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Õppekava õppereisil Leedu mesilatesse
Õppekava nimetus
Õppekavarühm (ISCED 97)
Tegevuste koordineerija:
Õppekeskkonna kirjeldus

Mesindussaaduste tootmine ja turustamine
Põllundus ja loomakasvatus
MTÜ Alustame Algusest, Marianne Rosenfeld
Mesindusalane õppereis - koostöö Leedu mesinikega kogemuste
jagamiseks.
Loengud ja arutelud bussis ning tutvumine Leedu
mesindusettevõtetega/mesilatega, erinevate tehnoloogiate ja mesindusvõtete
uurimine, kogemuste igakülgne vahetamine, mesindussaaduste
turustamisega mesinduspoodides. Mesindusinventar – nii kauplustes saadav
kui isetehtav.
Bussis ja kohtumisel mesinikega
Mesilates ja mesinduskauplustes vaatluspraktika
32 tundi
4 päeva
Kuni 30
Paindlik, vastavalt sõidugraafikule ja reisikavale
Paindlik, vastavalt sõidugraafikule

Teoreetiline õppus:
Praktiline õppus:
Koolituse kogumaht tundides:
Koolituspäevade arv:
Õppegrupi suurus:
Koolituspäevade pikkus:
Alguse kellaaeg:
Teoreetiline õppus:
18.09.2021
19.09.2021
bussis ja
bussis ja
ööbimiskohas ööbimiskohas
aurtelud
aurtelud

18.-21.september 2021

20.09.2021
bussis ja
ööbimiskohas
aurtelud

Vaatluspraktika:
18.09.2021
19.09.2021
Mesila
Utenos suurmesinik
Panevezyse
ja Leedu
piirkonnas
mesindusmuuseum

21.09.2021
bussis ja
ööbimiskohas
aurtelud

20.09.2021
Wilara
mesinduskauplus
+ mesila Kaunase
piirkonnas

21.09.2021
Mesila
Šiauliai
piirkonnas

Õppekava
Õppekava koostamise alus:
 Mesinik, tase 4 kutsestandard (kinnitamise otsus 24/05.06.2014)
 Täienduskoolituse standard
Õppekava eesmärk (milliseid teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi omandatakse) Koolitusega taotletakse, et
õppereisil osaleja/õppija mõistab mesiniku võimalusi toodangu suurendamiseks, kvaliteedi parandamiseks ja
toodangu turustamiseks. Loengute käigus bussis käsitletakse põhjalikumalt erinevaid mesindussaadusi, nende
tootmise võimalikkust ja turustamist. Mesilates saab ülevaate kasutatavatest töövõtetest ja mesindusinventarist.
Jagatakse kogemusi mesilasemade kasvatusest.
1. Koolitus bussis – mesindussaadused, nende tootmise võimalikkus ja
10 tundi
Koolitaja
turustamise tõenäolisus.
Aleksander Kilk –
Eesti Mesinike
Liidu juhatuse
esimees, mesinike
koolitaja
2. Kuidas saada suurtootjaks? Hooned ja vajaminev inventar.
3 tundi
Koolitaja
Müügiressurssid. Pereettevõtlus.
Gediminas
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3. Mesilasema tähtsus mesilasperes
Mesilasema arengu erinevused võrreldes töömesilastega.
Mesilasemade väljavahetamise põhimõtted ja meetodid.
Mesindamise kogemuste vahetamine.

4 tundi

4. Leedu mesinike koolitamised ja koostöö. Varroalest ja temaga võitlemine.
Leedu kogemused. Ravivõtted

3 tundi

5. Leedu mesindus läbi aegade. Tutvumine ajalooga.

2 tundi

6. Mesila(d) Leedus – kogemuste vahetamine, vaatluspraktika.

4 tundi

7. Mesinduskauplus Leedus. Inventari ja saaduste vaatlus, praktilise teabe
vahetus.

2 tundi

8. Õppereisil osalejad tagasiteel – arutelu kuuldust/nähtust. Lühitestiga
teadmiste kontroll

4 tundi

Läbiv õpiväljund:
1) Hindab kuuldut ja nähtut lähtudes Eestis kasutatavatest mesindusvõtetest,
mesindustehnoloogiast ja seadusandlusest ning võrdleb seda Leedu
kolleegidega
2) Kaalub võimalusi kuuldu ja nähtu rakendamiseks Eestis, eesmärgiga
parendada ja efektiivsemaks muuta mesindamist ja mesindussaaduste
turustamist Eestis.
Vaatlusmesilad
Teema:
1. Mesila üldine seisund, tootmissuunad, kasutatavad tehnoloogiad ja
saaduste turustamine
Õpiväljund:
1) Hindab kuuldut ja nähtut lähtudes Eestis kasutatavatest mesindusvõtetest,
mesindustehnoloogiast ja seadusandlusest.
2) Kaalub võimalusi kuuldu ja nähtu rakendamiseks Eestis, eesmärgiga
parendada ja efektiivsemaks muuta mesindamist ja mesindussaaduste
turustamist Eestis.
Õppematerjal: Vaatlusmesilad, näidisvahendid
Mesindusmuuseum
Teema:
1. Mesindus läbi aegade
Õpiväljund:
1. Hindab mesinduse muutumist ajas. Täiendab oma teadmisi
mesinduse ajaloost.
Õppematerjal: vaatlus muuseumis, giidi poolt saadud teave
MTÜ Alustame Algusest – kinnitatud koolituskavad EHIS-s 220862
Reisikorralduse registreering TRE000757
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Skarzius – Leedu
suurmesinik-tootja.
Koolitaja
Algirdas Amšiejus
– Leedu tuntuim
mesilasemade
kasvataja ja
koolitaja
Koolitaja
Sigitas Uselis –
Leedu Mesinike
Liidu president
Mesindusmuuseum
Leedus, kohalik
giid.
Täpsustamisel
mesilad Šiauliai ja
Panevezyse
piirkonnas
Wilara
mesinduskaupluse
omanik-mesinik
Diskussiooni
juhivad A.Kilk ja
M.Rosenfeld
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Mesinduskauplus „Wilara“
1. Mesindusinventar väiketootjale või suurtootjale. Millest lähtuda?
Õpiväljund:
1. Oskab eristada vajalikku tootmisinventari vastavalt oma mesila
arengule
Õppematerjal: Vaatlus kaupluses, näidisinventar, kaupluse
omaniku/mesiniku poolt antav põhjalik info
Nõuded õpingute lõpetamiseks
 Aktiivne osalemine bussi loengutel ja vaatlusmesilates/muuseumis/mesinduskaupluses
 Valikvastustega testi tegemine positiivsele tulemusele
Koolitajad:
Aleksander Kilk – mesindusõpetaja, mesinduse õppematerjalide koostaja, pikaajaline mesilaste pidamise
kogemus – üle 60 aasta, Eesti Mesinike Liidu (EML) juhatuse esimees, mesinduse arengu eestvedaja Eestis
aastast 1992, tunnustatud Eesti mesinik – Vabariigi Presidendi otsusega antud Valgetähe V klassi teenetemärk
mesindusalase tegevuse eest, EMLi auliige.
Algirdas Amšiejus – teadlane, tuntud mesilasemade kasvataja Leedus, pikaajalise kogemusega mesinikkoolitaja
Sigitas Uselis – Leedu Mesinike Liidu president, väga tuntud mesinik Leedus, pikaajalise kogemusega, aktiivne
mesinike koolituste ja traditsioonilise mesindusfestivali korraldaja
Gedimias Skaszius – suurte kogemustega mesinik-koolitaja Leedus, mesindusalane suurettevõtja
Marianne Rosenfeld – bussis ja ööbimiskohtades diskussioonide läbiviija. Täiskasvanute koolitaja aastast
1994. EML tegevjuht 2012-2018. Mesinike õppereiside korraldaja aastast 2012. Mesinike koolitaja
seadusandluse ja majandamise printsiipide alal.

Õppereisi maksumus 260.- eurot.
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