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1. Õppekava nimetus 
 

Kärjepõhja tegemise praktiline töötuba 
 

2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus 

 

Õppekavarühm: Põllundus ja loomakasvatus 

Õppekava koostamise alus: Mesinik, tase 4 kutsestandard 

 

3. Eesmärk ja õpiväljundid 

Eesmärk: Praktilisel õppepäeva tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused 
iseseisvalt valmistada kärjepõhja. 

Õpiväljundid: Koolituse lõpuks õppija: 

1) On saanud ülevaate erinevast inventarist ja töövahenditest, mis on vajalikud 
kärjepõhja valmistamiseks 

2) Planeerib oma mesindusalasesse ajakasutusse kärjepõhja valmistamisega seotud 
tegevused 

3) On saanud esmasesed töövõtted kärjepõhja valmistamiseks kahel meetodil:  pressiga 
ja grafeeriga 
 

4. Sihtgrupp: 

Mesinikud, kellel on mesilaste pidamise kogemus vähemalt üks aastaring 

5. Õppe alustamise tingimused: 

Väljastatud osalustasu arve laekumine või kinnituskiri Töötukassa Koolituskaardilt  

6. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid 

Koolituse kogumaht:  Praktilise koolituse kogumaht 6 ak/tundi (toimub ühe päeva jooksul) 



 

KÄRJEPÕHJA TEGEMISE PRAKTILINE TÖÖTUBA – ÕPPEKAVA 

Õppekeskkond:  koolitajate mesindushoones, mis on sisustatud kaasaegsete 
mesindusinventari ja täävahenditega  (Pärnumaa, Muti küla) 

Õppemeetodid: Õppe eesmärkide saavutamiseks kasutatakse kogu õppepäeva vältel 
aktiivõppemeetodit, mille jooksul õhutatakse õppijat ise kaasa mõtlema ja katsetama. 

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused 

Kärjepõhja tegemine ja koolitajatelt hinnangu saamine koos soovitustega. Hindamine on 
mitteeristav. 

8. Väljastatavad dokumendid 

TäKS nõuetele vastav tõend osalemise kohta. 

9. Koolitajate kvalifikatsioon 

Koolitajad:  Ülle ja Vahur Talimaa – elukutselised mesinikud aastast 1975. Mesinik-koolitajad 
aastast 2013.  Mesiniku kutse omandanud Olustvere TMK-st. 

 

INVESTEERING oma teadmistesse on 50 €. See on koolitustasu, mis tasutakse enne 
koolitust esitatud arve alusel ja sellel näidatud tähtajaks. 

Koolitustasult saab arvestada tulumaksutagastust. 

Võimalus tulla õppima Töötukassa Koolituskaardi kaudu (kokkulepped sõlmida 
Töötukassaga ise – üldjuhul vähemalt 14 päeva varem) 

• Koolituskohta kohalesõit iseseisvalt  (Pärnumaal Muti küla) 

• Täpsem aadress ja koolituspäeva alguse aeg teatatakse ainult registreeritud 
osalejatele 

 

 

 

 

Õppekava uuendatud 13.jaanuar 2023 

Täpsustav info koolitusjuhilt telefonil 5029006 või e-kiri:mesilaspere@gmail.com 


