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Täienduskoolitusasutuse nimetus:   KOOLITUSKESKUS    ALUSTAME ALGUSEST  

Õppeasutuse nimetus inglise keeles: Training center start from the beginning 

 

Õppeasutuse omanik:  MTÜ Alustame Algusest 

    Registrikood 80242993 

    Majandustegevusteade 200979 (kehtis 17.04.2018-21.02.2021) 

         220862 (kehtiv alates 21.02.2021) 
 

 

Õppekava –  Mesinduse turundamise  aabitsatõed teoorias ja praktikas 

 

Kogemuste omandamise õppesõit Lätimaa erinevates mesilates ja taludes  (Alternatiivõppe 

meetodil koolitus) 

27.-29. juuni 2022 

  

Õppekava nimetus Mesinduse turustamise aabitsatõed teoorias ja praktikas 

Õppekavarühm (ISCED 97) Põllundus ja loomakasvatus 

Tegevuste koordineerija: MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskus, Marianne Rosenfeld 

Õppekeskkonna kirjeldus Mesindusalane õppeteekond marsruudil: Tallinn - Pärnumaa – 

Viljandimaa – õppekohad Lätimaal. Arutelud bussis ning 

vaatluspraktika /loengud, töötoad/ erinevates mesilates ja 

mesindusega tegelevates taludes.   Mesindamissvõtete uurimine, 

kasutatav mesindusinventar, mesindussaaduste turustamise 

kogemuste jagamine, abistavad kõrvaltegevused ning suund 

apiteraapiale 

Teoreetiline õppus:  Bussis ja külastuskohtades ning ööbimiskohas 

Praktiline õppus:  Mesilates&taludes  vaatluspraktika  ja töötoad 

Koolituse kogumaht tundides:  23 tundi 

Koolituspäevade arv:  3 päeva 

Õppegrupi suurus:  Kuni 25 

Koolituspäevade pikkus:  Paindlik, vastavalt sõidugraafikule ja õppekavale  

Alguse kellaaeg:  Paindlik, vastavalt sõidugraafikule  

 

Teoreetiline õppus: 

27.06.2022 28.06.2022 29.06.2022 

Bussis ja hotellis 

ning 

külastuskohtades 

Bussis ja hotellis 

ningkülastuskohtades 

Bussis ja 

külastuskohtades 

 

Vaatluspraktika: 
27.06.2022 27.06.2022 27.06.2022 28.06.2022 

Ülle ja Vahur 

Talimaa mesila talu 

Pärnumaal   

 

Armands Gumbris 

mesila Valmiera 

lähistel koos 

apimajakesega 

Mesinduskauplus 

Cesises  

 

Aivars Radzinš 

apiteraapia ja mesindus  

28.06.2022 29.06.2022 29.06.2022  

"Līga mesi" – 

mesindustalu 

külastus 

Janis Vainosvkis 

mesindusettevõtte 

külastus 

 

„Küslaugumaa“ 

külastus 
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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 

(õppereisiga) taotletakse, et osaleja/õppija mõistab  mesiniku võimalusi  erinevate mesindustoodete 

tootmiseks, kvaliteedi parandamiseks ja toodangu turustamiseks ning saab ülevaate apiteraapia 

olulistest osadest. Mesilates toimuvates vaatluspraktikates saab ülevaate kasutatavatest töövõtetest ja 

mesindusinventarist.  Praktilised  nõuanded, kuidas toimetada oma mesilastega suvis-sügisel 

perioodil. 

1. Koolitus ja diskussioon bussis  

Tarust tervise heaks ehk apiteraapilised võtted igapäevases 

elus ja mesiniku võimalused  

Mesiniku igapäevane elu 

5 tundi 

 

Koolitajad 

 Aleksander Kilk 

ja Ülle Talimaa 

2. Koolitus ja vaatluspraktika Mesila talus Muti külas 

Pärnumaal 

Omalaadsed mesindamisvõtted. Olulised nõuanded suvisteks 

töödeks. Vaatluspraktika tootmisruumides 

2 tundi Koolitajad Ülle 

ja Vahur 

Talimaa 

3.  Vaatluspraktika ja õpituba Armands Gumbrise 

kodumesilas  

Mesindustehnoloogia – uuenduslikud ja isetehtavad 

abivahendid mesinduses. Apiteraapiamaja ja selle tähtsus 

mesinduses. 

2 tund Koolitaja 

Armands 

Gumbris - Läti 

Mesinike Liidu 

nõustaja-

koolitaja 

4. Vaatluspraktika Cesise mesinduskaupluses 

Mesindusinventar ja selle võrdlus Eestis müügil olevaga. 

Praktilise teabe vahetus ja vajamineva inventari ostu võimalus 

1 tund Bišu bode – 

Vinnis SIA 

töötaja 

5. Aivars Radžins ja tema pere apiteraapiline mesindus. 

Apiteraapia erinevad võimalused mesinduses nii mesiniku kui 

tarbija seisukohast lähtudes. Vaatluspraktika mesilas 

2 tund Koolitaja 

Aivars Radžins 

6. Vaatluspraktika Jelgava maakonna mesindustalus 

„Ligasmedus“   – erinevad tooted mesindussaadustest ja 

nende turustamine. Degusteerimine 

2 tundi Koolitajad 

Andris ja Līga 

  

7. Koolitus „Meduspilsi“ ettevõttes 
Erinevad meetodid mesinduses. Inventar, tootmine, segumeed. 

2 tund Koolitaja 

Janis Vainosvkis  

8. Vaatluspraktika „Küüslaugumaal“  ehk tutvumine Läti 

maaeluga. Toodete degusteerimine 

2 tundi Küüslaugumaa 

peremees ja 

perenaine 

9. 2-l õhtul  apiteraapia-alased töötoad ja diskussioonid 

Oma kogemusi jagab Panga roositalu perenaine Silva. Tema 

lugu mesindusse, apiteraapiasse ja rooside juurde.  

3 tundi Juhendaja Silva 

Tamsalu 

10. Koolitus ja diskussioon bussis – mesindusbränd ja selle 

vajalikkus 

2 tundi Koolitaja 

 Marianne 

Rosenfeld 

 

Õpiväljundid: 

1) Hindab kuuldut ja nähtut lähtudes mesilates/külastuskohtades  

kasutatavatest mesindusinventaristja mesindustehnoloogiast ning 

turundamisvõtetest ja apiteraapiast 

2) Kaalub võimalusi kuuldu ja nähtu rakendamiseks oma mesilas,  

eesmärgiga parendada ja efektiivsemaks muuta mesindamist ja 

mesindussaaduste turustamist. 

 

Õppematerjal: Vaatluspraktika,  kokkuvõtted külastuskohtadest 
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Nõuded õpingute lõpetamiseks 

 Aktiivne osalemine bussi loengutel ja külastuskohtades 

 

Väljastatavad dokumendid 

 Õpiväljundid omandanule väljastatakse tõend 

Koolitajad ja vaatluspraktika kohtade tutvustus 

Aleksander Kilk   -  Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees. Mesindusstaažiga rohkem kui 60 aastat. 

Kauaaegne mesinike koolitaja ja nõuannete jagaja. 

Ülle ja Vahur Talimaa –  rohkem kui 40-aastase staažiga mesinikud, Olustvere I mesinduslennu 

vilistlased, tunnustatud mesinikud – mesindussegude tootjad, mesindusettevõtjad (FIE) mesinike 

tuntud koolitajad, mesilasemade kasvatajad. Mesila talu Muti külas, Pärnumaal. 

Armands Gumbris  – Läti Mesinike Liidu nõustaja – koolitaja. Üks tuntumaid mesinikke Lätimaal. 

Väga innovaatiline mesinik. 

 Aivars Radžins – koos arstist abikaasaga tuntumad Lätis, kes arendavad apiteraapia-alast tegevust. 

Koolitajad nii lastele kui täiskasvanutele. 

Janis Vainovskis   –  Kutseline mesinik. Suure ja hästi toimiva mesindusettevõtte rajaja.  

Marianne Rosenfeld – täiskasvanute koolitaja aastast 1994, mesindussektoris koolitaja ja koolituste 

korraldaja aastast 2013, ettevõtluses aastast 1990 (OÜ, FIE) 

 

 

 

3-päevase õppereis-koolituse omaosaluseks ehk maksumuseks on   180.- eurot. (sh. sõit 

mugavustega bussis, majutus 2-kohalises toas koos hommikusöökidega, külastuskohad koos 

degusteerimistega) 

 

Koolitusluba nr.220862 -  tagab soovi korral tulumaksu tagastuse seaduses ettenähtud korras ja 

ulatuses. 

 

Oleme Töötukassa Koolituskaardi partnerid. 

 

Buss  alustab ja lõpetab sõidu Tallinnas.  
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