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1. Õppekava nimetus:

Mesindus ja ettevõtlus
2. Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus
ÕPPEKAVARÜHM: Põllundus ja loomakasvatus
ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Mesinik, tase 4 kutsestandard, kompetents 9.
3. Eesmärk ja õpiväljundid
EESMÄRK: koolituse tulemusena on õppijal vajalikud teadmised ja oskused iseseisvalt ja
jätkusuutlikult majandada oma mesilas.
ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija:
 Eristab ettevõtluse eripärasid (FIE, OÜ, TÜ)
 Omab ülevaadet maksuseadustest ja leiab elektroonilisest Riigi Teatajast üles
vajalikud õigusaktid
 Koostab oma mesila eelarve ja tegevuskava
 Koostab oma ettevõtte majandusaasta aruande
 Koostab FIE tuludeklaratsiooni, arvestades põllumajanduse eripära tuludeklaratsioonis
 Omab ülevaadet toetuse võimalustest (PRIA)
 Koostab lihtsamat projektitaotlust
 Omab ülevaadet erinevatest turundusvõtetest
4. Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused
SIHTGRUPP: mesinduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad
omandada mesindusettevõtluses vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.
ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED:
On olemas füüsiline ja vaimne võimekus
5. Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid
ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 33 tundi, millest 28 tundi
auditoorset tööd ja 5 tundi iseseisvat tööd.
Antud õppekava on MTÜ Alustame Algusest intellektuaalne omand ja selle kasutamiseks palun
võtta ühendust info@alustamealgusest.ee Koduleht www.alustamealgusest.ee

ÕPPEKESKKOND: Õpe toimub õppeklassis ja iseseisev töö saadetakse õppetöö läbiviijale
tagasiside saamiseks
6. Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja –materjalid
Õppe ülesehitus
ja maht

Õppe sisu ja õppematerjalid

Õppemeetodid

Auditoorne töö 4t.

Sissejuhatav loeng mesindusettevõtlusse.
Mesila eelarve koostamine
Mesila tegevuskava koostamine
Ettevõtlusvormid. Ühised ja erinevad
jooned. Plussid ja miinused
Mesindusttevõtlusega seotud
maksuseadused
Ülevaade toetusvõimalustest

Loeng
Grupitöö toetamaks iseseisvat
tööd kodus
Loeng

Auditoorne töö 6t
Auditoorne töö 4h

Projektitaotluse kirjutamise põhitõed,
praktiline töö ja selle analüüsimine
Ettevõtte majandusaasta aruande
koostamine

Loeng
grupitöö
Loeng
grupitöö

Auditoorne töö 4h

Ettevõtte turundamine

Loeng

Iseseisev töö 5 h

Mesila majandamisplaani koostamine

Praktiline töö kodus

Auditoorne töö 4h

Tagasiside majandamisplaanidele
Test
Kursuse lõpetamine

Grupitöö

Auditoorne töö 1t
Auditoorne töö 3t
Auditoorne töö 2t

Loeng
Loeng

7. Hindamine ehk õppe lõpetamise tingimused
Osalemine õppepäevadel 75%.
Iseseisva töö esitamine
Hindamismeetod. Hindamiskriteerium
Mitteeristav. Hinnatakse loengutest ja praktilistest tundidest osavõttu. Iga osaleja peab
esitama kirjaliku töö teemal. Kursuse lõpus testitakse õppija teadmisi valikvastustega
küsimustikuga.
8. Väljastatavad dokumendid
Õpiväljundid omandanud ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse tunnistus,
mitteläbinutele tõend.
9. Koolitaja kvalifikatsioon
Praktilise töö ja täiskasvanute koolitamise kogemus koolituskavas sisalduvatel teemadel
miinimum 5-l viimasel aastal . Einevatel täiendkoolitustel osalemine.
Õppekava kinnitatud MTÜ üldkoosolekul 28.juulil 2019.aastal
Antud õppekava on MTÜ Alustame Algusest intellektuaalne omand ja selle kasutamiseks palun
võtta ühendust info@alustamealgusest.ee Koduleht www.alustamealgusest.ee

