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ARUANNE

25. november 2013

Lepingu objekt
Lepinguga kohustub Käsundisaaja Lepinguga kokkulepitud tingimustel ja korras arendama
põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi, muutma valdkonna kutsestandardeid,
koostama hindamisstandardid, ning korraldama põllumajandusvaldkonna kutseeksameid, tehes
selleks järgmisi tegevusi:
uute põllumajandusvaldkonna erialade (loomaarsti abilise, kalakasvataja) kutsete andmise
taotlemine, kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduuride väljatöötamine;
komisjonide moodustamine; põllumajandusvaldkonna kutsekvalifikatsiooni süsteemi arendamine,
kutsestandardite ja sellega seonduvate dokumentide muutmine, hindamisstandardite koostamine,
põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine, kutseeksamiteks sobilike hindamiskeskuste
(Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool ja Järvamaa Kutsehariduskeskus) tunnustamine;
põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine 2013. a (vähemalt 2 vooru- sh linnukasvatuse
kutseeksam), eksamite ettevalmistamine, konsultatsioonide korraldamine. Täiendõppe vajaduste
väljaselgitamine (Põllumajandustootja III kutsestandardile vastavad) ja planeerimine
(spetsialiseerumist arvestades).
Tegevuste eelarve kokku 10 000 €.
TEGEVUSED
Sisukord
1. Uute põllumajandusvaldkonna erialade kutsete andmise taotlemine
2. Põllumajanduse kutsestandardite muutmine, viimane etapp
3. Kutseeksami hindamiskeskuste tunnustamine
4. Kutseeksamid 2013
5. Linnukasvatuse kutseõppe ja kutseeksamite ettevalmistamine
6. Eelarve kasutus
Eesti Põllumeeste Keskliidul on tänase seisuga 14
liiget (maakonna organisatsiooni/
erialaorganisatsiooni). EPK põhivaldkondadeks on oma liikmete huvide esindamine. Liidu liikmete
hulgas on palju suuremaid ettevõtteid, kes omavad palgalist tööjõudu. Liit peab ennast
põllumajandusvaldkonna tööandjate esindajaks ning on huvitatud, et tööturul olevad töölised
oleksid
kvalifitseeritud
oskustöölised.
Liit
peab
oluliseks
rääkida
kaasa
põllumajanduskutseharidusega seonduvate küsimustes.
Alates 2003. aastast korraldab Eesti Põllumeeste Keskliit (KA) kutse andmist järgmistele kutsetele:
Põllumajandustöötaja I, tase 2, Põllumajandustöötaja II, tase 3 ja Põllumajandustootja III, tase 5.
Eesti Põllumeeste Keskliit teeb kutse andmise valdkonnas koostööd antud erialasid õpetavate
koolidega, korraldab õpetajate ja õpilaste kompetentsuse tõstmiseks erialaseid täiendõppe päevi.
Liidu juhatuse liikmed osalevad Olustvere TMK ja Järvamaa KHK kooli nõukogude töös. Liit teeb
aktiivset koostööd HTM ja PM-ga õigusaktide väljatöötamisel ning kutsehariduse
populariseerimisel.
EPK kui põllumajandusvaldkonna tööandjaid esindav organisatsioon on huvitatud et
põllumajanduses töötavatel inimestel oleks võimalus oma kompetentsust tõendada.
Põllumajandusministeeriumi poolt 2009. aastal läbiviidud tööjõu uuringu kohaselt tuntakse
maastikul enim puudust erialasest täiendõppest ning oskustöölistest, mida läbi kutsesüsteemi on
võimalik lahendada. Selleks on EPK koostöös kutsekoolidega algatanud kutsestandarditele
vastavate täiendõppe võimaluste pakkumise. Alates 2009. aastast toimuvad Olustvere Teenindus- ja
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Maamajanduskoolis ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses 1- aastased koolitused taimekasvatuses ja
loomakasvatuses. 2012. aasta sügisel realiseerus linnukasvatuse koolituse tellimus Järvamaa KHKs.
1.
Uute põllumajandusvaldkonna erialade kutsete andmise taotlemine
Toiduainetööstuse- ja Põllumajanduse Kutsenõukogu andis 2012. aasta novembris 5 aastaks Eesti
Põllumeeste Keskliidule õiguse olla kutseandja põllumajandusvaldkonnas.
Järvamaa KHK koos erialaliitude esindajatega on pöördunud meie poole ettepanekuga olla
kutseandjaks loomaarsti abilise ja kalakasvataja kutsetele.
Kuna EPKl on õigus anda kutset põllumajandusvaldkonna kutsete osas, mitte konkreetsete erialade
kohta, siis on EPKl õigus anda välja ka nendele erialadele kutseid, ilma et Kutsekoda peaks eelpool
mainitud kutsete valdkonnale välja kuulutama konkurssi uue kutseandja leidmiseks.
Selleks, et EPK saaks olla loomaarsti abilise, kalakasvataja kutseandja, oli eelnevalt vaja teha
mõningad kokkulepped ja eeltöö nende valdkondadega seotud ja huvitatud inimestega.
Selleks, et EPK saaks anda välja eelpool mainituid kutseid, oli vaja välja töötada järgmised
dokumendid ja moodustada kutsekomisjonid:
•
•

•

Kalakasvataja, tase 4 – kutseandmise kord, hindamisstandard koos vajalike lisadega,
kutseandmise tasu kalkulatsioon (töörühma töökoosolekud 25.10.2013 – Säreveres)
Loomaarsti abiline, tase 4 - kutseandmise kord, hindamisstandard koos vajalike lisadega,
kutseandmise tasu kalkulatsioon (töörühma töökoosolekud 09.10, 28.10 ja 22.11.2013 –
vastavalt Tallinn, Särevere, Tallinn)
Kutsekomisjonid – kalakasvataja, tase 4 ja loomaarsti abiline tase, 4 kutsete andmiseks

Kõik väljatöötatud dokumendid kinnitati Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogus 28.
Novembril 2013. Aastal. Kinnitatud dokumentide alusel on EPKl õigus hakata andma eelpool
mainitud kutseid vastavalt väljatöötatud dokumentidele.
2.

Kutseeksami hindamiskeskuste tunnustamine

Põllumajandusvaldkonna Kutsekomisjoni poolt moodustatud töörühm, kes külastas 5. veebruaril
2013. aastal Järvamaa KHK-d ja 15. veebruaril Olustvere TMK-d. Hinnati põllumajandusvaldkonna
praktiliste eksamite läbiviimise võimalusi. Töörühm leidis, et antud koolidega on võimalik sõlmida
vastav leping, sest kõik vajalik eksamite korraldamiseks on koolide poolt olemas.
3.

Põllumajanduse kutsestandardite muutmine, viimane etapp

Põllumajandusvaldkonna uued kutsestandardid (põllumajandustöötaja, tase 3 ja 4 ning
Põllumajandustootja, tase 5) kinnitati Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu poolt
juunis 2013.a. Kutsestandardite põhjal hakati samaaegselt koostama riiklikke õppekavasid ning
seejärel koolide õppekavasid, mille koostamise töörühmades oli ka EPK esindaja. Paralleelselt
kutsestandardi tegemisega hakati koostama ka hindamisstandardeid, mille põhjal on võimalik
hinnata kutse andmist. Riikliku õppekavade koostamise töörühm ja hindamisstandardite töörühma
koosseisus olid nii koolide esindajad kui EPK esindaja. Riiklike õppekavade koostamise töörühm
käis koos neljal korral (2 päevased töökoosolekud toimusid nii Olustveres kui Säreveres).
Põllumajanduse kutsestandardite juurde koostatud hindamisstandardite töörühm käis koos (2.10,
22.10 ja 8.11.2013 – vastavalt Särevere, Särevere, Tallinn). Töörühma töö tulemusena valmisid
hindamisstandardid spetsialiseerumiste ja tasemete kaupa ning ka osakutsetele. Samuti muudeti
kutseandmise korda ja teisi seonduvaid dokumente.
Koostati 21 erinevat hindamisstandardit vastavalt kutse tasemele ja spetsialiseerumisele:
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Põllumajandustöötaja, tase 3 kutsestandardile vastavaltHobusekasvatustöötaja, tase 3
Karusloomakasvatustöötaja, tase 3
Linnukasvatustöötaja, tase 3
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
Seakasvatustöötaja, tase 3
Veisekasvatustöötaja, tase 3
Põllumajandustöötaja, tase 4 kutsestandardile vastavaltHobusekasvataja, tase 4
Karusloomakasvataja, tase 4
Linnukasvataja, tase 4
Lamba- ja kitsekasvataja, tase 4
Seakasvataja, tase 4
Veisekasvataja, tase 4
Taimekasvataja, tase 4
Põllumajandustootja, tase 5 kutsestandardile vastavaltHobusekasvatatusspetsialist, tase 5
Karusloomakasvatusspetsialist, tase 5
Küülikukasvatusspetsialist, tase 5
Linnukasvatusspetsialist, tase 5
Lamba- ja kitsekasvatusspetsialist, tase 5
Seakasvatusspetsialist, tase 5
Veisekasvatusspetsialist, tase 5
Taimekasvatusspetsialist, tase 5
Samuti valmisid 4 osakutse hindamisstandardit:
Lüpsja, tase 3
Lüpsja, tase 4
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 3
Põllumajandusmasinatega töötaja, tase 4
4.

Põllumajandusvaldkonna kutseeksamite korraldamine 2013. aastal

Kompetentsuse hindamise vormid kutsetasemeti:
I taseme kutse tõendamine toimub alljärgnevalt:
1)
20% teooria (kutseeksam) ja
2)
80% praktiline eksam (proovitöö)
II taseme kutse tõendamine toimub alljärgnevalt:
1)
30% teooria (kutseeksam) ja
2)
70% praktiline eksam (proovitöö)
III taseme kutse tõendamine toimub järgnevalt:
1)
50% teooria (kutseeksam) ja
2)
50% praktiline eksam (proovitöö)
Kompetentsuse hindamise voorude arv 2013. aastal:
1.
2.
3.

Järvamaa KHK (2 eksamit), 05.02.2013, 13.02.2013
Olustvere TMK 15.02.2013
Järvamaa KHK 24.04.2013 (asendustalunikud)
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4.
4.
5.
6.

Järvamaa KHK 13.05.2013 (linnukasvatus)
Järvamaa KHK 17.06.2013, 18.06.2013 (2 eksamit)
Olustvere TMK 13.06.2013 (3 eksamit); 14.06.2013 (1 eksamit)
Olustvere TMK 21.11.2013 (2 eksamit)

Taotlejate arv 2013. aastal kutsetasemeti:
III tase 98 esmataotlejat
II tase 73 taotlejat
I tase 65 taotlejat
Kutsetunnistust mittesaanute arv 2013. aastal kutsetasemeti:
III tase 5 taotlejat ei ilmunud kohale,
II tase 4 taotleja ei ilmunud kohale, 1 taotleja ei omistatud kutset
I tase 2 taotleja ei ilmunud kohale, 2 taotlejale ei omistatud kutset
Väljastatud kutsetunnistused 2013. aastal kutsetasemeti:
I tase 61 tunnistust
II tase 68 tunnistust
III tase 93 tunnistust

5.

Linnukasvatuse kutseõppe ja kutseeksam

Linnukasvatuse kutseõpe lõppes mais kutseeksamiga, mille sooritasid positiivselt 14 taotlejat ja
neile omistati linnukasvatuse kutse. 2013. aasta sügisel täitus Järvamaa KHK-s uus grupp
linnukasvatuse kutseõppijaid, kelle kutseeksam peaks toimuma samuti mais järgmisel aastal (2014).
2013. aastal alustas Järvamaa KHK-s ka karusloomakasvatuse õppegrupp, kelle orienteeruv
lõpetamise aeg (kutseeksam) toimub juunis 2014.a.

6.

Eelarve kasutus (€)

Põllumajandusvalkonna kutsekvalifikatsioonisüsteemi, kutse- ja
hindamisstandardite arendamine ja muutmine kokku

10 000

1. Uute põllumajandusvaldkonna erialade kutsete andmise taotlemine
Töörühma tasustamine töövõtulepingute alusel (kokku 11 liiget)

2 948

2. Põllumajandusvaldkonna kutsestandardite muutmine
Töörühma tasustamine töövõtulepingute alusel (kokku 5 liiget)

3 216

Üldkulud (matejalid, side, autokasutus)

429

Kutsestandardi töögrupi juhtimine - tööjõukulud

268

3. Kutseeksamid
Kutseeksami hindamiskeskuste tunnustamine - tööjõukulu

268

Kutseeksamite läbiviimise üldkulud (materjalid, side, autokasutus)

861

Kutseeksamite läbiviimise tööjõukulud

2 010
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MTÜ Eesti Põllumeeste Keskliit, registrikood 80102335
J.Vilmsi 53G, 10147 Tallinn,
telefon 6008616, faks 6008616,
e-mail: info@eptk.ee
Koostas: Ann Riisenberg, juhatuse liige, EPK
Kalev Kreegipuu,
Juhatuse esimees
(allkirjastaud digitaalselt)

Kooskõlastatud:
Liina Kaljula, peaspetsialist, Teadus- ja arendusosakond

