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MESINDUSALANE ÕPPEREIS      

Kohtumised Leedus mesinikega, kohakülastused:  igal päeval erinevad mesilad, lisaks  Wilara 

mesinduskauplus  + huvitav mesindusmuuseum Leedus 

Mesindusalane koolitus bussis + mesindusmuuseumis 

Toimumisaeg:  18.-21.september 2021    /registreerimine reisile – mida kiiremini, seda 

parem . Või niikaua kuni kohti jätkub. / 

Sõidule on kinnitatud koolituskava, mis loob eelduse tulumaksutagastusele seaduses 

ettenähtud korras ehk siis -20% õppereisi hinnast. Ettevõtjatel 100%  ettevõtluskulu. Oleme 

ka Töötukassa Koolituskaardi Koostööpartnerid – küsi koolitusvõimalust sealt. 

Õppegrupi suurus maksimum kuni 30 inimest, aga sõidame suure ja mugava 49-kohalise 

bussiga. Majutus hotellides, 2-kohalistes tubades. 

Õppesõidule ootame mesinikke ja mesindushuvilisi, kellest tulevikus võib saada näiteks 

harrastusmesinik. Koolitus algab juba bussis ning vaatluspraktika ja diskussioonid 

kohakülastustes. Kõik tõlgitakse eesti keelde.  

Keda külastame?   

Esimesena tooksime esile tuntud mesilasemade kasvataja Algirdas Amšiejuse, kes on 

pühendanud suure osa oma elust mesindusele ja aiandusele. 100% garantii, et tema juures 

möödub aeg väga kiirelt ja põnevalt. Aiandushuvilistel võimalus osta viljapuid, - põõsaid. 

Tutvuge selleks eelnevalt tema kodulehega  https://www.amsiejus.lt/ 

Meie õppesõitu aitab Leedu pool korraldada paljudele eesti mesinikele tuntud ja teada 

Sigitas Uselis – Leedu Mesinike Liidu president. Väga hea  sõber eesti mesinikele, kelle 

kutsel oleme  2012-2019 ehk siis 8 aastat külastanud suurepäraselt korraldatud Leedu 

mesindusfestivali. Tema poolt on veel organiseeritud  2 mesila külastus, mis hetkel jääb 

meile üllatuseks.  (Panevezyse ja Šiauliai piirkond) 

Gediminas Skarzius  - Leedu üks suurimatest meetootjatest, pereettevõtlus, suured 

tootmisruumid, innovaatiline tegevus) 

http://www.maaelureisid.ee/
https://www.amsiejus.lt/
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Mesindusmuuseum Leedus – koht, mida võiks ka ikka üks teadlik mesinik või 

mesindushuviline kordki külastada.  Muuseum asub suurel maa-alal, mitte ei ole mingi 

pisikene majake.  Mitmekülgne tutvustus koos kohaliku giidiga. 

Mesinduskauplus Wilara –  mesinikele teada-tuntud koht. Tutvuge varem nende kodulehega 

https://wilara.lt/  Kuna sõidame suure bussiga, siis hea võimalus inventari otse sealt endale 

soetada.  

Kuidas õppesõit toimub? 

Ikka toredas seltskonnas ja mugava reisibussiga. Bussis on 49 reisija kohta, kuid meie 

reisiseltskond maksimum 30 inimest.  Miinimumgrupiks arvestame 25. Kui huvilisi vähem, 

siis tuleb sõit kahjuks ära jätta. 

Õppereisile on kinnitatud õppekava. Ja see loob eelduse tulumaksu tagastusele või õppima 

tulekule läbi Töötukassa Koolituskaardi. Firmadele samuti 100% koolituskuluna 

aktsepteeritav. 

Bussis sihtkohtadesse toimub koolitus ja diskussioonid. Kohapeal tõlge eesti keelde.  Selleks 

on meil hea koostöö Aleksander Kilgiga – Eesti Mesinike Liidu juhatuse esimees, mesinike 

koolitaja, ise olles mesinik juba 60 aastat. Suurepärane reisikaaslane ja mesilaste/mesinduse 

alal info jagaja.  

Vaata kindlasti lisaks õppekava. 

Majutused mugavates hotellides, 2-kohalistes tubades koos hommikusöökidega.  

Sõidame marsruudil:  Tallinn (Sikupilli keskuse parkla – väljasõit kell 6.00), - Jüri alevik – 

väljasõit kell 6.15 (võimalus oma auto jätta kokkuleppel sõidu korraldaja õuele) – Pärnu 

Bussijaam (kui on Pärnust ikka huvilisi – orienteeruvalt kell 8.00, Pärnu Kaubamajakas – 8:15) 

– Viljandi Bussijaam – (orienteeruvalt kell 9.30, sõltub sellest, kas Pärnu jääb marsuudile). 

Kõik kellaajad ja tee pealt bussile tulekud täpsustatakse osalejatele. 

 Iklas lühipeatus (30 minutit) hommikukohvi joomiseks. Läti läbime peatusteta.  

Õppereisi maksumus:  260.- eurot   (sellest tulumaksu tagastus 20% või 100% 

ettevõtluskuludesse) 

See sisaldab: 

- Mugavat sõitu reisibussis (koht valitakse reisile registreerumisel, kiirematel võimalus 

istuda üksinda pingil alates bussi keskosast tahapoole) 

- Teemaksud Leedus ja bussiga seonduvad muud kulud 

- Ööbimist hotellis 2-kohalises toas (1-nda toas lisatasu  85€ kõik 3 ööd kokku ) 

- Hommikusöögid 3 x hotellides 

http://www.maaelureisid.ee/
https://wilara.lt/
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- Kohakülastusi (mesilad, Wilara, muuseum koos kohaliku giidiga) 

- Tõlget kohakülastustel eesti keelde   

- Koolitusi ja mesindusalast diskussiooni bussis (info jagajaks Aleksander Kilk + 

vabatahtlikud soovijad) 

- 2.päeval ühine lõunasöök koos koolitusega ja Leedu esindaja osalemisega 

Lisanduvad kulud (soovi korral): 

- Tervise- ja tõrkekindlustus (kindlasti soovitame teha, sõltub vanusest) 

- Söögid, mis ei ole eelpoolnimetatud  

- 1-ne majutus soovi korral (lisatasu 3 ööd kokku 85.-€) 

Peale registreerimist väljastame õppesõidul osalemiseks arve 

Oluline info: 

30.06.2021 seisuga on Leetu sisenemiseks vajalik EL-i digitaalne COVID tõend, mis kinnitab reisija 

vaktsineeritust või koroona läbipõdemist. 

Vaktsineerituks loetakse need, kellel on viimasest vaktsineerimise lõpetamiseks vajalikust doosist 

möödas rohkem kui 15 päeva. Seega peab viimane doos olema tehtud hiljemalt 2. septembril. 

Läbipõdemist tõendab 180-11 päeva enne reisi algust saadud positiivne proov. 

Lätit läbides täidame transiitvormi, seal me peatust ei tee.  

Kui tekib küsimusi, helista koheselt Mariannele telefonil 5029006. 

Registreerumine reisile läbi kodulehel asuva vormi, e-kirjaga: mesilaspere@gmail.com või 

erandjuhul telefonil 5029006 

 

Korraldajal on olemas kogemus mesindusalaste õppereiside korraldamisega  aastast 2012 . 

Olemas samuti reisikorraldusteks vajalik luba ehk  reisikorraldaja registreering MTR-s on 

TRE000757 

Vaata eelnevat ajalugu meie kodulehel  

https://www.mesilasperereisid.ee/oppereisid/oppereiside-ajalugu 

 

 

 

http://www.maaelureisid.ee/
mailto:mesilaspere@gmail.com
https://www.mesilasperereisid.ee/oppereisid/oppereiside-ajalugu

