning vajadusel hooldab seadmeid 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, kasutab oma aega süsteemselt ja korrapäraselt, peab tähtaegadest 
kinni 
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9 Loomade/ lindude tervishoid 8 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane jälgib loomade või lindude tervislikku seisundit, haiguse korral annab oma pädevuse piires esmaabi ja abistab loomaarsti. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) hindab loomade või lindude üldist tervislikku 

seisundit 

2) tuvastab looma või linnu haigusliku seisundi, annab 

esmaabi ja hooldab haiget looma 

3) abistab loomakasvatusspetsialisti või loomaarsti 

veterinaarsetes toimingutes ja looma või linnu 

hukkamisel (hädatapul) 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 leiab erinevatest infoallikatest teavet veterinaarkorraldusest, loomatauditõrjest ning loeb, mõistab ja 
selgitab nende põhimõtteid 

 kirjeldab loomade/lindude anatoomilisi iseärasusi, füsioloogia ja psühholoogia (sh liigiomase käitumise) 
aluseid 

 seostab loomade/lindude tervist pidamistingimuste ja heaolu nõuetega 

 hindab loomade/lindude üldist tervislikku seisundit, jälgides vähemalt korra päevas nende käitumist 

 kirjeldab loomade/lindude enamlevinud haigusi ja traumasid ning esmaabivõtteid 

 kontrollib loomade/lindude tervise parameetreid, võrdleb neid normidega, vajadusel annab esmaabi 
ning teavitab kõrvalekalletest vastutavat isikut/loomaarsti 

 valib looma/linnu fikseerimise viisi vastavalt vajadusele, kasutades ettenähtud abivahendeid ja 
arvestades ohutusnõudeid  

 tuvastab looma/linnu haigusliku seisundi ja/või trauma, arvestades erinevust normaalsest liigiomasest 
käitumisest, välimusest ning tabandumise kiirusest ja ulatusest 

 hindab loomade/lindude sõrgade/kapjade/küüniste seisundit ja teavitab kõrvalekalletest vastutavat 
isikut, vajadusel abistab spetsialisti, arvestades ohutusnõudeid 

 eraldab haige looma/linnu tervetest, arvestades looma ja inimese ohutust, teavitab vastutavat 
isikut/loomaarsti ning tegutseb vastavalt saadud juhistele  

 selgitab ravimite kasutamise ja hoiustamise korda, kasutab ravimeid vastavalt loomaarsti ettekirjutusele 
ning hooldab haiget looma/lindu vastavalt juhistele 

 kirjeldab käitumist eriolukorras (looma hukkumine, hädatapp, taudiolukord, looma ootamatu käitumine 
jm) ning selgitab korjuste hoidmise ja edasise käitlemise nõudeid 

 abistab loomaarsti, täites oma tööülesandeid korrektselt ja vastutustundlikult 
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10 Loomade karjatamine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane koostab karjatamisplaani, rajab ja hooldab karjaaedu, hindab karja ning karjamaa olukorda, hooldab karjamaid ja jälgib 
loomade käitumist karjas. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) koostab karjatamisplaani vastavalt juhendile  

2) rajab ja hooldab karjaaedu vastavalt juhistele 

3) hindab karja ja karjamaa olukorda 

4) hooldab karjamaid 

5) jälgib karja terviklikkust ja loomade käitumist 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab enamlevinud rohumaa kultuure, selgitab nende omadusi, eristab söödavaid taimi 
mittesöödavatest 

 selgitab karjamaade hooldamise ja kasutamise põhialuseid 

 leiab erinevatest teabeallikatest andmeid loomade karjamaarohu söömuse kohta ja arvutab sööda 
vajaduse, arvestades karjatamisperioodi pikkust, loomaliiki jm 

 koostab vastavalt juhendile arvutuste põhjal kirjalikult karjatamisplaani, arvestades loomaliiki, 
rohumaade seisundit, saagikust ja asukohta 

 võrdleb karjamaade tarastuse viise ja sobivust erinevatele loomaliikidele, arvestades tarastuse 
ökonoomsust 

 rajab ja hooldab karjaaedu, arvestades karjaaia tüüpi, karjamaa ja/või kopli suurust ning loomaliiki  

 selgitab nõudeid karjateele, hindab karjatee turvalisust loomadele ja hooldab teid 

 selgitab loomade liigiomast käitumist ja loomade heaolu nõudeid 

 jälgib karja, karjatab vastavalt karjatamisplaanile, juhendab karjakut 

 hindab sööda ja vee olemasolu karjamaal ning vastutab nende pideva olemasolu eest 

 töötab iseseisvalt või meeskonnas, täidab oma tööülesandeid korrektselt ja vastutustundlikult 

 põhjendab karjamaade hooldamise vajadust 

 jälgib karjamaade seisundit ning teeb hooldustöid vastavalt juhistele  

 jälgib karja terviklikkust ja käitumist, ohu või kõrvalekallete märkamisel kõrvaldab need ning teavitab 
vastutavat isikut 

 avastab indlevad loomad visuaalselt ning tegutseb vastavalt juhistele 

 tuvastab poegiva või poeginud looma visuaalselt, abistab vastavalt vajadusele või korraldab abi ning 
teavitab vastutavat isikut 

 paigutab poeginud looma ja sündinud järglase ümber vastavalt töökorraldusele ning ohutusele 

 kirjeldab käitumist eriolukorras (poegimine, looma hukkumine, looma ootamatu käitumine jm) ja pakub 
välja võimalikke lahendusi  



12 

 juhendab kaastöötajat loomade karjatamisega seotud töödel 

11 Lüpsmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane valmistab loomad ja lüpsiinventari lüpsiks ette ning lüpsab loomad, järgides loomade heaolu, ohutus- ja hügieeninõudeid. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette  

2) suunab loomad turvaliselt lüpsile ja tagasi 

3) valmistab loomad lüpsmiseks ette ja lüpsab loomad 

4) puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari ning 

lüpsiala 

5) kasutab lüpsmiseks lüpsirobotit 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane  

 kirjeldab udara ehitust ja talitlust, selgitab piima tekkimise ja väljutamise protsesse ning piima koostist  

 selgitab käitumist kriisiolukorras (elektrikatkestus, looma ootamatu käitumine jm) ja pakub välja 
võimalikke lahendusi olukorra lahendamiseks 

 kirjeldab erinevaid lüpsitehnoloogiaid ning võrdleb nende tööpõhimõtet ja ökonoomsust 

 selgitab masinlüpsi tööpõhimõtet  

 põhjendab hügieeninõuete vajalikkust lüpsmisel ja piimakäitlemisel 

 valmistab lüpsiinventari lüpsiks ette, hindab selle töökorrasolekut ning vaakumi taset, kontrollib lüpsiks 
vajalike puhastusvahendite ja desinfektsiooniainete olemasolu 

 kirjeldab loomade liigiomast käitumist, arvestades loomade heaolu ja inimese ning looma turvalisust 

 suunab loomad lüpsile, järgides ohutusnõudeid ja looma käitumise eripära ning tagab pärast lüpsi 
loomade liikumise lauta ettenähtud gruppi 

 valmistab loomad lüpsmiseks ette, puhastab nisad, teeb eellüpsi ja hindab visuaalselt piima kvaliteeti  

 alustab lüpsi, asetades korrektselt nisakannud nisadele, eraldab inimtoiduks sobimatu piima ning 
registreerib sobimatu piimaga looma 

 lüpsab loomad, vastavalt lüpsitehnoloogiale ja desinfitseerib nisad lüpsijärgselt vastavalt ettevõtte 
töökorraldusele 

 nimetab lüpsiinventari pesemiseks ja desinfitseerimiseks kasutatavaid aineid ja selgitab nende 
keskkonnasäästliku kasutamise põhimõtteid  

 valmistab lüpsinventari põhipesuks ette, puhastab ja desinfitseerib lüpsiinventari ja lüpsiala, arvestades 
hügieeninõudeid ning vahendite säästliku kasutamise põhimõtteid 

 selgitab lüpsiroboti tööpõhimõtteid  

 jälgib lüpsiroboti tööprotsessi, kõrvalekallete korral likvideerib need ja/või teavitab vastutavat isikut 

 kontrollib robotis antava täiendsööda olemasolu, vajadusel teavitab vastutavat isikut 

 jälgib lüpsitulemusi arvuti ekraanilt, hindab saadud tulemusi ning tegutseb vastavalt juhistele  

 korraldab looma kinnisperioodile ülemineku, arvestades tema füsioloogilisi näitajaid 
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 suunab tõrkuva looma lüpsile, arvestades looma ja inimese turvalisust ning heaolu 

 sisestab uute loomade andmed lüpsiroboti andmebaasi ja õpetab nad robotlüpsile 

 peseb ja desinfitseerib lüpsiroboti vastavalt juhistele 

 täidab oma tööülesandeid korrektselt ja vastutustundlikult, peab tähtaegadest kinni 

12 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe 
põhimõtetest. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste 

langetamisel elukestvas karjääri planeerimise 
protsessis  

2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna 
toimimist ühiskonnas 

3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas  
5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi 

 seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

 leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

 leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. 

 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikirja sh võõrkeelse, 
sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast 

 valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 

 koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani  

 kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest.  

 selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust 

 koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve 

 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

 täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni  

 leiab iseseisvalt informatsiooni  peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning 
kohustuste kohta 

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riigiportaali eesti.ee  

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas  

 võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja ja ettevõtjana, lähtudes 
ettevõtluskeskkonnast 

 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

 selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda 
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 kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele  

 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel 
meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani  

 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna 
tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 
psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende vähendamiseks  

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja 
kohustusi seoses tööõnnetusega 

 kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas 

 leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutuse alast 
informatsiooni 

 leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta 

 nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab 
töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust 

 arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja 
netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist  

 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh 
allkirjastab digitaalselt  

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 
dokumentide säilitamisega 

 kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii õppe- kui võõrkeeles  

 kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava  

 järgib üldtunnustatud käitumistavasid  

 selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi 

 kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 
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13 Veiste taastootmine 7 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab veiste aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
loomade heaolust ja inimeste turvalisusest. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) valib vastavalt juhistele ja karja aretuse eesmärgile 

aretuseks sobivad emasloomad  

2) avastab indlevad veised ning abistab loomaarsti 

veiste seemendamisel ja tiinuse kontrollimisel 

3) jälgib veise poegimisprotsessi, abistab oma 

pädevuse piires ning teeb esmatoimingud 

vastsündinuga 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab Eestis aretatavaid piimaveisetõuge ja kasvatatavaid lihaveisetõuge ning toob välja nende 
erisusi, leides informatsiooni veiste aretusprogrammidest  

 orienteerub piimakarja aretuse ajaloos, mõistes tõugude omavahelisi suhteid 

 kirjeldab aretusmeetodeid lähtuvalt aretuseesmärgist ja tootmissuunast 

 selgitab suguveiste valiku põhimõtteid, tuues välja olulisemad valikutunnused ning iseloomustades 
tunnustevahelisi seoseid 

 hindab visuaalselt veiste välimikku ning võrdleb välimikutunnuseid, lähtudes kasutus- ja 
aretuseesmärgist  

 selgitab veiste jõudluskontrolli tähtsust ja läbiviimise põhimõtteid  

 kasutab jõudluskontrolli elektroonilisi andmebaase ja täidab vastavalt juhistele veisefarmi 
algdokumentatsiooni 

 selgitab isas- ja emasveise suguorganite ehituse ja talitluse eripära ning sigimistsüklit 

 selgitab inna mõistet, kirjeldab selle etappe ja võrdleb erinevaid tiinestamisviise (paaritus, seemendus, 
embrüosiirdamine) lähtuvalt majanduslikust otstarbest 

 selgitab tiinuse mõistet ja kulgu, tuues välja sagedasemaid probleeme ning nende põhjusi 

 tuvastab füsioloogiliste näitajate ja käitumise eripära alusel lehma või lehmiku inna ning märgib farmi 
andmebaasi või informeerib vastutavat töötajat  

 abistab spetsialisti vastavalt juhistele ja ohutusnõuetele veiste seemendusel ning tiinuse diagnoosimisel 

 kirjeldab veise poegimise kulgu, loote normaalseid ja probleemseid asetusi ning poegimishügieeni 
nõudeid 

 valmistab poegima hakkava veise ja poegimiskoha ette vastavalt kehtivatele hügieeninõuetele 

 hindab veise poegimisprotsessi ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut või 
loomaarsti, kergemal juhul abistab veist poegimisel (vastavalt vajadusele enda pädevuse piires) 

 teeb vastsündinuga vajalikud esmatoimingud (kuivatab, masseerib, desinfitseerib naba jms), 
identifitseerib ja registreerib vasika  
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 hindab poeginud looma ja vastsündinud vasika tervislikku seisundit ning käitumist visuaalselt, tagab 
vastsündinu ohutuse, vajadusel eraldamise vastavalt farmis kehtivale korrale 

 selgitab ternespiima vajalikkust vastsündinud vasikale 

 kontrollib ternespiima olemasolu ja kvaliteeti ning selle kättesaadavust vasikale, vajadusel fikseerib 
lehma, tagades ternespiima õigeaegse kättesaadavuse, kõrvalekallete korral tegutseb oma pädevuse 
piires ja vajadusel teavitab vastutavat isikut  

14 Sigade taastootmine 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab sigade aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
loomade heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) valib vastavalt juhistele aretusloomad 

2) tuvastab indleva emise liigiomase käitumise alusel 

ja valmistab emise paarituseks/seemenduseks ette 

3) osaleb tiinuse määramise protsessis, abistades 

loomakasvatusspetsialisti  

4) valmistab poegimiskohad ette, jälgib emise 

poegimist ja abistab vajadusel ning teeb põrsastega 

vajalikud toimingud 

5) jälgib poeginud emise ja vastsündinute tervislikku 

seisundit, kontrollib ternespiima olemasolu ja selle 

kättesaadavust järglastele  

6) paigutab põrsad ümber, valib vajadusel 

ammemised ja kasuemad vastavalt juhistele 

7) lihvib põrsaste hambad, kupeerib sabad ja 

kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele ja 

hügieeninõuetele 

8) võõrutab põrsad vastavalt juhistele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab ja tunneb Eestis aretatavaid ja kasvatatavaid seatõuge ning toob välja nende erisusi, 
orienteerub sigade aretuse ajaloos, mõistes tõugude omavahelisi suhteid 

 hindab visuaalse vaatluse põhjal aretuslooma seisundist, selgitades suguloomade valiku põhimõtteid ja 
kirjeldades olulisi valikutunnuseid ning iseloomustades tunnustevahelisi seoseid 

 leiab informatsiooni sigade aretusprogrammidest ja kasutab jõudluskontrolli elektroonilist andmebaasi 
ning täidab vastavalt juhistele algdokumentatsiooni  

 mõistab ja rakendab töös sigade heaolule esitatud nõudeid  

 selgitab kuldi ja emiste suguorganite ehituse ja talitluse eripära ja emise sigimistsüklit  

 selgitab inna mõistet, kirjeldab selle etappe ja võrdleb erinevaid tiinestamisviise (paaritus, seemendus) 
lähtuvalt majanduslikust otstarbest 

 tuvastab indleva emise füsioloogiliste näitajate ning käitumise eripära alusel 

 annab hinnangu emise valmisolekust seemenduseks/paarituseks ja täidab vastavalt juhisele 
algdokumentatsiooni 

 märgistab indleva emise vastavalt juhisele, vajadusel eraldab ja suunab emise seemenduskohta 

 kirjeldab kuldisperma transportimise, säilitamise ja käitlemise nõudeid farmis 

 mõistab ja kirjeldab kunstliku seemenduse tegemist, abistab spetsialisti seemendusel  

 käsitleb ohutult kulti paarituse läbiviimisel ja inna avastamisel järgides etteantud juhiseid 

 selgitab tiinuse mõistet ja kulgu, tuues välja sagedasemaid probleeme ja nende põhjusi nii tiinestumisel 
kui tiinuse kulgemises 
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 märgistab ja registreerib tiined ning mittetiined emised vastavalt juhisele  

 annab ülevaate emiste tiinuse määramise aparaadi tööpõhimõttest ning abistab spetsialisti tiinuse 
määramisel 

 valmistab poegimisosakonna või sulud poegimiseks ette vastavalt juhistele ja kehtivatele 
hügieeninõuetele 

 selgitab emise poegimisboksile kehtivad peamisi hügieeni- ja heaolunõudeid  

 kirjeldab emise poegimise kulgu, loodete normaalseid ja probleemseid asetusi ning poegimishügieeni 
nõudeid 

 hindab emise poegimist visuaalselt ja registreerib sünnid, komplikatsioonide tekkimisel teavitab 
vastutavat isikut 

 nimetab märgistamise viise, märgistab ja registreerib põrsad vastavalt kehtestatud töökorraldusele 

 hindab poeginud emise ja vastsündinud põrsaste käitumist ning tervislikku seisundit ja nimetab 
vastsündinud põrsaste enamlevinuid hukkumise riskitegureid 

 selgitab ternespiima vajalikkust vastsündinud põrsastele 

 hindab visuaalselt emise imetamist, põrsaste toitumust ja söömiskäitumist ning kõrvalekallete korral 
lahendab probleemi või vajadusel teavitab vastutavat isikut  

 selgitab põrsaste ümberpaugutamise põhimõtteid, kirjeldab ammemade ja kasuemade valiku 
põhimõtteid 

 paigutab põrsaid ümber vastavalt töökorraldusele 

 lihvib põrsaste hambad, kupeerib sabad ja kastreerib kultpõrsad vastavalt juhistele ning selgitab nende 
tööde vajadust ja kirjeldab töövõtteid 

 abistab spetsialisti põrsastele profülaktiliste tööde tegemisel (rauasüst jms) 

 selgitab põrsaste ja emiste võõrutusstrateegiaid ( söötmine, hooldamine, tervishoid jm) 

 võõrutab põrsad ja paigutab emised ümber vastavalt juhistele 

 analüüsib oma töö tulemusi 
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15 Lammaste ja/või kitsede taastootmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab lammaste/kitsede aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes 
lähtudes loomade heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) valib aretusloomad vastavalt juhistele  

2) moodustab paaritusgrupid ja dokumenteerib need 

3) jälgib uttede/kitsede poegimist, teostab toimingud 

vastsündinutega ning dokumenteerides vajalikud 

andmed  

4) võõrutab talled arvestades tootmissuunda 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab Eestis aretatavaid lamba- ja kitsetõuge ning toob välja nende erisusi  

 orienteerub aretuse ajaloos, mõistes tõugude omavahelisi suhteid 

 analüüsib aretusmeetodeid lähtuvalt aretuseesmärgist 

 selgitab sugulammaste ja -kitsede valiku põhimõtteid, tuues välja olulisemad valikutunnused ning 
iseloomustades tunnustevahelisi seoseid 

 valib aretuslooma, hindab visuaalselt lammaste, kitsede välimikku ning võrdleb välimikutunnuseid, 
lähtudes kasutus- ja aretuseesmärgist 

 kasutab elektroonilist andmebaasi ja täidab vastavalt juhistele lamba- või kitsefarmi 
algdokumentatsiooni 

 selgitab isas- ja emaslooma suguorganite ehituse ja talitluse eripära ning kitse/lamba sigimistsüklit  

 moodustab paaritusgrupid ja dokumenteerib need, arvestades tootmis- või aretussuunda ja innaaega 
(sügisel ja/või kevadel) 

 selgitab tiinuse mõistet ja jälgib selle kulgu, tuues välja sagedasemaid probleeme ja põhjusi nii 
tiinestumisel kui tiinuse kulgemisel 

 kirjeldab poegimise kulgu, loote normaalseid ja probleemseid asetusi ning poegimishügieeni nõudeid 

 tuvastab poegiva ja/või poeginud ute või kitse visuaalselt ja vajadusel eraldab ta teistest lammastest või 
kitsedest vastavalt olukorrale 

 hindab visuaalselt ute või kitse poegimist, komplikatsioonide tekkimisel osutab abi, jälgides hügieeni, 
vajadusel teavitab vastutavat isikut 

 teeb vastsündinuga vajalikud toimingud, identifitseerib ja registreerib sünnid vastavalt farmi 
töökorraldusele  

 selgitab ternespiima vajalikkust vastsündinud talledele 

 jälgib visuaalselt poeginud emasloomade ja vastsündinute tervislikku seisundit ning käitumist, tagab 
talledele ternespiima ja ohutuse  

 valib vajadusel kasuema või söödab piimaasendajaga ning söödab talled vastavalt juhistele lisasöödaga 
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 võõrutab talled, arvestades nende kasvu ja arengut ning kitse- või lambakasvatuse tootmissuunda 

 söödab, joodab ja hooldab talled vastavalt kehtestatud korrale  

 hindab tallede heaolu, turvalisust ja tervist, kõrvalekallete korral informeerib vastutavat töötajat või 
likvideerib puuduse vastavalt oma pädevusele 

 abistab spetsialisti tallede märgistamisel, rakendades ohutusnõudeid 

 mõõdab/kaalub ohutult talled, jälgides nende kasvu ja arengut 

 rühmitab ja paigutab talled, rakendades teadmisi loomade käitumisest ja turvalisusnõuetest 

 analüüsib oma töö tulemusi 

16 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane pügab loomad, valmistab nahad ette parkimiseks, lüpsab piimalambad/kitsed vastavalt juhistele. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) pügab lambad, sorteerib villa ja pakendab  

2) valmistab lamba- või kitsenaha ette parkimiseks  

3) lüpsab piimalambad ja -kitsed vastavalt juhistele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab ja selgitab naha ning villa omadusi ja kvaliteediklasse 

 pügab lambad vastavalt juhistele, järgides ohutusnõudeid 

 hooldab ja hoiustab pügamistarvikud vastavalt juhistele 

 kirjeldab villaku käsitsemist ja pakendamist 

 sorteerib villa ja pakendab selle vastavalt juhistele 

 võrdleb naha parkimisviise ja võimalusi 

 kirjeldab töövõtteid lamba- või kitsenaha parkimiseks 

 valmistab lamba- või kitsenaha ette parkimiseks (soolab) vastavalt juhistele 

 leiab erinevatest infoallikatest ja selgitab toorpiima esmakäitlemise ning hügieeni nõudeid 

 selgitab piima töötlemise (juust, kohupiim jm) võimalusi 

 lüpsab piimalambad ja -kitsed hügieeninõudeid ning juhiseid järgides 

 analüüsib oma töö tulemusi 
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17 Hobuste taastootmine 12 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab hobuse aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
hobuse heaolust ja inimeste turvalisusest. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) valib aretusloomad vastavalt juhistele  

2) jälgib visuaalselt sugu- ja noorhobuste konditsiooni 

ning heaolu  

3) tuvastab visuaalselt inna, valmistab suguhobused 

ette paarituseks või seemenduseks, abistab 

paaritusel või seemendusel 

4) tuvastab poegimiseelse seisundi, osutab vajaduse 

korral sünnitusabi, jälgib varsa ja mära heaolu 

5) talutab varsaga märasid, õpetab varssu 

sotsialiseeruma, võõrutab varsad vastavalt 

spetsialisti juhistele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab erinevaid hobuste tüüpe ja Eestis aretatavaid tõuge, toob välja nende erisusi  

 orienteerub aretuse ajaloos kirjeldab tõugude omavahelisi suhteid 

 annab ülevaate hobuste aretuseesmärgist, analüüsib omaduste pärandumist, hinnates eellaste 
valikuomadusi 

 hindab visuaalselt hobuse valikuomadusi, lähtudes hobuse tüübist ja kasutuse eesmärgist 

 kasutab elektroonilist andmebaasi ja täidab vastavalt juhistele algdokumentatsiooni  

 kirjeldab suguhobuste liigiomast käitumist ja põhivajadusi 

 jälgib ja hindab visuaalselt sugu- ja noorhobuste konditsiooni, pidamise tingimusi ning heaolu, 
valmistab ette nõuetele vastavad pidamistingimused 

 selgitab täku ja mära suguorganite ehituse ja talitluse eripära ning mära sigimistsüklit  

 kirjeldab erinevaid paaritus/seemendusviise ja nende otstarbekat rakendamist, lähtudes ettevõtte 
eripärast  

 tuvastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära 

 valmistab suguhobused ette paarituseks või seemenduseks, kasutades vajadusel abivahendeid ja 
ohutuid töövõtteid ning abistab vastavalt juhistele paaritusprotsessis ja paaritus- või seemenduspunkti 
transportimisel 

 tuvastab visuaalselt mära poegimiseelse seisundi ning osutab juhendamisel vajaduse korral oma 
pädevuse piires sünnitusabi  

 selgitab ternespiima vajalikkust vastsündinud varsale 

 kontrollib ternespiima olemasolu ja kvaliteeti ning selle kättesaadavust varsale, vajadusel fikseerib 
mära, kõrvalekallete korral tegutseb oma pädevuse piires ja vajadusel teavitab vastutavat isikut  

 jälgib varssade iseseisvat söömist, seedimisprotsesside toimimist, tervislikku seisundit jm vastavalt 
liigiomastele füsioloogilistele näitajatele 

 jälgib varssunud märade tervislikku seisundit vastavalt liigiomastele füsioloogilistele näitajatele 

 talutab varsaga märasid, osaleb karja komplekteerimisel ja ajamisel, lähtudes hobuste käitumise 
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eripärast ning hobuste ja inimeste turvalisusest 

 õpetab varssu sotsialiseeruma (puhastab, talutab, päitsestab, õpetab jalgu andma/tõstma jm), 
lähtudes inimeste turvalisusest ja hobuste heaolust 

 valib varssadele sobiliku võõrutamise viisi vastavalt spetsialisti juhistele 

 analüüsib oma tööd 

18 Lindude taastootmine 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab lindude aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
lindude heaolust. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) kirjeldab põllumajanduslindude liike, tõuge, 

sugulindude valikut ning kunstlikku seemendamist  

2) kogub, valib ja valmistab haudemunad ette 

hautamiseks ning jälgib inkubaatori töörežiimi 

3) paigutab haudemunad koorumiskappi, jälgib 

koorumisprotsessi ja eraldab haudepraagi 

4) jälgib tibude kasvamist kunstema perioodil ja tibude 

ja noorte sugulindude kasvamist 

5) annab ülevaate munemise jõudluskontrollist 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab põllumajanduslindude liike ja tõuge ning nende aretuse aluseid  

 kirjeldab sigimisfüsioloogiat ning muna moodustamist  

 selgitab sugulindude valikut ja prakeerib sugulindudeks mittesobivad linnud lähtuvalt juhendist 

 kirjeldab lindude kunstlikku seemendust arvestades linnuliiki, liigiomaseid füsioloogilisi näitajaid ja 

ettevõtte aretusplaani 

 selgitab põllumajanduslindude hautamisrežiimi  

 kogub ja valib tõumunad lähtudes haudeplaanist, hindab munade kvaliteeti, pakib ja märgistab munad 
ning paigutab nad säilitamiseks vastavalt juhendile ja töösisekorraeeskirjadele 

 eraldab hautamiseks mittesobivad munad 

 valmistab munad haudumiseks ette ning paigutab need inkubaatori haudelaegastele vastavalt juhendile 
ja arvestades ettevõtte töökorraldust 

 jälgib inkubaatori tööd ja vajadusel reguleerib selle töörežiimi vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 viib vastavalt juhendile haudeperioodi lõpul hauderestid koorumiskappi  

 jälgib visuaalselt koorumisprotsessi ja eraldab haudepraagi 

 võtab koorumiskapist tibud välja ning kogub haudejäägid utiliseerimiseks, arvestades ettevõtte 
töökorraldust 

 selgitab tibude soo määramist ja sorteerimise põhimõtteid 

 kirjeldab tibude kasvu ja arengut  

 jälgib tibude kasvamist kunstema perioodil, arvestades linnu liiki ja ettevõtte aretusplaani 

 jälgib tibude ja noorte sugulindude kasvamist, järgides lindude üleskasvatusrežiimi 
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 peseb ja desinfitseerib haudejaamas kasutatava inventari vastavalt juhendile ning 
töösisekorraeeskirjadele, põhjendab hügieeninõuete vajalikkust 

 annab ülevaate munemise jõudluskontrollist 

 dokumenteerib ja töötleb individuaalseid munajõudluskontrolli üksiknäite, arvestades ettevõtte 
töökorraldust 

19 Linnusaaduste tootmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kogub, sorteerib, pakib ja ladustab munad ning kogub ja töötleb linnusuled vastavalt ettevõtte töökorraldusele.  

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) määrab linnu realiseerimisaja ja korraldab lindude 

hukkamisele saatmise vastavalt juhistele  

2) kogub, sorteerib, pakib ja ladustab munad vastavalt 

ettevõtte töökorraldusele 

3) kogub ja töötleb linnusuled vastavalt ettevõtte 

töökorraldusele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 selgitab enamlevinud linnusaaduste, sh tapasaaduste esmase kvaliteedi kontrollimise põhimõtteid 

 määrab linnu realiseerimisaja, arvestades partii vanust 

 korraldab vastavalt juhistele lindude hukkamisele saatmise 

 nimetab muna koostisosad ja eristab erinevate linnuliikide mune 

 leiab infot erinevatest teabeallikatest ja selgitab munade hoiustamistingimusi ning jaotust 
kvaliteediklassidesse  

 kogub ja sorteerib lindlas mune kvaliteediklassidesse vastavalt nõuetele, pakib need 
transportkastidesse, vajadusel puhastab ja ladustab munad ärasaatmiseks vastavalt ettevõtte 
töökorraldusele 

 analüüsib oma töö tulemusi 

 eristab sulgede liike ning toob näiteid sulgede kasutusvõimalustest 

 puhastab, peseb, kuivatab, sorteerib ja vajadusel pakendab linnusuled vastavalt ettevõtte 
töökorraldusele  

20 Karusloomade taastootmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab karusloomade aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
loomade heaolust ja inimeste turvalisusest. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) valib aretusloomad vastavalt juhistele, lähtudes 

karuslooma (k.a küülikud) liigist  

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab karuslooma, sh küüliku liike, tõuge ja nende aretuse aluseid ning värvuste geneetikat 

 selgitab suguloomade valikut ja lähtuvalt juhendist valib loomad ning prakeerib suguloomadeks 
mittesobivad 
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2) valmistab karuslooma ette 

seemenduseks/paarituseks ja abistab bioloogilise 

aretusmaterjali hoiustamisel 

3) jälgib ja tuvastab karuslooma poegimist, 

registreerib sünnid  

4) jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, 

tagab vastsündinute ohutuse, valib vajadusel 

ammemad ja kasuemad, võõrutab pojad vastavalt 

spetsialisti juhistele 

 kirjeldab ja koostab aretusringid vastavalt juhistele 

 identifitseerib potentsiaalsed aretusloomad (tätoveerib, märgistab jm) vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 selgitab ohtusid loomadega kokkupuutel ja esmaabivõtteid, oskab vajadusel käituda kriisiolukorras ning 
anda esmaabi 

 kirjeldab sigimisfüsioloogiat lähtuvalt liigist  

 valmistab karuslooma ette seemenduseks/paarituseks, märgistades, eraldades ja fikseerides ning 
järgides ohutus- ja hügieeninõudeid 

 kirjeldab bioloogilise materjali säilitamise ja käitlemise nõudeid farmis, hoiustab bioloogilist materjali 
vastavalt juhistele 

 mõistab ja kirjeldab kunstliku seemenduse tegemist 

 selgitab tiinuse ja poegimise kulgemist, lähtudes karuslooma liigist 

 jälgib karuslooma poegimist ja komplikatsioonide tekkimisel teavitab koheselt vastutavat isikut vastavalt 
ettevõtte sisekorrale 

 tuvastab karuslooma poegimise ja registreerib sündinud pojad, hukud ja surnultsünnid vastavalt 
ettevõtte töökorraldusele, vajadusel teeb ümberpaigutamist 

 hindab poeginud karuslooma ja vastsündinute käitumist ning tervislikku seisundit ja nimetab 
enamlevinuid hukkumise riskitegureid 

 kirjeldab karusloomade pidamistingimusi 

 jälgib pesakonna tervislikku seisundit ja käitumist, tagab vastsündinute ohutuse, arvestades karuslooma 
liigiomast käitumist 

 valib vajadusel ammemad ja kasuemad vastavalt juhistele 

 võõrutab pojad vastavalt spetsialisti juhistele 

 kirjeldab algdokumentatsiooni põhimõtteid, leiab erinevatest teabeallikatest informatsiooni 
algdokumentide täitmiseks 

 juhendab kaastöötajaid lihtsamatel tööoperatsioonidel 

 analüüsib oma töö tulemusi 

  



24 

21 Karusloomakasvatussaaduste tootmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane valib loomad välja nahastamiseks, valmistab ette nahastamisruumid, osaleb looma hukkamisel, eeltöötleb nahad 
realiseerimiseks vastavalt ettevõtte töökorraldusele.  

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) valib nahastamiseks loomad välja ja valmistab ette 

nahastamise ruumid vastavalt juhistele 

2) osaleb looma hukkamisel vastavalt juhistele 

3) eeltöötleb nahad realiseerimiseks vastavalt 

ettevõtte töökorraldusele 

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 määratleb naha liigid ja põhjendab nende jaotumist kvaliteediklassidesse 

 valib nahastamiseks loomad välja ja märgistab need vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 valmistab ette nahastamise ruumid ja hooldab sisseseaded vastavalt ettevõtte töökorraldusele ning 
õigusaktide nõuetele 

 leiab erinevatest infoallikatest looma hukkamist käsitlevaid õigusakte ja selgitab nende seost praktilise 
tööga 

 osaleb looma hukkamisel vastavalt juhistele, arvestades tööohutust 

 nahastab, puhastab nahad, kraapides rasva 

 trummeldab, paigutab vormile, kuivatab, võtab vormilt maha, sorteerib (emas- ja isaslooma nahad) ning 
pakendab nahad vastavalt ettevõtte töökorraldusele 

 annab ülevaate nahkade hoiustamistingimustest ning säilitab töödeldud nahad vastavalt ettevõtte 
töökorraldusele 

 analüüsib oma tööd 

 


