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Veterinaarkeskuse praktika juhend loomaarstiõppe üliõpilastele 

 
VL0.800 Menetluspraktika (5.osa)  2 AP 

VL.0828 Veterinaarjärelevalve praktika 
Praktika koht: Veterinaar- ja  toiduameti kohalik asutus – maakonna veterinaarkeskus 
 
Praktika aeg ja kestus: 5. aasta kevadsemester; 2 nädalat 
 
Üldist: Praktika Veterinaar- ja Toiduameti kohalikus asutuses moodustab ühe osa 
menetluspraktika (VL0.800) 5. osast (1,5 EAP), millele lisandub 20 tundi õppeaines VL 
Veterinaarteenistuse korraldus ja seadusandlus ettenähtud praktika. Praktika periood on 2 nädalat 
(10 tööpäeva) arvestusega, et üliõpilane on hõivatud keskmiselt 6 tundi päevas. 
Praktikale lubatakse üliõpilased, kes on sooritanud eksami õppeaines VL.0.177 Veterinaarteenistuse 
korraldus ja seadusandlus. 
 
Praktikabaas   
Praktikabaasiks olevate veterinaarkeskuste nimekirja kinnitab VLI õppemetoodika komisjon. 
Üliõpilaste lähetamist praktikabaasi korraldab VLI loomaarstiõppe menetluspraktika koordinaator. 
Praktikabaas määrab üliõpilasele kohapealse juhendaja, kes korraldab praktikat praktikabaasis. 
Üliõpilase kontaktisikuks VLI-s on praktika koordinaator ja juhendav õppejõud: dots. A.Viltrop. 
 
Praktika eesmärk on anda üliõpilasele ülevaade veterinaarkeskuse töökorraldusest, 
veterinaarkeskuse osakondade põhiülesannetest loomatervise,  loomakaitse ja toidu järelevalve 
läbiviimisel, järelevalve tegevustest ja nende planeerimisest erinevates tegevusvaldkondades, 
samuti veterinaarse sertifitseerimise korraldusest ja riikliku sunni rakendamise protseduuridest. 
Praktika ülesanne on luua seoseid veterinaarteenistuse korraldust, seadusandlust, veterinaarset 
rahvatervishoidu ning toiduhügieeni käsitlenud õppeainetes omandatud teadmiste ja tegeliku  
veterinaarjärelevalve praktika vahel. 
 
Praktika plaan (tegevused): 

1. Tutvumine veterinaarkeskuse osakondade töökorralduse ja ülesannetega 
a. Tutvumine järelevalve tegevuse planeerimisega kohalikul tasandil 

i. Riskipõhine planeerimine kohalikul tasandil 
ii. Seireprogrammides ettenähtud uuringute planeerimine  

b. Järelevalve objektide külastamine koos inspektoritega 
i. Loomatervishoiu (sh. söötade) ja loomade heaolu järelevalve 

1. Loomakasvatusettevõtted 
2. Loomade transport 
3. Lemmikloomade pidamine 

ii. Toidu järelevalve 
1. väikese võimsusega lihakäitlemisettevõte 
2. piimatöötlemise ettevõte 
3. Kalakäitlejad 
4. munatootjad 
5. Mitteloomse toidu käitlemise ettevõte 
6. Hulgi- ja jaekaubandusettevõte 
Jne. 

iii. Järelevalve loomaarsti tegevuse üle 
1. Ravimite kasutamine 
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2. Veterinaarteenuse kvaliteet (kaebuste lahendamine, kliinikud)  
jne. 

c. Tutvumine Euroopa-liidu sisese ja kolmandate riikidega toimuva kaubavahetuse 
veterinaarjärelevalvega - veterinaarne sertifitseerimine 

i. piiriülene loomade liikumine 
ii. toidu ja sööda liikumine 

d. Tutvumine veterinaarkeskuse tegevusega eriolukordades – kohaliku tasandi 
situatsioonplaan  

e. Riikliku sunni (sanktsioonide) rakendamine  
i. Haldusmenetluse protseduurid 

1. ettekirjutuse tegemise protseduurid 
2. väärteo menetlemise protseduur 

f. Tutvumine veterinaarkeskuse koostööga volitatud arstidega 
i. Volitatud arsti volitamise protseduur ja järelevalvealane tegevus (volitused) 

ii. Volitatud arsti tööülesanded, õigused, kohustused, aruandlus 
 
 
Praktika tulemuste vormistamine: 
 
Praktika hindamise aluseks on vormikohane praktika päevik, kuhu üliõpilane kannab 
lühikokkuvõtte päeva tegevustest. Praktikapäeviku allkirjastab kohapealne juhendaja. 
 
Päevikule lisaks analüüsib üliõpilane ühte praktika ajal asetleidnud veterinaarjärelevalve alast 
juhtumit  – näiteks: järelevalveobjekti inspekteerimisel avastatud mittevastavus, riikliku järelevalve 
alla kuuluva haiguse kahtlus, või puhang/juht;  
• selle avastamisele järgnev protseduur ja tegevused, tulemused;  
• seadusandlik raamistik seoses käsiteldava juhtumiga. 
 
NB! Samas praktikabaasis praktikal olevad üliõpilased peavad analüüsima erinevaid 
juhtumeid. 
Üliõpilane esitab analüüsi kirjalikult referaadi vormis (Minimaalne maht 3 lk. ~1800 tähemärki/lk). 
 
Praktikapäevik ja referaat esitatakse praktika juhendajale VLI-s hiljemalt sügissemestri esimese 
õppenädala jooksul. 
 
 


