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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 õppereisil  - mandrimesinike suvekool Saaremaal  

27.-28.juuni 2021 

 

Õppekava nimetus Mesinduse aabitsatõed teoorias ja praktikas 

Õppekavarühm (ISCED 97) Põllundus ja loomakasvatus 

Tegevuste koordineerija: MTÜ Alustame Algusest Koolituskeskus, Marianne Rosenfeld 

Õppekeskkonna kirjeldus Mesindusalane õppeteekond Saaremaale.  Loengud ja arutelud bussis 

ning tutvumine Saaremaa  mesindusettevõtetega/mesilatega, 

erinevate tehnoloogiate ja mesindusvõtete uurimine, kogemuste 

igakülgne vahetamine,  mesindussaaduste turustamisega. 

Mesindusinventar – nii kauplustes saadav kui isetehtav.  

Teoreetiline õppus:  Bussis ja kohtumisel mesinikega  

Praktiline õppus:  Mesilates ja meemajades vaatluspraktika 

Koolituse kogumaht tundides:  15 tundi  

Koolituspäevade arv:  2 päeva 

Õppegrupi suurus:  Kuni 30 

Koolituspäevade pikkus:  Paindlik, vastavalt sõidugraafikule ja reisikavale 

Alguse kellaaeg:  Paindlik, vastavalt sõidugraafikule 

 

Teoreetiline õppus: 

27.06.2021 28.06.2021 

bussis ja 

hotellis 

bussis 

 

Vaatluspraktika: 

27.06.2021 28.06.2021 

Urmas 

Lemberi 

meemaja; 

Aimar 

Lauge 

mesindus 

Kloostrimesindus 

 

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) Õpetusega 

taotletakse, et õppereisil osaleja/õppija mõistab  mesiniku võimalusi  toodangu suurendamiseks, 

kvaliteedi parandamiseks ja toodangu turustamiseks. Saab ülevaate mesilates kasutatavatest 

töövõtetest ja mesindusinventarist.  Saab ülevaate mesilasemade kasvatusest.  

1. Koolitus ja diskussioon bussis + ööbimiskohas 

Mesindussaadused läbi mesilaspere eluprisma (3 h) 

6 tundi 

 

Koolitaja 

 Marje Riis 

http://www.mesilaspere.com/
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Elujõulise mesilaspere edutegurid (3 h) 

2. Vaatluspraktika Urmas Lemberi meemajas – tutvumine 

põhjalikult mesinduses vajamineva inventariga. Saame nõuandeid 

millist inventari  soetada. Vaatluse alla kuuluvad kindlasti 

meekobestaja, mis on heaks abimeheks just kanarbikumee 

vurritamisel.  Samuti 8 raami mahutav täisautomaatne vurr, millele ise 

siis ajaprogramm seadistatakse. Meesump, mis filtreerib meest välja 

vahaosakesed ja kust mesi pumba abil neljaks-viieks päevaks 

selitusnõus koha leiab, et viimasedki väikesed vahaosad saaksid 

pinnale tõusta. Lisaks paljud muud vajalikud vahendid, millede 

kasutegurist koolitaja esile toob 

3 tundi Koolitaja 

Urmas Lember  

3. Vaatluspraktika Aimar Lauge erinevates mesindusgruppides – 

suvised tööd mesilas.  

ülevaade: 

Mesilasema tähtsus mesilasperes 

Mesilasema arengu erinevused võrreldes töömesilastega.  

Mesilasemade väljavahetamise põhimõtted ja meetodid. 

 

3 tundi 

 

Koolitaja 

Aimar Lauge 

4. Vaatluspraktika kloostrimesinduses. Mesila ja meemaja. Töövõtted, 

inventari kasutus. Turundamine.  

3 tundi Koolitaja 

Anu Siinma – 

nunn Theofili 

 

Õpiväljundid: 

1) Hindab kuuldut ja nähtut lähtudes mesilates kasutatavatest 

mesindusvõtetest ja mesindustehnoloogiast  

2) Kaalub võimalusi kuuldu ja nähtu rakendamiseks oma mesilas,  

eesmärgiga parendada ja efektiivsemaks muuta mesindamist ja 

mesindussaaduste turustamist. 

 

Õppematerjal: Vaatlusmesilad, näidisvahendid 

  

Nõuded õpingute lõpetamiseks 

 Aktiivne osalemine bussi loengutel ja vaatlusmesilates 

 Valikvastustega testi tegemine positiivsele tulemusele 

 

Väljastatavad dokumendid 

 Õpiväljundid omandanud ning testi sooritanud õppijale väljastatakse tunnistus. Teistele 

väljastatakse tõend osalemise kohta. 

Koolitajad ja vaatluspraktika kohtade tutvustus 

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.  

Aimar on ise öelnud enda kohta talle omase huumoriga: „Mesindus tundus imelihtne. Laisk nagu ma 

olen, siis selle töö peale läksingi. Alles hiljem selgus, et sellise mõttega astusin totaalselt ämbrisse“. 

Aimar on  3-ndat põlve mesinik ja omandanud oma mesinduse 30 aasta vältel palju kogemusi, mida 

ta hea meelega nüüd meiega jagab.  

Urmas Lember -  Saaremaa mesinik, kellel on valminud nüüdisaegne mesindusmaja.  Mesindusega 

alustas Urmas alles 2013.aastal, kuid tänaseks päevaks on ta mesindusega väga sina-peal. Alustades 

kolme perega, on ta mesindus kasvanud  tänaseks saja tootmispereni ja seda peab ta enda jaoks ka 

optimaalseks arvuks.  

Koolitus toimub Urmase meemajas, kus tutvume põhjalikult mesinduses vajamineva inventariga. 
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Saame nõuandeid millist inventari  soetada. Vaatluse alla kuuluvad kindlasti meekobestaja, mis on 

heaks abimeheks just kanarbikumee vurritamisel.  Samuti 8 raami mahutav täisautomaatne vurr, 

millele ise siis ajaprogramm seadistatakse. Meesump, mis filtreerib meest välja vahaosakesed ja kust 

mesi pumba abil neljaks-viieks päevaks selitusnõus koha leiab, et viimasedki väikesed vahaosad 

saaksid pinnale tõusta. Ja veel palju muud huvitavat, mille nägemisel saame öelda – oma silm on 

kuningas! 

Kloostrimesindus    
Reo külas asuva kloostri nunnad alustasid oma mesila rajamisega 2014.aastal, kui soetati esimesed 

kolm lamavtaru koos kraini mesilastega.  2019.aastaks oli perede arv kasvanud 50 pereni ja nüüd 

need elavad korpustarudes. 2015.aastal sai kloostri Püha Eelkäija Skiita ülem nunnast Theofili 

Olustveres väljaõppinud mesinik. Ta on ise Saaremaalt pärit, vahepealsed aastad viisid teda Itaaliasse, 

kus õppis Roomas Gregoriuse paavstlikus ülikoolis.  Olles oma rännakutel 20 aastat, naasis ta 

Saaremaale tagasi. Kloostris kasutatakse maad mahepõhimõttel, samuti toimetatakse samadel 

põhimõtetel mesilastega.  Keemiat ei kasutata, piirdutakse looduslike vahenditega. 

Meie õppegrupi vaatluspraktika tundide ajal ajal jagatakse kogemusi, kuidas on võimalik paari 

aastaga kasvada isemajandavaks mesilaks. 

Marje Riis 

Üks tuntumaid koolitajaid Eesti mesinduses. Mesindusalaste  õpperaamatute autor. 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. Aasta mesinik 

2009. Omab 10 stabiilset kõrgetoodangulist põhiperet ja ütleb ise, et on kutselise mesiniku hinge ja 

hoiakuga hobimesinik. Alates 2012 mesiniku kutse andmise kutsekomisjoni  liige. Alates 2016 

Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu liige.  

 

 

 

 

Õppereisi maksumus  140.- eurot. 

 

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

ulatuses. 

 

Oleme Töötukassa Koolituskaardi partnerid. 
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