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1. ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS 

 
Õppekava koostamise aluseks on Kutsestandard Hobuhooldaja, tase 4 Kutsenõukogu otsus  
2.07.11.2016, registritähis 11- 07112016-03/2 k ning Järvamaa KHK õppekava Hobuhooldaja, 
tase 4 , kutseõppe esmaõpe 120 EKA, direktori KK 2.1-21/427, registreeritud EHIS- s nr. 
185537 
 
2. NÕUDED ÕPINGUTE ALUSTAMISEKS 
 
Infopäevast võivad osa võtta põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, 
põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete 
töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega 
seotud või nimetatud tegevusega tegelevat füüsilisest isikust ettevõtjat ja tema töötajat, 
eraõigusliku juriidilise isiku osanikku, aktsionäri, liiget, juhtorgani liiget ja tema töötajat, 
metsa majandamisega tegelevat füüsilist isikut ja toidu valmistamise või töötlemisega 
tegelevat avalik-õigusliku juriidilise isiku juhtorgani liiget või töötajat. (Teadmussiirde 
pikaajaliste programmide rakendamise toetus määruse 28.04.2016 nr.46  muutmine. Vastu 
võetud 24.08.2017 nr 59.RT I, 30.08.2017, 1 ) 
 
 
3. ÕPPE SISU 
Teemad ja alateemad: 
 

 Hobuste hooldamine, pidamine:    auditoorne õpe 10 ak tundi 
- talli ja boksi hügieen 
- hobuse turvalisus ja heaolu 
- bioohutus ja tauditõrje põhimõtted 

 Hobuste tervishoid: 
- pidamistingimuste mõjud tervishoiule 
- kehakonditsioon       
- hobuse ja jalgade tasakaal 
- jalgade ja kapjade hindamine, kabjahaigused 

 Praktiline õpe:       praktiline õpe 6 ak tundi 
- kehakonditsioon  
- jalgade, kapjade hindamine 
- jalaasendid ja vead 
- kapjade hooldamine 
- õiged töövõtted ja töövahendite kasutamine   
 

 
4. ÕPPEKESKKONNA KIRJELDUS 
 
Metsküla Rahvamaja ( Metsküla Kultuuriühing MTÜ) omab vahendeid teoreetilise õppe 
läbiviimiseks. Praktilises õppes demonstreerib ja näitab lektor ette hobuse hoolduses 
kasutatavaid töövahendeid ja töövõtteid. Hobuseomanikud toovad rahvamaja juures asuvale 
võistlusplatsile hobuseid praktiliste tegevuste teostamiseks. Koolitusel kasutatakse õppejõu 
koostatud õppematerjale. Õppejõud esitleb loengutes näitlike materjale ja jagab praktilisi 
kogemusi.  
 



 
5. ÕPIVÄLJUNDID 
 
Õpingud läbinud õppija: 
 

 järgib ja hindab visuaalselt hobuse üldist heaolu, lähtudes looma liigiomasest 
käitumisest ja pidamisviisidest 

 tagab talli ja boksi hügieeni 
 hindab visuaalselt hobuste kehakonditsiooni 
 hindab visuaalselt hobuste tervislikku seisundit 
 hoolitseb hobuse jalgade  eest,  
 jälgib talli ja boksi hügieeni, 
 mõistab jalaasendite anatoomilisi iseärasusi ja rakendab õigeid töövõtteid 

kabjahooldusel 
 kasutab sobivaid hooldus-ja töövahendeid, 
 jälgib bioturvalisuse reegleid 

 
 

 
6. NÕUDED ÕPINGUTE LÕPETAMISEKS 
 
Osalemine koolitusel 90%. Koolitusel läbinutele väljastatakse tõend. 
 
 
7. KOOLITAJA 
 
Ahto Kiik – 13 aastane töökogemus hobustega ja  hoburautajana. Caballero OÜ 
www.hobumees.ee.  Väljaõpe Soomes Ypäjän Hevosopisto 2007.a..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


