
Antu Rohtla  

Teadlane, mesinik, koolitaja. Väga paljude mesindusalaste õppetrükiste autor ja koostaja – 12 

erinevat teost, mitmed kordustrükina. Lisaks üle 150 artikli Eesti, Vene, Valgevene ja Soome 

ajakirjades. Väga mitmekülgsete teadmistega ja mesinike hulgas hinnatud koolitaja. Lõpetanud 

Antsla põllumajandustehnikumi ja EPA.  Töötanud Olustvere Sovhoostehnikumis Direktorina ja 

EMMTUI Polli Katsebaasis vanemteadurina. Olnud Viljandi Talupidajate Liidu juhatuse esimees.  

Koolitaja aastast 1971. Aastal 2005 pälvis Aasta Mesiniku nimetuse, 2013.aastast alates Eesti 

Mesinike Liidu auliige, 2019.aastal omistati Maaeluministeeriumi hõbedane teenetemärk.  

 

Marje Riis  

Eestis üks tuntuim mesinike koolitaja. Õpperaamatute  „Mesiniku aabits“ , „Mesilaste korjetaimed ja 

taimede tolmeldamine mesilaste abil“, „Tänapäevane mesindus – käsiraamat“  koostaja. Koolitab 

erinevatel mesinike teabepäevadel, kursustel kui Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis. 

Mesinduse õpetaja alaates 1980-ndatest aastatest. Mesiniku ameti omandas ise Olustveres juba 

1975.aastal. 



Mesiniku kutsestandardi ja tasemekoolituse õppekava koostamise meeskonnas osaleja, Mesiniku 

kutse andmise kutsekomisjoni liige ning Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige 

(Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu esindaja).  

Aasta mesinik 2009.  

Omab 10 stabiilset kõrgetoodangulist põhiperet ja ütleb ise, et on kutselise mesiniku hinge ja 

hoiakuga hobimesinik.  

 

 

Aimar Lauge  

Eesti üks tuntuim mesilasemade kasvataja ja mesinike koolitaja. Mesiniku ameti omandas 1990-

ndate aastate alguses Olustveres, praktikal olles Taanis. Eestis on ta Buckfasti tõugu mesilaste 

tõuaretuse eestvedaja (omab puhaspaarlat Kessulaiul). Erinevate õppebrošüüride autor – 

mesilasperede tegemine, emadekasvatus jm. Hulgaliselt mesindusalaste fotode autor, mida 

kasutatakse õppematerjalina. Saaremaa Meetootjate Ühenduse juhatuse liige. Mesiniku 

kutsestandardi ja tasemekoolituse õppekava koostamise meeskonnas osaleja, Mesiniku kutse 

andmise hindamiskomisjoni liige, Saare maakonna aasta koolitaja ja Aasta mesinik 2010.   

 



Jorma Õigus   

Mesinik-FIE aastast 2004. Mesinike tase 5 (kõrgeim) kutsekvalifikatsiooni omandas 2013. Aastal. 

Alates 2014.aastast Eesti Kutseliste Mesinike Ühingus kutseeksami hindaja ja mesinike koolitaja. Ise 

majandab 100 mesilasperega. 

Arendab brändi „Mulgi-mõisa mesi“  

 

Anna Aunap 

Mesindussektoris  mee kvaliteedinäitajate ekspert. Ametilt analüütik-keemik. 2002.aastal 

omandanud Olustvere TMK-s talumajanduse eriala mesinduse suunaga. 2005 – 2019 Riikliku 



mesindusprogrammi raames meekvaliteedi seire juht. Mesinike koolitaja mee kvaliteedi osas alates 

2013.aastast. Harrastusmesinik.  

 

Astrid Oolberg   

Tartu Aianduse-Mesinduse Seltsi juhatuse liige, apiteraapia-alaste koolituste lektor. Igapäevaselt 

töötab apteekrina. 



Jaanus Tõnisson  

Hobimesinik  üle 25 aasta. Jüri Kihelkonna Mesinduse Seltsi juht. Oma mesilas korraldab 

mesindusõppe vaatluspraktika päevi. 

Jüri Lugus 

Elupõline ja väga suurte kogemustega mesinik. Viimastel aastatel aktiivne ja mesinike hulgas 

hinnatud koolitaja. Aasta mesinik 2012 koos Olvi Lugusega.  

 

 



Vahur  ja Ülle Talimaa  

Mesinik aastast 1975 ja mesinikke koolitanud 25 aastat. Koos abikaasa Ülle Talimaaga majandavad 

rohkem kui 100 mesilasperega.  Ülle on tuntud kraini tõugu mesilasemade kasvataja ja koolitaja. 

Aasta mesinikud 2007.  

 

 

Marianne Rosenfeld  

Täiskasvanute koolitaja aastast 1995 – ettevõtlus, seadusandlus, raamatupidamine jm. seotud 

majandamisega. 

Aastatel 2012-2018 töötas Eesti Mesinike Liidu tegevjuhina.  2013-.aastast EML Koolituskeskuse 

tegevuse käivitaja ja koordinaator. Mesinike ees lektorina 2013.aastast. 

Mitmetel aastatel Harjumaa parima koolitaja tiitlile nominent ja 2019.aastast Täiskasvanute 

Koolitajate Assotsiatsiooni ANDRAS liige.  



 

 

Nimekiri täiendamisel 


