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Olustvere kooli ajalugu

 1888. a. 20.august - Eesti Aleksandri Linnakool 

 1914. a. 27 jaanuar- Eesti Aleksandri 

Kõrgemajärguline Alampõllutöökool 

 1920 toodi kool Olustverre. Koolitalu (mõis) suurus 

kokku 522,76 ha.



 1. august 1936 – viidi kõik 

põllumajanduskoolid 

Põlltööministeeriumi haldusest 

Haridusministeeriumi alluvusse. 

 Jaanuar 1941- nimetati Olustvere 

Põllumajandustehnikumiks. Allus 

Eesti NSV Põllutöö 

Rahvakomissariaadile. 
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 1. oktoober 1960 - eraldati tehnikumi 

õppemajand iseseisvaks sovhoosiks 

alluvusega Eesti Maaviljeluse Instituudile. 

Tehnikum jäi vabariigi 

Põllumajandusministeeriumi alluvusse. 

 18. september 1964 - moodustati 

tehnikumi ja sovhoosi liitmise teel Olustvere 

Sovhoostehnikum alluvusega 

Põllumajandusministeeriumile.
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 6. juuli 1992 - moodustati Olustvere Kõrgem 

Põllumajanduskool. Veebruar 1994.a. asutati kooli 

õppetalu. Õppetalu üldsuurus kokku 503 ha.

 1994 lõpetas tegevuse Olustvere sohvoostehnikum

 1999.a.  - kool Põllumajandusministeeriumi 

haldusalast Haridusministeeriumi haldusalasse

 2006.a. Õisu Toiduainetetööstuse Kooli liitmine 

Olustvere TMK-ga
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Maamajanduslikke erialasid õpetavad koolid 2022

 1939 a.  

põllumajanduslikud koolid 46

 1990 a. maamajanduslikud 

tehnikumid 13 

kutsekoolid 11



Kutseõppe õpilaste vanuseline jaotus 2012-2022



Põllumajanduse õppekavarühma, 

sh maastikuehituses ja aianduses õppijad 2017-2022



Põllumajandus ja kalandus hõivatud 2015-2021



Põllumajanduse valdkonna õpilaste vastuvõtt ja 

lõpetajad Olustvere TMK-s 2010-2022

Kolm viimast aastat kutseõppe vastuvõtus on vähenenud soov 5 taseme osas seoses PRIA noortaluniku toetuse tingimuste

muutumisega.

Alustanud 

kutsekeskharidus

Lõpetanud

kutsekeskharidus

Alustanud kutseharidus

(4 ja 5 tase)

Lõpetanud

kutseharidus

2010 36 15 45 34

2011 38 14 70 36

2012 49 23 83 49

2013 51 21 130 73

2014 47 21 105 98

2015 56 32 137 73

2016 52 35 148 110

2017 54 43 140 130

2018 36 40 158 111

2019 47 39 169 141

2020 39 36 118 124

2021 46 37 131 106

2022 61 31 127 111





Põllumajandustootmise eripärad

Hooajalisus

Pikk tootmistsükkel

Sõltumine ilmastikust

 Töö erinevate elusorganismidega

Palju spetsiifilist tehnikat, mille kasutusaeg on aasta lõikes lühike



Põllumajanduskoolituse eripärad

Paljude tööde õpetamisel individuaalõpe

Praktilise väljaõppe vahendid kallid, tehnika kasutamisel suured kulud

Erinevad tehnoloogiad

Praktiliste tööde läbiviimisel piiratud ajaperiood (taimekasvatus, 
maaviljelus)

Praktilise õppebaasi olemasolu vajadus (esmane praktiline väljaõpe ja 
ettevalmistus ettevõtte praktikaks).

Maal asuvate koolide eripärad (pargid, mõisahooned, infrastruktuur, 
ühiselamud, õpilaste vabaaja sisustamine, suuremad transpordikulud)



Koostöö ja partnerid

 Tootjate liidud ja ühistud

 Valdkonna ettevõtjad



Koolide koostöö

 Metsapraktika Luual

 Veoautojuhi õpe VIKK-ist

 Maamajanduslike koolide 

koostöövõrgustik EUROPEA



Koolide koostöö

 „Maal on mõnus“ programm 

üldhariduskoolidele

 Kutsekoolide tutvustus 

üldhariduskoolide õpilastele



Veel mõtteid

 Põhikooli järgsed õppijad

 Suur osa kasvatustööl

 Suur osa vanuserühmast on koondunud suurematesse keskustesse

 Väike õpilaste arv selles vanuserühmas

 Täiskasvanud õppijad

 On motiveeritumad

 Sünergia teke õppeprotsessis

 Lisategevuse või töökoha loomine endale

 Digitaliseerimine-automatiseerimine, rohe- ja ringmajandus, muutused tarneahelates, energia- ja toidujulgolek, kohanemine-

jätkusuutlikus, koostööoskused ja isikuomadused

 Koolituse ja tööjõuvajaduse suhteline tasakaal.

 Tootmise kontsentreerumise vastukaaluks väikeettevõtluse soodustamine ja arendamine





Lootust on …



Maaelu paremaks muutmiseks tuleks minu arust 

alustada iseendast – olla naabri jaoks olemas ja 

elada nii, et ka naaber oleks minu jaoks olemas.

Olema avatud, tegema asju koos, hoolima üksteisest, 

samas elama nii, et jääks aega endale ja oma perele.

Max Kurg, Olustvere TMK põllumajanduse eriala lõpetaja 2018.




