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KINNITATUD 
haridus- ja teadusministri 25. juuli 2014. a 
määrusega nr 68 

 
 
 

Hobuhooldaja eriala põhiõpingute moodulid 

Mooduli nr Mooduli nimetus 
Maht Eesti kutsehariduse 
arvestuspunktides (EKAP) 

1 Hobumajanduse alused 8 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane saab ülevaate eriala väljunditest, hobuste ajaloost, anatoomiast, füsioloogiast ja psühholoogiast, praktilisest hobuhooldaja 
tööst, kutse-eetikast, tööga seonduvatest riskidest ning nende maandamisest, õpib kasutama teabeallikaid ja hindama ennast kui tulevast töötajat. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) mõistab hobumajanduse tähtsust Eesti majanduses, 
tööandja ja kooli ootusi õpilasele 

2) orienteerub hobuste aretuse ja kasutamise ajaloos 
ning tänapäevas  

3) teeb juhendamisel tallitöid ja tutvub tööde käigus 
hobuste anatoomia, füsioloogia ja psühholoogiaga  

4) mõistab tervise tähtsust ja hobuhooldaja töös 
esinevaid riske 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 leiab teavet hobuhooldaja kutsestandardi ja kutse andmise kohta, arutleb saadud teabe põhjal 
hobuhooldaja töö, isikuomaduste, kutse-eetika ja ohutusnõuete üle 

 iseloomustab hobumajandust kui majandusharu Eestis ja Euroopas, nimetab Eesti suuremaid 
hobumajandusettevõtteid ja leiab infot nende tegevuse kohta internetist  

 leiab erinevatest teabeallikatest teavet õppetööga seonduvate materjalide kohta, arutleb õpilase 
kohustuste ja õiguste teemal  

 annab lühiülevaate hobuste põlvnemise ja kasutuse ajaloost, seostades seda tänapäevaste tõugude 
kasutusaladega 

 loetleb Eestis tunnustatud aretusorganisatsioone, leiab infot nende tegevuse kohta  

 selgitab hobumajandusega seonduva dokumentatsiooni vajadust, leiab internetist aretusalased 
dokumendid ja täidab need 

 annab ülevaate hobuste anatoomia, füsioloogia ja psühholoogia (sh liigiomane käitumine) alustest 

 teeb juhendamisel tallitöid ja omandab esmased ergonoomilised ja ohutud töövõtted, käsitleb hobust 
ohutult ning järgib kutse-eetikat 

 käsitseb hobust, arvestades hobuse, inimese ja ümbritseva keskkonna turvalisust  
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 vormistab arvutil tallitöö praktikal nõutava dokumentatsiooni, esitab kirjaliku analüüsi ja hindab 
omandatud hoiakuid, oskusi ja teadmisi ning enda sobivust erialale  

 kirjeldab praktiliste tallitööde põhjal võimalikke õnnetusi ja terviseriske ning nende ennetamise 
võimalusi 

 demonstreerib inimesele antavaid esmaabivõtteid  

2 Hobuste hooldamine 20 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane märkab hobuse vajadusi, teeb hooldustöid, lähtudes pidamisviisist ja hobuse vajadustest ning tagab hobuse heaolu ja 
inimese turvalisuse. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) jälgib ja hindab visuaalselt hobuse üldist heaolu, 
lähtudes looma liigiomasest käitumisest ja 
pidamisviisidest 

2) teeb lähtuvalt pidamisviisist hobusele asemed, 
ladustab allapanu ja sõnniku 

3) puhastab, peseb ja pügab hobuseid vastavalt 
vajadusele, lähtudes hobuste pidamisviisist ja 
rakendusalast  

4) fikseerib, talutab ja jooksutab hobuseid vastavalt 
vajadusele ning kasutab jalutusmasinaid, arvestades 
hobuste ja inimeste turvalisust 

5) valmistab hobused ette kopeldamiseks ja 

karjatamiseks, kopeldab ja karjatab hobused 

vastavalt etteantud juhistele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 kirjeldab hobuse liigiomast käitumist ja põhivajadusi  

 analüüsib hobuse käitumist visuaalse vaatluse põhjal 

 võrdleb, tuues välja hobuse mittetavapärased käitumisviisid  

 kirjeldab hobuste pidamisviise ja valib optimaalse pidamisviisi, lähtudes majanduslikest võimalustest 
ning hobuse vajadustest 

 eristab erinevaid allapanu liike korrastab hobuste asemed igapäevaselt, lähtudes allapanu liigist ja 
hobuste heaolust 

 leiab infot keskkonnanõuete kohta ja rakendab teadmisi töös 

 iseloomustab erinevaid puhastamise viise, vahendeid ja nende kasutamise võtteid, lähtudes hobuse 
omapärast ja töö eesmärgist 

 puhastab, peseb ja pügab hobuseid, lähtudes hobuste pidamisviisist, heaolust ja rakendusalast, 
kasutades selleks ettenähtud töövahendeid 

 selgitab vaatluse alusel hobuste väljaõppe tasemed  

 valib hobuste fikseerimise viisi vastavalt vajadusele, fikseerib hobuseid, kasutades ettenähtud 
abivahendeid ja arvestades ohutusnõudeid 

 talutab hobuseid ohutult, lähtudes hobuse omapärast, väljaõppe tasemest ja soost 

 jooksutab hobuseid vastavalt vajadusele, valides sobiliku viisi ning arvestades hobuste väljaõppe taset 
ja ohutusnõudeid 

 leiab infot jalutusmasinate kohta ning analüüsib erinevate jalutusmasinate otstarvet ning ohutut 
kasutamist  

 valib ja korrastab hobuste kopeldamisvarustuse, arvestades hobuste omapära ja ilmastikutingimustega  

 valmistab hobused ette kopeldamiseks ja kopeldab hobused vastavalt etteantud juhistele, kasutades 
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selleks ettenähtud varustust ning arvestades hobuste ja inimeste turvalisust 

 korrastab ja hooldab karjaaia, komplekteerib karja vastavalt juhistele, arvestades hobuste sugu, vanust, 
pidamisviisi, karjamaa suurust ja taimestikku  

 karjatab hobuseid, tagades hobuste ning inimeste turvalisuse 

 valmistab ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töö käigus korda ja töö lõppedes korrastab 
töökoha ning paigutab töövahendid ettenähtud kohale 

3 Hobuste söötmine 18 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane söödab ja joodab hobuseid söödaratsiooni alusel, kasutab erinevaid teabeallikaid söötmisega seonduva info leidmiseks, 
mõistab söötmisega seonduvat terminoloogiat. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) hindab visuaalselt hobuste toitumust ja koostab 

söödaratsiooni 

2) ladustab söödad vastavalt söödaliigile, valmistab 

söödad ette söötmiseks 

3)  söödab ja joodab hobuseid vastavalt enda 

koostatud või etteantud ratsioonile ja pidamisviisile 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 hindab visuaalselt hobuste toitumust, pidades silmas hobuste anatoomiat, füsioloogiat, pidamisviisi, 
rakendusala, vanust, tõugu ja tervislikku seisundit 

 eristab söötasid ja selgitab nende toiteväärtust 

 selgitab söödaratsiooni terminoloogiat ja iseloomustab selle kasutust 

 koostab ja arvutab juhendamisel söödaratsiooni, kasutades IT-vahendeid ning arvestades hobuste 
rakendusala, kasutusintensiivsust, pidamisviisi, vanust, tõugu ning tervislikku seisundit 

 ladustab söödad vastavalt söödaliigile, arvestades säilitamisnõudeid  

 hindab vee ja söötade kvaliteeti organoleptiliselt ning sorteerib söödad vastavalt kvaliteedile ja liigile, 
eraldab ebakvaliteetse sööda 

 valmistab söödad ette söötmiseks, arvestades sööda eripära ja hobuste vajadust 

 söödab ja joodab (sh automaatjootjatega) hobuseid vastavalt ratsioonile ning söötmisgraafikule, 
arvestades hobuste rakendusala, pidamisviisi, vanust, tõugu ning tervislikku seisundit 

 tagab karjatamisel igapäevaselt sööda, vee ja mineraalide olemasolu, lähtudes hobuste pidamis- ja 
karjatamisviisidest ning -tingimustest 

4 Hobuste aretus ja taastootmine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab hobuse aretusega seonduvaid põhitõdesid ja osaleb taastootmisprotsessiga seonduvates töödes, lähtudes 
hobuse heaolust ja inimeste turvalisusest. 

Õpiväljundid  

Õpilane 
1) jälgib visuaalselt sugu- ja noorhobuste heaolu  

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 loetleb paaritusakti etapid, kirjeldab mära käitumist 
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2) tuvastab visuaalselt inna, valmistab suguhobused 
ette paarituseks või seemenduseks, abistab 
vastavalt juhistele paaritusel või seemendusel 

3) tuvastab poegimiseelse seisundi, osutab vajaduse 

korral varssumisel abi, jälgib varsa ja mära heaolu 

 kirjeldab erinevaid paaritusviise ja nende otstarbekat rakendamist, lähtudes ettevõtte eripärast 

 jälgib ja kirjeldab visuaalselt sugu- ja noorhobuste konditsiooni, pidamise tingimusi ning heaolu, 
valmistab ette nõuetele vastavad pidamistingimused 

 tuvastab visuaalselt inna, arvestades hobuste füsioloogilisi näitajaid ja käitumise eripära, kirjeldab 
väliseid innatunnuseid 

 valmistab vastavalt juhistele suguhobused ette paarituseks või seemenduseks, kasutades vajadusel 
abivahendeid ja ohutuid töövõtteid 

 abistab vastavalt juhistele paaritusprotsessis 

 tuvastab visuaalselt mära poegimiseelse seisundi ning osutab juhendamisel vajaduse korral 

varssumisel abi 

 tuvastab varsa tervislikku seisundi vastavalt liigiomastele füsioloogilistele ja psühholoogilistele 
näitajatele 

 jälgib varssunud mära tervislikku seisundit vastavalt liigiomastele füsioloogilistele ja psühholoogilistele 
näitajatele 

5 Hobuste kasutamine ja õpetamine 28 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab ning hooldab ratsa- ja rakendivarustust, järgib liiklusreegleid, õpib ratsutama algtasemel, rakendama ja juhtima 
rakendit, õpetab hobuseid sotsialiseeruma ja õpib hobuseid ümber õpetama, ratsa ja rakendis käima ning lähtub oma töös hobuse heaolust ja inimese turvalisusest. 

Õpiväljundid  

Õpilane 

1) kasutab ja hooldab ratsa- ja rakendivarustust ning 
treeninginventari  

2) ratsutab algtasemel (samm-traav-galopp), rakendab 
hobuseid ja juhib turvaliselt rakendit  

3) õpetab hobuseid sotsialiseeruma vastavalt 
iseloomule ja vanusele 

4) valmistab ette hobuse välimiku vastavalt kasutamise 
eesmärgile  

5) annab hobusele ratsastamis- ja rakendamiseelse 
algväljaõppe ning kasutab treeninginventari 
vastavalt väljaõppe eesmärgile  

6) abistab hobuse laadimist transpordivahendisse  

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 annab ülevaate ratsa- ja rakendivarustusest ning treeninginventarist, arvestades kasutamise eesmärki 

 kasutab ja hooldab ratsa- ja rakendivarustusest ning treeninginventari vastavalt vajadusele 

 ratsutab väljaõpetatud hobustel algtasemel (samm-traav-galopp), järgides määrustiku, liikluseeskirja ja 
turvalisuse nõudeid ning hobuse ja inimese heaolu  

 rakendab väljaõpetatud hobuseid ja juhib turvaliselt rakendit, järgides määrustiku, liikluseeskirja ja 
turvalisuse nõudeid ning hobuse ja inimese heaolu  

 selgitab varsa, sälu, noorhobuse õpetamise ja hobuse ümberõpetamise aluseid ning meetodeid 

 õpetab hobuseid sotsialiseeruma, lähtudes hobuste iseloomust ja east ning arvestades inimeste ja 
hobuste turvalisust  

 annab ülevaate hobuse välimiku ettevalmistusviisidest vastavalt tõule ja kasutamise eesmärgile 

 valmistab ette hobuste välimiku, vastavalt tõule ja kasutamise eesmärgile 

 õpetab ja esitleb hobust käekõrval, maast töötamisel ja vabahüpetel liikuma, arvestades hobuse eripära 
ning hobuse ja inimese turvalisust 
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 kasutab ohutult tavapärast ratsa- ja rakendivarustust ning treeninginventari vastavalt hobuse väljaõppe 
eesmärgile ning hobuse eripärast lähtuvalt 

 selgitab hobuse turvalisuse- ja heaolunõudeid transportimisel erinevate hobutranspordivahenditega  

 abistab hobuse laadimisel transpordivahendisse, arvestades inimeste ja hobuse turvalisust 

6 Hobuste tervishoid 10 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane õpib hindama hobuse tervist ja märkama kõrvalekaldeid normaalsest tervislikust seisundist , viima loomaarsti 
juhendamisel läbi lihtsamaid raviprotseduure  ja hobuse surma korral tegutsema vastavalt ettenähtud protseduurireeglitele. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) hindab visuaalselt hobuste tervislikku seisundit 
tuvastab enamlevinud ägedaloomulised ja kiiret 
sekkumist vajavad seisundid 

2) viib läbi lihtsamaid raviprotseduure loomaarsti 
ettekirjutusel  

3) hobuse surma korral teavitab vastutavat isikut, 
osaleb korjuste transportimisel ja hoiustamisel 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 annab ülevaate hobuse anatoomiast, füsioloogiast ja psühholoogiast (sh liigiomane käitumine) 

 hindab visuaalselt hobuse tervislikku seisundit, sh hammaste ja kapjade olukorda kasutades lihtsamaid 
hindamismeetodeid  

 selgitab hobuse hammaste ja kapjade hooldamise vajadust lähtudes hobuse arengust, anatoomiast ja 
füsioloogiast 

 toob välja kõrvalekalded normaalsest tervislikust seisundist lähtudes hobuse anatoomiast, füsioloogiast 
ja psüühikast 

 kirjeldab hobuse enamlevinud haiguste liike, nende ennetamist ja tõrjumist 

 tunneb ära enamlevinud ägedaloomulisi ja kiiret sekkumist vajavaid seisundeid ning annab ülevaate 
esmaabivõtetest 

 aimab järele esmaabivõtete kasutamist ja vastavalt töökorrale kutsub loomaarsti või teavitab vastutavat 
isikut 

 abistab loomaarsti, rakendab selleks vajalikke põhilisi abistamis- ja ohutusvõtteid ning hügieeninõudeid 

 hoiab loomaarsti juhendamisel haigele hobusele sobivat keskkonda  

 selgitab ravimite kasutamise ja hoiustamise korda, kasutab ravimeid vastavalt loomaarsti ettekirjutusele 
ning hooldab haiget looma vastavalt juhistele 

 manustab loomaarsti ettekirjutusel hobusele lihtsamaid suukaudseid ja välispidiseid medikamente 
rakendades selleks vajalikke abistamis- ja ohutusvõtteid 

 kirjeldab alternatiivse ravimise võimalusi, tõstes esile teaduslikult katsetatud meetodeid 

 selgitab hobuse surma korral teostatavaid protseduure 

 kirjeldab korjuste transportimis-, hoidmis-, matmis- ja hävitamisnõudeid 
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7 Hobumajandushoonete, rajatiste ja hobuinventari hooldamine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hoiab korras tallihooned, rajatised ja territooriumi, hooldab, korrastab ja kasutab hobuinventari ning rajab jalutus- ja 
karjakopleid järgides töökultuuri ning hobuste ja inimeste turvalisust. 

Õpiväljundid 

Õpilane 

1) hoiab korras tallihooned, rajatised ja territooriumi 
2) hooldab ja kasutab hobuinventari, treeninginventari  

ja tallitööriistu 
3) rajab ja hooldab jalutus- ja karjakopleid vastavalt 

juhistele ja võimalustele 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 valmistab igapäevaselt ette töökoha vastavalt tööülesandele, hoiab töö käigus korda, töö lõppedes 
korrastab töökoha ning paigutab töövahendid ettenähtud kohale 

 puhastab ja korrastab (vajadusel desinfitseerib) igapäevaselt talliruumid, sh tallivahekäigud, 
söödaruumid, tööriistade panipaigad, hobuste eluruumid jm, arvestades vastutava isiku või loomaarsti 
korraldusi ning jälgides hobuste ja inimeste turvalisust 

 osaleb tallihoonete, rajatiste ja territooriumi koristamis- ja hooldustöödel vastavalt vajadusele ning 
vastutava isiku juhistele 

 hooldab ja kasutab hobuinventari heaperemehelikult ja vastavalt kasutusjuhendile 

 kasutab ja hooldab treeninginventari vastavalt juhistele ja inventari spetsiifikale 

 kasutab ja parandab tallitööriistu vastavalt vajadusele, võimalustele ja juhistele 

 selgitab erinevate rajatiste nõudeid lähtudes nende otstarbest 

 hooldab jalutus- ja karjakopleid vastavalt juhistele ja võimalustele 

 planeerib lähtuvalt tööjuhisest tööks kuluva aja, arvestab materjali kulu täidab teostatud tööde kohta 
vajadusel vastava dokumentatsiooni 

 planeerib ja rajab jalutus- ja karjakopleid vastavalt juhistele ning võimalustele 

 hindab oma tööd, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge 

8 Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tuleb toime oma karjääri planeerimisega kaasaegses majandus-, ettevõtlus- ja töökeskkonnas lähtuvalt elukestva õppe 
põhimõtetest. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel 

elukestvas karjäär iplaneerimise protsessis  
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna 

toimimist ühiskonnas 
3) mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas 
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas  

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 analüüsib juhendamisel oma isiksust ja kirjeldab oma tugevaid ja nõrku külgi 

 seostab kutse, eriala ja ametialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendamise võimalustega 

 leiab iseseisvalt informatsiooni tööturu, erialade ja õppimisvõimaluste kohta 

 leiab iseseisvalt informatsiooni praktika- ja töökohtade kohta. 

 koostab juhendi alusel elektroonilisi kandideerimisdokumente (CV, motivatsioonikirja sh võõrkeelse, 
sooviavalduse), lähtudes dokumentide vormistamise heast tavast 
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5) käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil 
 

 valmistab ette ja osaleb näidistööintervjuul 

 koostab juhendamisel oma lühi- ja pikaajalise karjääri plaani  

 kirjeldab oma majanduslikke vajadusi, lähtudes ressursside piiratusest.  

 selgitab nõudluse ja pakkumise ning turutasakaalu kaudu turumajanduse olemust 

 koostab juhendi alusel elektrooniliselt oma leibkonna ühe kuu eelarve 

 loetleb Eestis kehtivaid otseseid ja kaudseid makse  

 täidab juhendamisel etteantud andmete alusel elektroonilise näidistuludeklaratsiooni  

 leiab iseseisvalt informatsiooni  peamiste pangateenuste ja nendega kaasnevate võimaluste ning 
kohustuste kohta 

 kasutab majanduskeskkonnas orienteerumiseks juhendi alusel riigiportaali eesti.ee  

 kirjeldab meeskonnatööna ettevõtluskeskkonda Eestis oma õpitavas valdkonnas  

 võrdleb iseseisvalt oma võimalusi tööturule sisenemisel palgatöötaja ja ettevõtjana, lähtudes 
ettevõtluskeskkonnast 

 kirjeldab meeskonnatööna vastutustundliku ettevõtluse põhimõtteid 

 selgitab meeskonnatööna ühe ettevõtte majandustegevust ja seda mõjutavat ettevõtluskeskkonda 

 kirjeldab meeskonnatööna kultuuridevaheliste erinevuste mõju ettevõtte majandustegevusele  

 kirjeldab ja analüüsib ettevõtte äriideed õpitava valdkonna näitel ja koostab juhendi alusel 
meeskonnatööna elektrooniliselt lihtsustatud äriplaani  

 loetleb ja selgitab iseseisvalt tööandja ja töötajate peamisi õigusi ning kohustusi ohutu töökeskkonna 
tagamisel  

 tunneb ära ja kirjeldab meeskonnatööna töökeskkonna üldisi füüsikalisi, keemilisi, bioloogilisi, 
psühhosotsiaalseid ja füsioloogilisi ohutegureid ning meetmeid nende vähendamiseks  

 tunneb ära tööõnnetuse ja loetleb meeskonnatööna lähtuvalt õigusaktides sätestatust töötaja õigusi ja 
kohustusi seoses tööõnnetusega 

 kirjeldab tulekahju ennetamise võimalusi ja oma tegevust tulekahju puhkemisel töökeskkonnas 

 leiab juhtumi näitel iseseisvalt eri allikatest, sh elektrooniliselt töötervishoiu ja tööohutuse alast 
informatsiooni 

 leiab iseseisvalt töölepinguseadusest informatsiooni töölepingu, tööajakorralduse ja puhkuse kohta 

 nimetab töölepingu, töövõtulepingu ja käsunduslepingu peamisi erinevusi ja kirjeldab 
töölepinguseadusest tulenevaid töötaja õigusi, kohustusi ja vastutust 

 arvestab juhendi abil iseseisvalt ajatöö, tükitöö ja majandustulemustelt makstava tasu bruto- ja 
netotöötasu ning ajutise töövõimetuse hüvitist  

 koostab ja vormistab juhendi alusel iseseisvalt elektrooniliselt algatus- ja vastuskirja ning e-kirja, sh 
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allkirjastab digitaalselt  

 kirjeldab iseseisvalt dokumentide säilitamise vajadust organisatsioonis ja seostab seda isiklike 
dokumentide säilitamisega 

 kasutab situatsiooniga sobivat verbaalset ja mitteverbaalset suhtlemist nii õppe- kui võõrkeeles  

 kasutab eri suhtlemisvahendeid, sh järgib telefoni- ja internetisuhtluse head tava  

 järgib üldtunnustatud käitumistavasid  

 selgitab tulemusliku meeskonnatöö eeldusi 

 kirjeldab juhendi alusel meeskonnatööna kultuurilisi erinevusi suhtlemisel 

9 Hobuste ratsastamine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab treeningu põhimõtteid ja metoodikat,  treenib vastutava isiku juhendamisel hobuseid ning võistleb ratsaspordis, 
analüüsib oma arengut treeningprotsessis.  

Õpiväljundid 
Õpilane  
1) treenib hobuseid vastavalt vastutava isiku juhistele 

ratsa 
2) võistleb hobustel ratsa lähtudes vastutava isiku 

juhistest 
 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 selgitab hobuse liikumise biomehhaanikat, lähtudes hobuse anatoomiast ja liikumisviisidest 

 selgitab hobuste treeningu ja treeningplaani koostamise põhimõtteid ja metoodikaid ratsaspordis 

 koostab arvutis treeningplaani lähtuvalt hobuste väljaõppe tasemest  ning eesmärgist  

 treenib hobuseid nii ratsa kui maast vastutava isiku juhendamisel, arvestades hobuse ja inimese 
ohutust ning heaolu  

 leiab infoallikatest vajalikud nõuded spordiorganisatsioonide määrustikest, rakendab neid treeningul ja 
võistlustel 

 võistleb ohutult ratsa (a-tase koolisõidus ja 100 cm takistussõidus) lähtudes vastutava isiku juhistest 
ning arvestades hobuste iga, tõugu ja ettevalmistuse eesmärke  

 analüüsib treeningprotsessi ja võrdleb püstitatud eesmärki saavutatud tulemusega  

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasist tegevust 

10 Hobuste rakendamine 9 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõistab treeningu põhimõtteid ja metoodikat,  treenib vastutava isiku juhendamisel hobuseid rakendis ning võistleb 
rakendispordis, analüüsib oma arengut treeningprotsessis .   

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) treenib hobuseid vastavalt vastutava isiku juhistele 

rakendis 
2) võistleb rakendispordis lähtudes vastutava isiku 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 selgitab hobuse liikumise biomehhaanikat lähtudes hobuse anatoomiast ja liikumisviisidest 

 selgitab hobuste treeningu ja treeningplaani koostamise põhimõtteid ja metoodikaid rakendispordis 
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juhistest  koostab arvutis treeningplaani lähtuvalt hobuste väljaõppe tasemest  ning eesmärgist  

 treenib hobuseid maast ja rakendis vastutava isiku juhendamisel arvestades hobuse ja inimese ohutust 
ning heaolu 

 leiab infoallikatest vajalikud nõuded spordiorganisatsioonide määrustikest, rakendab neid treeningul ja 
võistlustel 

 võistleb rakendispordis, lähtudes vastutava isiku juhistest ja arvestades hobuse heaolu, iga, tõugu ja 
ettevalmistuse eesmärke ning ohutust 

 analüüsib treeningprotsessi ja võrdleb püstitatud eesmärki saavutatud tulemusega  

 analüüsib oma teadmisi ja oskusi, tugevusi ja nõrkusi ning selle põhjal edasist tegevust 

11 Kapjade hooldamine 4 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hindab vastavalt juhendamisele hobuste jäsemete olukorda ja värgib ning rautab juhendamisel hobuste kapju. 

Õpiväljundid  
Õpilane 
1) hindab juhendamisel hobuste jäsemete olukorda  
2) värgib juhendamisel hobuste kapju 
3) rautab juhendamisel hobuste kapju 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 selgitab hobuste kapjade hooldamise võtteid lähtudes jäsemete anatoomiast ja füsioloogiast 

 hindab juhendamisel hobuste jäsemete ja kapjade olukorda, jälgides hobust nii seistes kui liikudes, teeb 
kindlaks seisuvead 

 selgitab värkimise põhimõtteid, sh planeerimist, ohutuid töövõtteid ja kirjeldab tööriistu, abivahendeid 
ning nende kasutamist 

 värgib juhendamisel hobuste kapju ettenähtud tööriistade ja abivahenditega, arvestades hobuste 
jäsemete ja kapjade anatoomiat, füsioloogiat, hobuse psüühikat ja heaolu ning inimese turvalisust 

 selgitab rautamise põhimõtteid, sh planeerimist, viise, ohutuid töövõtteid (tööohutus) ja kirjeldab 
tööriistu, abivahendeid ning nende kasutamist 

 rautab juhendamisel hobuste kapju kasutades raudu ja ettenähtud abimaterjale, arvestades hobuste 
jäsemete ja kapjade anatoomiat, füsioloogiat, hobuse psüühikat ja heaolu ning inimese turvalisust 

12 Tallitöö korraldamine 4 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane korraldab oma pädevuse piires turundust ja tallitööd, suhtleb klientide ja koostööpartneritega; kasutab peamisi 
arvutirakendusi teabe loomiseks, mõistmiseks ja esitamiseks. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) suhtleb klientide ja koostööpartneritega lähtudes 

organisatsiooni eesmärkidest ning eripärast 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 leiab erinevatest infoallikatest materjale ettevõtluse, turunduse, klienditeeninduse ja dokumendihalduse 
põhimõtete kohta ning rakendab neid oma töös 
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2) korraldab turundust ning müügitööd vastavalt 
vajadusele ja lähtudes organisatsiooni eesmärkidest 
ja eripärast 

3) värbab töötajad, arvestades organisatsiooni vajadust  
4) haldab talli tööga seotud dokumente ja finantse, 

kasutab peamisi arvutirakendusi teabe loomiseks, 
mõistmiseks ja esitamiseks 

 loob oma töös head suhted klientide, kolleegide  ja koostööpartneritega, lähtudes organisatsiooni 
eesmärkidest ja eripärast 

 sõlmib vajalikud kokkulepped talli majandamiseks, pakkudes erinevaid lahendusvõimalusi lähtudes 
organisatsiooni eesmärkidest ja eripärast 

 korraldab turundust ning müügitööd vastavalt vajadusele ja lähtudes organisatsiooni eesmärkidest ning 
eripärast 

 värbab töötajad, arvestades organisatsiooni vajadust  

 korraldab ja juhendab töötajate tööd lähtudes organisatsiooni eripärast ning töösisekorraeeskirjadest  

 haldab oma pädevuse piires talli tööga seotud dokumente ja finantse, lähtudes organisatsiooni 
eesmärkidest ja eelarvest 

 vormistab dokumendid kasutades teksti- ja tabeltöötlusprogramme korrektses eesti keeles 

 suhtleb klientidega ning teenindab kliente järgides teeninduse head tava ning tulles loovalt toime 
erinevate kultuuritaustaga klientidega erinevates keelekasutus- ja töösituatsioonides 

13 Mehhanismide ja mootorsõidukitega töötamine 4 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane kasutab ohutult tallimehhanisme, traktoreid ja hobutranspordivahendeid ning järgib liiklusohutuse nõudeid. 

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) kasutab tallimehhanisme ja traktoreid järgides 

vastutava isiku juhiseid 
2)  kasutab hobutranspordivahendeid hobuste veoks  

 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 mõistab liiklusseaduse ja loomade transporti sätestavate määruste nõudeid ja toob näiteid nende kohta  

 kasutab traktoreid erinevates hobumajandustöödes, arvestades liiklus- ja tööohutust ning järgides 
vastutava isiku juhiseid 

 nimetab sööda-, allapanu-, sõnnikulaadimis- ja veovahendite tüüpe, kasutab neid järgides 
kasutusjuhendeid, tööohutust ja vastutava isiku etteantud juhiseid 

 kasutab transportööre söötade varumisel, tallitöödel jm, arvestades kasutusjuhendeid, tööohutust ja 
vastutava isiku etteantud juhiseid 

 põhjendab hobuste turvalisuse- ja heaolunõudeid transportimisel erinevate hobutranspordivahenditega  

 kasutab hobutranspordivahendeid rakendades hobuste veoks vajalikke juhtimisvõtteid ning arvestades 
inimeste ja hobuste turvalisust 
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14 Hobumajandussündmuste korraldamine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane mõtleb loovalt, planeerib ja korraldab hobumajandussündmusi, analüüsib oma tegevuse tulemusi.   

Õpiväljundid  
Õpilane 
1) planeerib hobumajandussündmusi vastavalt 

eesmärgile 
2) korraldab ja juhib hobumajandussündmuste protsessi 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 annab ülevaate traditsioonilistest hobumajandussündmustest ja nende korraldamisest 

 koostab meeskonnatööna ideekavandi hobumajandussündmuse kohta  

 planeerib  ja koostab eelarve hobumajandussündmuse korraldamise kohta 

 korraldab meeskonnatööna hobumajandussündmuse, arvestades ressursse (eelarve, aeg, tööjõud, 
reklaam jm) 

 juhib hobumajandussündmuse protsessi, järgides varem tehtud kavandit ning reageerib paindlikult 
muutustele 

 analüüsib sündmust ja teeb kokkuvõtted lähtudes püstitatud eesmärgist 

15 Hobuinventari toote kavandamine, tootmine ja parandamine 6 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane hooldab, parandab ning kavandab ja valmistab hobuse heaolu arvestavat hobuinventari.  

Õpiväljundid 
Õpilane 
1) hooldab ja parandab hobuinventari vastavalt 

vajadusele, kasutusjuhendile ja tellimustele 
2) kavandab ja valmistab hobuinventari 

Hindamiskriteeriumid 
Õpilane 

 eristab materjale ja käsitseb neid vastavalt kasutuseesmärgile 

 hooldab ja parandab hobuinventari vastavalt vajadusele ja kasutuseesmärgile  

 kavandab hobuinventari toote, arvestades tootespetsiifikat, hobuse heaolu, ohutust, materjali, 
kasutuseesmärki 

 valmistab hobuinventari toote, arvestades tootespetsiifikat, hobuse heaolu, ohutust, materjali, 
kasutuseesmärki  

 analüüsib oma töö kvaliteeti tehtud töö põhjal 

 


