Projekt: ettevõtete külastus „Erinevus rikastab kogemuste vahetamise õppereis“.
Oodatud on eelkõige mesinik-ettevõtjad, aga ka teised põllumajandusettevõtjad. Osalemine
ainult eelregistreerimine ja õppegrupi suurus 16 inimest.
Toimumise aeg: 25.-27.september 2020
Projekti viitenumber 611020790534 – korraldaja MTÜ Alustame Algusest
Rahastus: Teadmussiirde ja teavituse toetus (MAK 2014-2020 meede 1)
1.
10:00

Õppereisi päev, reede, 25. september
Väljasõit Viljandi Bussijaama parklast.
Edasised kellaajad täpsustuvad, aga külastuskohad on alljärgnevad:
Mesindusettevõte „Saavaste&Loos Mesi“ (kohtumine 2018 Aasta Mesinik Eston Loosiga)
Ühine lõunasöök
Aude talu Valgamaal (marjakasvatusest ja mesindusest räägivad Ülle ja Andrus Parek)
Diskussioon ja arutelud nii bussis kui külastuskohtades ning õhtul majutuskohas
Majutus hotell „Metsis“

2. Õppereisi päev, laupäev, 26.september
7:30 – 8:30
Hommikusöök hotellis
8:30
väljasõit hotellist ja edasised kellaajad täpsustuvad, aga külastuskohad ja tegevused on
alljärgnevad:
Mesinduspood Valgas ja kohtumine Ööbiktalu mesiniku Tõnu Sõrmusega
Kaspri talu Vana-Kuustes (mesindus ja muu põllumajandusjuttu ajavad Ormi Neevits ja Ragne
Kärner-Neevits
Kohtumine Peipsi ääres Mesi tare pererahvaga, äsja avatud Samovarimaja külastus,
mesinduse õpituba, Peipsi Kogukonnaköögi tegemistest ülevaate saamine. Meiega kohtuvad
Marko ja Herling Mesi
Päeva jooksul kindlasti ühine lõuna- ja õhtusöök
Diskussioon ja arutelud nii bussis kui külastuskohtades ning õhtul majutuskohas
Majutus Kadrina mõisas
3. Õppereisi päev, pühapäev, 27.september
8:00 – 9:00
Hommikusöök hotellis
9:00
väljasõit hotellist ja edasised kellaajad täpsustuvad, aga külastuskohad ja tegevused on
alljärgnevad:
Kubja mesindustalu Pisisaare külas, kohtumine Olvi ja Jüri Lugusega (Aasta mesinikud 2012)
- Langebrauni mesiaed – mahemesindus. Kohtumine Jaan Langebrauniga
Ühine lõunasöök
Mesindusfirma „Meemeistrid“ – tootmisega tutvumine. Oma edulugu tutvustab Raul terep.
17.00
Orienteeruvalt jõuame Viljandisse tagasi

Kõigil 3-l päeval toimub bussis sihtkohtadesse sõidul koolitus ja juhitav diskussioon erinevatel
teemadel: „Kuidas tagada, et mu mesilaspered on tugevad ja terved“ ja „Mesindustoodete/teenuste
müügivõimalused ja turundamisnipid“. Bussis mesindusinfo jagajaks/koolitajaks Eesti tuntuim
veteranmesinik Antu Rohtla. Turundamisnippe jagab ja diskussiooni juhib Marianne Rosenfeld.
Kes on oodatud osalema? Põllumajandustoodete tootmise, töötlemise või turustamisega,
põllumajandusmaa hooldamisega, põllumajandustoodetest mittepõllumajandustoodete
töötlemisega, sealhulgas toidu valmistamise või töötlemisega, või metsa majandamisega seotud või
nimetatud tegevusega tegelev füüsilisest isikust ettevõtja ja tema töötaja, eraõigusliku juriidilise isiku
osanik, aktsionär, liige, juhtorgani liige ja tema töötaja, metsa majandamisega tegelev füüsiline isik ja
toidu valmistamise või töötlemisega tegelev avalik-õiguslik juriidilise isiku juhtorgani liige või töötaja.

Õppesõidu kulud (mesindus-ettevõtete külastus, bussi rent, lõunasöögid, majutus koos
hommikusöökidega, õhtusöögid) on kaetud Teadmussiirde ja teavituse toetus (MAK 2014-2020
meede 1) toetusega.
Sõidame 30 - kohalise bussiga, aga grupi suuruseks 16 inimest – järgime ohutusreegleid ja
Terviseameti soovitusi.

Täpsem info telefonil 5029006 või ekirjaga mesilaspere@gmail.com

