
EUROPASSI KUTSETUNNISTUSE LISA (*)

Eesti Vabariik

(*)Selgitav märkus
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1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Põllumajandustootja, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

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

Farmer, level 5

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

3. KUTSEOSKUSED

Põllumajandustootja, tase 5 on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab looma- või
taimekasvatusliku tootmise (nii tava- kui mahetootmise) eest vastavalt spetsialiseerumisele. Ta toodab, esmatöötleb ja turustab
põllumajandussaadusi.
Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu
vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel
ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega,
organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest. Ta on kursis oma valitud valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis
rakendama asjakohaseid muudatusi.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu
toidu ja sööda tootmise.
Põllumajandustootja, tase 5, kes töötab taimekasvatuses, on spetsialiseerunud põllukultuuride (teravili, tehnilised kultuurid jm)
ja rohumaaviljeluskultuuride tootmisele.
Põllumajandustootja, tase 5, kes töötab loomakasvatuses, on spetsialiseerunud vähemalt ühe põllumajanduslooma- ja/või
linnuliigi kasvatusele.
Põllumajandustootja, kes töötab segatootmises, võib spetsialiseeruda mõlemale suunale või mitmele looma- ja/või linnuliigile.

Kohustuslikud kompetentsid
- 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
- Piima tootmine
- Veiste taastootmine
- Sigade taastootmine
- Lammaste ja/või kitsede taastootmine
- Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
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- Hobuste taastootmine
- Lindude taastootmine
- Linnusaaduste tootmine
- Küülikute taastootmine
- Küülikusaaduste tootmine
- Karusloomade taastootmine
- Karusloomakasvatussaaduste tootmine

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Taimekasvatusspetsialist, agronoom, veisekasvatusspetsialist, seakasvatusspetsialist, lamba- ja/või kitsekasvatusspetsialist,
hobusekasvatusspetsialist, küülikukasvatusspetsialist, karusloomakasvatusspetsialist, linnukasvatusspetsialist, zootehnik,
talunik

(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 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda 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

