
  
 

  

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE 

ÕPPEKAVA  

 

1. Üldandmed 

Õppeasutus: 

 

Järvamaa Kutsehariduskeskus 

Õppekava nimetus: 

(venekeelsetel kursustel nii 

eesti kui vene keeles): 

Algarvestus ja dokumentatsioon hobusekasvatuses 

tallihaldustarkvara „Tallihaldjas” abil 

 

Õppekavarühm: (täiendus- 

koolituse standardi järgi) 

Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekeel: eesti 

 

2. Koolituse sihtgrupp ja õpiväljundid 

Sihtrühm ja selle kirjeldus ning õppe alustamise nõuded. Ära märkida milliste 

erialaoskuste, haridustaseme või vanusegrupi inimestele koolitus on mõeldud ning milline on 

optimaalne grupi suurus; ära tuua kas ja millised on nõuded õpingute alustamiseks.  

Sihtrühm:  
Hobusekasvatajad ja hobusepidajad 

 

Grupi suurus: 12 inimest 

 

Õppe alustamise nõuded: 
Õppija kasvatab/peab hobuseid ja/või töötab hobusekasvatuses. 

Õpiväljundid. Õpiväljundid kirjeldatakse kompetentsidena, mis täpsustavad, millised 

teadmised, oskused ja hoiakud peab õppija omandama õppeprotsessi lõpuks.  

 leiab hobusekasvatust ja -pidamist puudutavad õigusaktid; 

 koostab algarvestuse hobuste ja karjatamiste üle, hallates tarkavara osi „Minu 

hobused“ ja „Minu põllud“; 

 koostab tarkvara abil vajaliku dokumentatsiooni (karjasolevate hobuste nimekiri, 

karjast lahkumine) ja  viib läbi bioloogilise põhivara inventuuri ning koostab  

inventuuri akti; 

 registreerib tarkvara abil hobustega seotud sündmused ja koostab aruanded ning 

seadistab tarkvara vajalike teavitusfunktsioonide osas; 

 koostab paarituste ja poegimiste info põhjal algdokumente aretusühingule esitamiseks 

(paaritustunnistus, varsa sünniteade). 

Õpiväljundite seos kutsestandardi või tasemeõppe õppekavaga. Tuua ära vastav 

kutsestandard ning numbriline viide konkreetsetele kompetentsidele, mida saavutatakse. 

Loomakasvatustootja tase 5, spetsialiseerumine hobusekasvatustootja tase 5, 
B.2.1 Loomade või lindude hooldamine 
B.2.2 Loomade või lindude söötmine 
B.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel 
B.2.4. Juhtimine ja majandamine 
B.2.10 Hobuste taastootmine 
Järvamaa Kutsehariduskeskuse õppekava: loomakasvatustootja tase 5 moodulid 

• HOBUSTE HOOLDAMINE 



  
 

  

•  HOBUSTE SÖÖTMINE 

• HOBUSTE TERVISHOID 

• HOBUSTE KARJATAMINE  

• HOBUSTE TAASTOOTMINE JA ARETUS  

 

3. Koolituse maht 

Koolituse kogumaht akadeemilistes tundides:  40 

Kontaktõppe maht akadeemilistes tundides: 40 

 sh auditoorse töö maht akadeemilistes tundides: 

(õpe loengu, seminarivõi muus vormis) 
20 

 sh praktilise töö maht akadeemilistes tundides:  

                (õpitud teadmiste ja oskuste rakendamine õppekeskkonnas)     
20 

Koolitaja poolt tagasisidestatava iseseisva töö maht akadeemilistes tundides: 0 

 

4. Koolituse sisu ja õppekeskkonna kirjeldus ning lõpetamise nõuded 

Õppe sisu ja õppekeskkonna kirjeldus. Tuua peamised teemad ja alateemad sh eristada 

auditoorne ja praktiline osa. Esitada õppekeskkonna lühikirjeldus, mis on õpiväljundite 

saavutamiseks olemas. Loetleda kursuse kohustuslikud õppematerjalid (nt õpikud vmt) kui 

need on olemas. Kui õppijalt nõutakse mingeid isiklikke õppevahendeid, tuua ka need välja.  

Õppe sisu:  

Auditoorne töö – 20 tundi 

 Hobusekasvatust ja -pidamist puudutavad õigusaktid – 5 tundi 

 Toetused ja nendega seotud arvestus ja dokumentatsioon – 5 tundi 

 Aretusühingutega seotud arvestus ja dokumentatsioon – 5 tundi 

 Bioloogilise põhivara arvestus – 5 tundi 

Praktiline töö – 20 tundi 

 Tallihaldustarkvara Tallihaldjas seadistamine enda ettevõtte vajadustest lähtuvaks – 6 

tundi 

 Andmete sisestus ja tarkvara kasutamine arvestuse pidamiseks 

ja dokumentatsiooni koostamiseks – 14 tundi 

- algarvestus hobuste ja karjatamiste üle, tarkvara osad: „Minu hobused“ ja 

„Minu põllud“ 

- karjasolevate hobuste nimekiri, karjatuspäevik 

- ravimenetlused, paaritused, poegimised, hammaste ja kapjade hooldused 

- paaritustunnistus, varsa sünniteade, hobuse müügi-, ekspordi- või surmateade 

Õppekeskkonna kirjeldus:  

Järvamaa Kutsehariduskeskuse Särevere õppekoha auditoorium ja arvutiklass, mis on 

varustatud vajalike IKT vahenditega. 



  
 

  

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid. Nõutud on vähemalt 

70% kontakttundides osalemine. Kirjeldada, kuidas hinnatakse õpiväljundite saavutamist.  

Õpingud loetakse lõppenuks, kui õppija on osalenud õppetöös vähemalt 70% ja teostanud 

praktilise töö. Toimub mitteeristav hindamine. 

 

Hindamismeetod Hindamiskriteeriumid  

Praktiline töö Õppija on seadistanud talli haldus tarkvara oma vajadustest 

lähtuvaks, sisestanud ülesandes ettenähtud või reaalse alginfo 

ning koostanud tarkvara abil ülesandes ette nähtud dokumendid. 

 

 

5. Koolitaja andmed 

Koolitaja andmed. Tuua ära koolitaja(te) ees- ja perenimi ning kursuse läbiviimiseks 

vajalikku kompetentsust näitav kvalifikatsioon või vastav õpi- või töökogemuse kirjeldus. 

ASTRA NILK,   

Järvamaa Kutsehariduskeskuse hobusekasvatuse valdkonna koolitaja, täiskasvanute koolitaja 

aastast 2009.a. 

Rakenduskõrgharidus majanduse alal 2005.a, Põllumajandustootja III hobusekasvatuse suunaga 

2005.a. Hetkel EMÜ Loomakasvatuse magistriõppes 

Koolitus  Hobuste lineaarne hindamine, Ypäjä 2013.a, Lineaarse hindamise rahvusvaheline 

töötuba, Flyinge, Rootsi, 2019. 

ESHKS hobuste hindekohtunik alates 2004.a, EHS araabia hobuse kasvatajate haruseltsi 

juhataja ja EHS juhatuse liige aastast 2007, ESHKS tõuraamatupidaja ja raamatupidaja alates 

2005, juhatuse liige alates 2020. 

Õppekava koostaja:  
ASTRA NILK, Järvamaa Kutsehariduskeskuse koolitaja, astra.nilk@jkhk.ee 


