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Teabepäev „Ettevõtlik mesinik täiendab oma teadmisi“  

 
Toimub Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1, alameede 1.3)  
21.märtsil 2020  VILJANDIS, Grand Hotelli seminarisaalis. 
 
Osalemine teabepäeval (k.a. kohvipausid ja lõunasöök)  on TASUTA.  
 
Osalemine ainult eeregistreerimisega ja osavõtjate arv 40-45 inimest.  
 
Ootame infopäevale mesinikke, keda tõsiselt huvitab allpool olevas päevakavas ülesloetud 
teemad. Ei pea oleme ettevõtjaks registreeritud mesinik, küll aga on soovitav olla ettevõtlik 
mesinik, kel on oma mesilaspered PRIA-registrisse arvele võetud. 
 
PÄEVAKAVA 
8.45 – 9.25 Kogunemine. Tervituskohv koos pirukaga. 
9.25  Infopäeva avamine 
9.30 – 10.00 Mesindus kui maaelu lahutamatu osa täna ja tulevikus.   
       Lektor Antu Rohtla 
10.00 – 10.45 Eripalgeline mesi. Mee tootmisel ja mee käitlemisel toiduohutus ja mee  
  Kvaliteedi säilimine.   Lektor Anna Aunap 
10.45 – 12.00 Aastaringselt elujõulise mesilaspere arengu edutegurid 
       Lektor Marje Riis 
12.00 – 12.45 Ülevaade rahvusvahelisest Põhja- ja Baltimaade mesinduskonverentsist  
  (NBBC) Oslos    Lektor Aleksander Kilk 
12.45 – 13.30 Lõunasöök 
13.30 – 15.00 „Rusikareeglid mesinduses“ Muhumaa näitel. Küsimused-vastused 
       Lektor Aimar Lauge 
15.00 – 16.00 Mesiniku tulude maksustamine. FIE-de tuludeklaratsioonide esitamisest. 
  FIE-tegevuse lõpetamisest  Lektor täpsustamisel 
16.00 – 16.30 Kohvipaus piruka ja puuviljadega 
16.30 – 17.45 Rahalistest toetusvõimalusest mesinduses 
       Lektor Ulvi Ajalik 
17.45   Head koduteed! Infopäev on lõppenud. 
 

 

http://www.alustamealgusest.ee/
http://www.mesilaspere.com/
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Infopäeva  sihtrühm:  Põllumajandussektoris hõivatud isikud (mesinikud), kes tegutsevad 

maapiirkondades  

Infopäeval osalejate arv   40 -45 osalejat 

Infopäeva kulud:  Lektorite tasud, ruumi ja tehnika rent, infomaterjalid, kohvipausid, 

lõunapaus on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 meede 1, alameede 

1.3). Osalejad  sõidavad infopäevale  kohale iseseisvalt  - sõidukulusid ei kompenseerita. 

Infopäeva  toimumise koht:  Grand Hotell Viljandi, seminariruum 1.korrusel . Viljandi linn, Tartu 11. 

https://www.ghv.ee/ 

Infopäevale  oodatakse  huvilisi-mesinikke üle Eestimaa.  

Õpiringi korraldaja: MTÜ Alustame Algusest 

NB! Õpiringi  registreerumine e-kirjaga: alustamealgusest@gmail.com   või mesilaspere@gmail.com  

või kodulehel www.mesilaspere.com oleva vormi kaudu. 

Täpsem info telefoni teel  50 29 006 – Marianne Rosenfeld 

Kohustuslikud registreerimisandmed:  ees- ja perekonnanimi, isikukood, ettevõtluse andmed (firma 

või FIE nimi ja äriregistrikood - olemasolul),  mesilaspere registrikood,  e-kirja aadress, 

kontakttelefon. 
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