
 

 „Mandri mesinik võrdlemas saare ja mandri mesinduse eripära ning ühisjooni“  - õppereis mesinik-

ettevõtjatele. Oodatud on ka teised põllumajandusettevõtjad. 

Toimumise aeg: 26.-28.juuni 2020 

Projekti viitenumber  611019790391 – korraldaja MTÜ Alustame Algusest 

Rahastus: Teadmussiirde ja teavituse toetus (MAK 2014-2020 meede 1) 

1. Õppereisi päev, reede, 26.juuni  
8:00   Väljasõit Viljandi Bussijaama juurest parklast  

Edasised kellaajad täpsustuvad, aga külastuskohad ja tegevused on alljärgnevad: 
- Perekond Puussepa mesindus Uulus koos hommikukohviga 
- Praamiga üle mere Muhu- ja Saaremaa poole 
- Ühine lõunasöök 
- Taavi Väli mesila külastus Orissaares 
- Ühine õhtusöök – diskussioon ja arutelud 
- Majutus „Rüütli“- SPA hotellis  

 
2. Õppereisi päev, laupäev, 27.juuni 

7:30 – 9.00 Hommikusöök hotellis 
9:30  väljasõit hotellist ja edasised kellaajad täpsustuvad, aga külastuskohad ja tegevused 
on alljärgnevad: 

- Reo kloostrimesindus  
- Aivar Raudmetsa mahemesindus koos kohvipausiga 
- Tõlluste mõisa mesindus 
- Ühine lõunasöök 
- Urmas Lemberi mesila 
- Ühine õhtusöök  - diskussioon ja arutelud 
- Majutus „Rüütli“ – SPA hotellis 

 
3. Õppereisi päev, pühapäev, 28.juuni 

7:30 – 8.15 Hommikusöök hotellis 
8:15  Väljasõit hotellist 
9:30 – 11:30 Aimar Lauge mesilas Muhu saarel 
12:00 – 12.25 Praamiga tagasi mandrile 
  Ühine lõunasöök 
  Perekond Mölder mesila Pärnumaal 
 
18:00 – 19:00 Orienteeruvalt jõuame Viljandisse tagasi  
 



Kes on oodatud osalema?  Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega, 

põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete 

töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või 

nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku 

osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja 

toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja. 

 

Õppesõidu kulud (mesindus-ettevõtete külastus, bussi rent osaliselt, praamipiletid, lõunasöögid, 

majutus koos hommikusöökidega, õhtusöögid osaliselt) on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetus 

(MAK 2014-2020 meede 1) toetusega.   

Sõidame suure bussiga, kus igal pingireal istub vaid üks inimene – järgime ohutusreegleid ja 

Terviseameti soovitusi.  

Omaosalus  3-päevasele õppesõidule on 45.-eurot, millega kaetakse puuduv osa bussi ja õhtusöögi 

kuludest. Omaosaluse kohta väljastatakse arve ja see tuleb tasuda eelnevalt enne õppereisi. Juhul, 

kui juurdetulevad kulud on väiksemad, siis tagastatakse vaheraha ja krediteeritakse väljasaadetud 

arvet. Kulud sõltuvad õppereisil osalejate arvust.  

Täpsem info telefonil 5029006 või ekirjaga mesilaspere@gmail.com 

 

 

 

 


