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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Põllumajandustöötaja, tase 4

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Farm-worker, level 4

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Põllumajandustöötaja, tase 4 sisaldab põllumajandustöötaja, tase 3 kompetentse.
Põllumajandustöötaja, tase 4 on oskustöötaja, kes töötab iseseisvalt põllumajanduslikus (nii tava- kui mahepõllumajanduslikus)
ettevõttes looma- ja/või taimekasvatussaaduste tootmises. Ta omab põhilisi teadmisi nii põllumajandusloomadest,
taimekasvatusest kui farmitehnikast.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu
toidu ja sööda tootmise.
Loomakasvatusega seotud kutsetes toimub spetsialiseerumine loomaliigiti.
Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab taimekasvatuses, on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid
jm) ja rohumaaviljeluskultuuride kasvatusele. Tema põhilisteks tööülesanneteks taimekasvatussaaduste tootmisel on sööda
varumine, põlluharimine, sh külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja kultuuride hooldamine. Ta
koristab saaki, säilitab seda ja valmistab müügiks ette.
Põllumajandustöötaja, tase 4, kes töötab loomakasvatuses, on spetsialiseerunud vähemalt ühe põllumajanduslooma-
ja/või linnuliigi kasvatusele. Tema põhilisteks tööülesanneteks loomakasvatussaaduste tootmisel on loomade heaolu
ja tervisliku seisundi jälgimine, nende hooldamine ja söötmine, osalemine loomade taastootmisega seotud töödel ning
loomakasvatussaaduste tootmine.
Põllumajandustöötaja, kes töötab segatootmises, võib spetsialiseeruda mõlemale suunale või mitmele looma- ja/või linnuliigile.

Kohustuslikud kompetentsid
- Töötamine põllumajanduslikus ettevõttes
- Juhtimine ja majandamine

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid
- Külvipinna ettevalmistamine, külvamine ning põllumajandusliku maa ja põllukultuuride hooldamine
- Põllukultuuride (v.a koresööt) koristamine, säilitamine ja arvelevõtmine
- Koresööda (silo, hein jm) varumine
- Põllumajandusmasinate (traktor, kombain) ja -seadmete (haakeriistad, kuivati jm) hooldamine ning remontimine
- Loomade ja lindude hooldamine
- Loomade ja lindude söötmine
- Loomade ja lindude tervisliku seisundi jälgimine, kõrvalekallete märkamine ja ravi loomaarsti juhendamisel
- Loomade karjatamine
- Lüpsmine
- Veiste taastootmine
- Sigade taastootmine
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- Lammaste ja/või kitsede taastootmine
- Lamba- ja/või kitsesaaduste tootmine
- Hobuste taastootmine
- Lindude taastootmine
- Linnusaaduste tootmine
- Karusloomade taastootmine
- Karusloomakasvatussaaduste tootmine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Veisekasvataja, seakasvataja, lambakasvataja, kitsekasvataja, karusloomakasvataja, linnukasvataja, hobusekasvataja,
hobuhooldaja, taimekasvataja

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt
tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi
ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 4
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 4

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Põllumajandustootja, tase 5

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus

Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse
andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee

http://www.kutsekoda.ee

