
 

 
 
Head põllumajandustootjad, 
 
kutsume osalema Eesti Maaülikooli koolitustel ja infopäevadel  
Koolitused ja infopäevad toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm 
loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATELE TASUTA. 

Koolitus RAVIMITE VASTUTUSTUNDLIK KASUTAMINE JA FARMIDE BIOTURVALISUS 4.04.2018 Rapla 

Koolitus RAVIMITE VASTUTUSTUNDLIK KASUTAMINE JA FARMIDE BIOTURVALISUS 
5.04.2018 
Kuressaare 

Koolitus LÜPSIKARJA SIGIVUSE TASUVUSANALÜÜS 5.04.2018 Tartu 

Infopäev PÕLLUMAJANDUSLINDUDE HEAOLU 13.04.2018 Tartu 

Infopäev RAVIMITE VASTUTUSTUNDLIK KASUTAMINE - SEAD 16.04.2018 Tartu 

Infopäev PÕLLUMAJANDUSLOOMADE PIDAMINE, TRANSPORT, TAPMINE 
VASTAVALT LOOMAKAITSESEADUSELE 

20.04.2018 Tartu 

Infopäev BIOTURVALISUS JA TAUDIENNETUS LOOMAPIDAMISES 
! VENE KEELES, infopäeva sisu vene keeles vt SIIT 

24.05.2018 
Avinurme 

Koolitus PÕLLUMAJANDUSLOOMADE TRANSPORT VASTAVALT 
LOOMAKAITSENÕUETELE, PÄDEVUSKOOLITUS 

30.05.2018 Tartu 

 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda.  
 
Registreeruda saab kodulehelt http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/ iga koolituse juures 
oleva registreerumisvormi kaudu (keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). 
Küsimuste korral palun võtke ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage 
avayl@emu.ee  
 
 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

 
Oleme tänulikud, kui levitate käesolevat infot muutmata kujul võimaliku sihtrühma seas. 
Vabandame kui koolitusinfo saamine Teid häiris. 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11444&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11445&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8283&id_ay_toimumine=11405&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=11345&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8742&id_ay_toimumine=11324&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8743&id_ay_toimumine=11326&systeemi_seaded=3,1,12,1,
http://avatudylikool.emu.ee/userfiles/Avatud%20Ylikool/Venekeelne_sisu.docx
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1,
http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/
mailto:avayl@emu.ee
mailto:avayl@emu.ee


 

Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus, 
mille sisuks on 
- Karjas levivate haiguste registreerimine ja analüüs; 
- Loomade ravi korraldamine; 
- Nakkushaiguste äratundmine ja diagnoosimine karjas; 
- Farmi bioturvalisuse kava loomine. 
 
Koolitus toimub  
4.04. Raplas Lasteaia 5 (Rapla Keskraamatukogu ruumides) 
5.04. Saaremaal Kuressaares Tori 2 (Georg Ots Spa-s Muhu saalis) ja ajakava on 
10.00 – 10.15 hommikukohv  
10.15 – 11.45 õppetöö 
11.45 – 12.15 kohvipaus 
12.15 – 13.45 õppetöö 
13.45 – 14.00 paus 
14.00 – 15.30 õppetöö 
 
Õppejõud on dotsent Piret Kalmus, DVM, PhD ja dotsent Kerli Mõtus , DVM, PhD Eesti Maaülikooli 
Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetoolist. 
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda.  Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 26. märtsiks.  
Registreeruda saab lingi alt:  
Koolitusele Raplamaal: 
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumin
e=11444&systeemi_seaded=3,1,12,1,    
Koolitusele Saaremaal: 
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumin
e=11445&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11444&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11444&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11445&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8803&id_ay_toimumine=11445&systeemi_seaded=3,1,12,1
mailto:avayl@emu.ee
mailto:avayl@emu.ee


 
 

Lüpsikarja sigivuse tasuvusanalüüs 
mille sisuks on: 
- ülevaade lüpsikarja sigivuse praegusest seisust; 
- faktorid mis mõjutavad sigivusparameetreid; 
- sigivusindeksid ja nende kasutamine; 
- võimalike sigivusest põhjustatud kahjude väljaarvestamine karja tasandil. 
 
Koolitus toimub  
5.04. Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303 (III korrusel) ja ajakava on 
  9.15 - 10.45 õppetöö 
10.45 - 11.00 kohvipaus 
11.00 - 12.30 õppetöö 
12.30 - 13.00 toidupaus 
13.00 - 14.30 õppetöö 
 
Õppejõud on Kalle Kask, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatusinstituudi 
kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli dotsent 
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda.  Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 27. märtsiks.  
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8283&id_ay_toimumin
e=11405&systeemi_seaded=3,1,12,1,    
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

 
 
 
 
 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8283&id_ay_toimumine=11405&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8283&id_ay_toimumine=11405&systeemi_seaded=3,1,12,1
mailto:avayl@emu.ee
mailto:avayl@emu.ee


 

Põllumajanduslindude heaolu  
mille sisuks on: 
- lindude anatoomia ja füsioloogia; 
- lindude pidamistingimused; 
- kuidas ära tunda haigeid linde ja heaoluga seonduvaid probleeme; 
- valdkonda reguleeriv seadusandlus; 
- põllumajanduslindude pidamise nõuded; 
- transpordisobivus; 
- põllumajanduslindude transport tapamajja; 
- lindude heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas. 
 
Infopäev toimub  
13.04. Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 305 (III korrusel) ja ajakava on 
9.15-10.45 õppetöö 
10.45-11.00 kohvipaus 
11.00-12.30 õppetöö 
 
Õppejõud on Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. 
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda.  Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 5. aprilliks.  
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumin
e=11345&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
 
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

 
 
 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=11345&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8223&id_ay_toimumine=11345&systeemi_seaded=3,1,12,1
mailto:avayl@emu.ee
mailto:avayl@emu.ee


 

Ravimite vastutustundlik kasutamine  
mille sisuks on: 
- antibiootikumide mõistlik kasutamine; 
- mikroobide resistentsus ja sellega kaasnevad probleemid. 
 
Infopäev toimub  
16.04. Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303 (III korrusel) ja ajakava on 
9.15-10.45 õppetöö 
10.45-11.00 kohvipaus 
11.00-12.30 õppetöö 
 
Õppejõud on Birgit Aasmäe, mag (vet-med), Eesti Maaülikooli Veterinaar- ja loomakasvatusinstituudi 
kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor  
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda.  Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 9. aprilliks.  
 
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8742&id_ay_toimumin
e=11324&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8742&id_ay_toimumine=11324&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8742&id_ay_toimumine=11324&systeemi_seaded=3,1,12,1
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mailto:avayl@emu.ee


 

Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt 
loomakaitseseadusele 
mille sisuks on: 
- farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus; 
- erinevate põllumajandusloomade pidamise nõuded farmis; 
- transpordisobivus; 
- põllumajandusloomade transport tapamajja - erinevad transpordi liigid ja vahendid; 
- loomade heaolu tagamine farmis, veokis ja tapamajas; 
- humaanse tapmise eeldused; 
- erinevad uimastamise meetodid; 
- korrektse uimastamise tunnused. 
 
Infopäev toimub  
20.04. Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303 (III korrusel) ja ajakava on 
 

 9.15-10.45 õppetöö 
10.45-11.00 kohvipaus 
11.00-12.30 õppetöö 

 
Õppejõud on Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. 
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda. Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 12. aprilliks  
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumin
e=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

 
 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,
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Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises  
! Õppetöö toimub vene keeles  
mille sisuks on: 
- karja tervishoiu üldpõhimõtted; 
- kuidas kaitsta karja nakkushaiguste sissetoomise eest? 
- bioturvalisuse meetmed ja nende rakendamine; 
- bioturvalisuse protseduurid. 
 
Infopäev toimub  
24.05.  Avinurme Puiduaidas (Avinurme 3 Mustvee vald Jõgeva maakond) ja ajakava on 
10:00 - 11:30 õppetöö 
11:30 - 11:45 kohvipaus 
11:45 - 13:15 õppetöö 
 
Õppejõud on Julia Jeremejeva, PhD, Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituudi kliinilise veterinaarmeditsiini õppetooli lektor 
 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda. Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 14. maiks  
 
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8743&id_ay_toimumin
e=11326&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke 
ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" 
raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste 
taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning 
esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 
 

 
 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 
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Põllumajandusloomade transport vastavalt loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus 
mille sisuks on: 
- Farmist tapamajani põllumajandusloomadega kohalduv seadusandlus (loomakaitseseadus ja määrus 1/2005); 
- Määruse 1/2005 reguleerimisala, mõisted ja loomade vedamise üldtingimused; 
- Korraldajad, vedajad, loomapidajad ja kogumiskeskused 
Veovalmidus, veovahendid 
Kõigile veovahenditele kohaldatavad sätted 
Täiendavad sätted auto- ja raudteevedude korral 
Lisatingimused loomade vedamisel veeremilaevadega 
Lisatingimused loomade vedamisel õhutranspordiga 
Lisatingimused loomade vedamisel konteinerites 
Veotavad 
Peale- ja mahalaadimine ning hooldamine 
Vahendid ja menetlused 
Hooldamine 
Eraldamine 
Vedamise ajal kontrollimine 
Täiendavad tingimused loomaveolaevadele ja merekonteinereid vedavatele laevadele 
Nõuded loomaveolaevade ehitusele ja seadmetele 
Vee ja söödaga varustamine loomaveolaevadel ja merekonteinereid vedavatel laevadel 
Jootmise ja söötmise ajavahemik, teekonna kestus ja puhkeajad 
Täiendavad tingimused koduhobuslaste, koduloomadena peetavate veiste, lammaste, kitsede ja sigade pikaajalise veo korral 
Ruuminõuded 
Teekonnaleht 
Võimalusel tutvutakse erinevate loomaveokitega ning hinnatakse nende sobivust loomade transpordiks 

 
Koolitus toimub  
30.05. Tartus Eesti Maaülikoolis Kreutzwaldi 56/1 auditooriumis A 303 (III korrusel) ja ajakava on 

10:00 - 11.30 õppetöö 
11:30 - 11:45 kohvipaus 
11:45 - 13:15 õppetöö 
13:15 - 13:45 lõuna 
13:45 - 15:15 õppetöö 
Õppejõud on Terje Elias, PhD (toiduteadus), Eesti Maaülikooli Veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse 
instituudi toiduhügieeni ja rahvatervise õppetooli dotsent. 
Osalemissoovi korral on kindlasti vaja eelnevalt registreeruda. Oma osalemissoovist palume teada 
anda hiljemalt 21. maiks  
Registreeruda saab lingi alt:  
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumin
e=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1,  
(keri lehekülje lõppu, vajuta Registreeru nupule ja täida väljad). Küsimuste korral palun võtke ühendust maaülikooli avatud ülikooli telefonil 
731 3175 või kirjutage avayl@emu.ee  
Koolitus toimub programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames ja on SIHTRÜHMA KUULUJATE 
JAOKS TASUTA. 
 
Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris tegelevate ettevõtjate ja töötajate teadmiste taset teemadel, mis on seotud 
põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja 
kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise kaudu lisandväärtuse loomisega. 

 

 
 

Eesti Maaülikooli avatud ülikool 
Fr. R. Kreutzwaldi 56 (III korrus, ruumid 303-306), 51014 Tartu, 
tel 731 3174, 731 3175, 731 3275, 534 41844  
e-post: avayl@emu.ee 

https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8763&id_ay_toimumine=11365&systeemi_seaded=3,1,12,1,
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1
https://ois.emu.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AY.VP&id_ay_programm=8764&id_ay_toimumine=11366&systeemi_seaded=3,1,12,1
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SIHTRÜHMALE TASUTA KOOLITUSED JA INFOPÄEVAD 
  

Tegevused toimuvad programmi "Teadmussiirde pikaajaline programm loomakasvatuse valdkonnas" raames. 

Programmi eesmärk on tõsta loomakasvatussektoris (v.a. vesiviljelus) tegelevate ettevõtjate ja töötajate 
teadmiste taset teemadel, mis on seotud põllumajandusloomade pidamise, söötmise, heaolu, tervise, 
taudiennetuse, aretuse ja geneetiliste ressursside säilitamise, ohutu ja kvaliteetse sööda, ning esmase töötlemise 
kaudu lisandväärtuse loomisega. 

Koolitused ja infopäevad, mis veel on kavandatud toimuma 2018 aastal "Teadmussiirde pikaajaline programm 
loomakasvatuse valdkonnas" raames. Konkreetsed toimumisajad ja -kohad on täpsustamisel, registreerumine ei 
ole veel avatud, täiendame infot jooksvalt. Kui registreerumine avaneb, saab ennast kirja panna 
registreerumisvormi kaudu. 

TEEMA  2018 

Põllumajandusloomade heaolu koolitus (8 akadeemilist tundi) 
kaks 
toimumist 

Põllumajandusloomade heaolu koolitus (16 akadeemilist tundi) 
üks 
toimumine 

Infopäev Põllumajandusloomade aretuse õiguslik reguleerimine 
(välislektoriga) 

üks 
toimumine 

Infopäev Põllumajandusloomade pidamine, transport, tapmine vastavalt 
loomakaitseseadusele 

üks 
toimumine 

Koolitus Loomapidamine, transport, tapmine 
üks 
toimumine 

Koolitus Põllumajandusloomade transport vastavalt 
loomakaitsenõuetele, pädevuskoolitus 

üks 
toimumist 

Koolitus Tapatoimingute pädevuskoolitus 
üks 
toimumine 

Koolitus Ravimite vastutustundlik kasutamine ja farmide bioturvalisus 
üks 
toimumine 

Infopäev Bioturvalisus ja taudiennetus loomapidamises  
üks 
toimumine 

Infopäev Karja tervis (piimaveised, väislektoriga) 
üks 
toimumine 

Koolitus Karjatervise programmide rakendamine 
üks 
toimumine 

 

Toimunud infopäevade materjalidega ja avaldatud teabematerjalidega on võimalik tutvuda samuti maaülikooli 
avatud ülikooli kodulehel aadressil: http://avatudylikool.emu.ee/taiendope/piploom/  
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