
 
 
Mesiniku eriala riikliku õppekava üld- ja põhiõpingute moodulite numbrid, nimetused, mahud, mooduli õpiväljund, õpiväljundid ja 
hindamiskriteeriumid 
 

 
Moodul nr. 1. Mesilaspere bioloogia 
Maht: 1 õppenädal 

Mooduli õpiväljund: õppija mõistab mesilasisendite ja mesilaspere elutegevuse seaduspärasusi ning omavahelisi seoseid. 
 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb ära mesilasisendid (ema, töömesilane, lesk), kirjeldab 
nende tööjaotust, arengufaase, sise- ja välisehitust. 
 

1. Tunneb ära mesilasisendid pildil ja mesilasperes ning kirjeldab nende tööjaotust. 
2. Kirjeldab ja selgitab mesilasisendite ja mesilaspere arengufaase, mesilasisendite eluiga 
ning nende arvu erinevatel perioodidel. 
3. Näitab ja nimetab erinevate mesilasisendite kehaosasid ja siseelundeid ning kirjeldab 
nende funktsioone. 

2. Eristab kärjekannusid suuruse ja otstarbe järgi, kirjeldab kärje 
ehituse põhimõtet. 
 

1. Eristab kärjekannusid läbimõõdu, kõrguse ning välimuse järgi. 
2. Eristab kärjekannusid erinevate isendite haudme, mee ja suira paigutamiseks. 
3. Iseloomustab kärje ehitust seostades vahanäärmete toimimist ja mesilaspere 
arenguperioode. 

3. Klassifitseerib mesilaste rassid ja tõud, selgitab tõuaretuse 
tähtsust, eristab emadekasvatust tõuaretusest. 

1. Klassifitseerib mesilaste rassid ja tõud ning nimetab nende tunnused ja omadused, 
toob välja nende erinevused ja ajaloolise päritolu. 
2. Selgitab tõuaretuse tähtsust ning mõju mesilaspere hooldamisele ja jõudlusvõimele. 
3. Mõistab ja selgitab  emadekasvatuse ja tõuaretuse erinevusi. 
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4. Kasvatab mesilasemasid, kasutades erinevaid meetodeid 
(vageldamine jt). 

1. Kirjeldab erinevaid mesilasemade kasvatuse meetodeid. 
2. Valmistab ette lese-, ema-, amm- ja paarumispere. 
3. Vageldab, kontrollib ja puuristab emakupud. 
4. Märgistab mesilasemasid ja paigutab nad saatepuuridesse. 

 

Moodul 2. Mesilaspere hooldamine  
Maht: 14 õppenädalat, sh praktika 10 
 

Mooduli õpiväljund: õppija kasutab mesilaspere hooldamisel kaasaegseid tehnoloogilisi võtteid lähtudes mesilaspere bioloogiast. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Hindab mesilaste kevadist puhastuslendu ja viib läbi kevadise 
revisjoni mesilasperes ning puhastab ja desinfitseerib tarud. 

1. Iseloomustab puhastuslennu kulgu, hindab mesilaspere hetkeolukorda. 
2. Viib läbi kevadise revisjoni mesilasperes, analüüsib talvitumise edukust erinevate 
näitajate kaudu (haue, sööt, pesa puhtus, haigusilmingud). 
3. Kirjeldab ja põhjendab erinevaid tarude desinfitseerimise meetodeid, puhastab ja 
desinfitseerib inventari, järgides keskkonna- ja tööohutuse nõudeid. 

2. Tunneb ära nõrgad mesilaspered ning likvideerib, tugevdab 
või ühendab need. 

1. Hindab haudme ja mesilaste hulka mesilasperes, mille põhjal likvideerib, tugevdab või 
ühendab need. 

3. Hindab mesilasperede söötmise ja jootmise vajadust. 1. Hindab söödakoguse hulka, määrab sobiva sööda, arvutab koguse ning söödab 
mesilaspere. 
2. Põhjendab mesilaspere jootmise vajadust ja kirjeldab võimalusi. 

4. Lähtudes korjetingimustest ja mesilapere arengust laiendab 
mesilaspere, lisades kärgi mesilasema munemisruumi 
suurendamiseks ning mee ja õietolmu paigutamiseks. 

1. Analüüsib mesilaspere arengut ja korjetingimusi ning laiendab mesilaspere kärgede 
lisamisega. 

5. Moodustab uusi peresid, kasutades selleks vastavaid 
meetodeid. 

1. Loetleb, iseloomustab ja analüüsib uute perede moodustamise meetodeid ning 
otstarbekust, moodustab uusi mesilasperesid 

  



6. Leiab mesilasema mesilasperest, vajadusel puuristab või 
hävitab ja asendab uue mesilasemaga. 

1. Hindab ja analüüsib mesilasema haudmehulga ja -kvaliteedi järgi; vajadusel otsib ja 
leiab mesilasperest mesilasema ning sõltuvalt eesmärgist puuristab, hävitab või asendab 
uue mesilasemaga. 

7. Koondab mesilaspere, moodustades talvepesa korjeta 
perioodi üleelamiseks, hindab täiendussöötmise vajadust ja 
söödab mesilaspere. 

1. Koondab mesilaspere, iseloomustab täiendussööda valmistamise viisi, arvutab 
täiendussööda koguse, söödab mesilaspere, peab kinni hea tava tähtaegadest. 

8. Tunneb ära mesilasperede vahelise varguse ja likvideerib 
selle. 

1. Kirjeldab mesilasperede vahelise varguse tunnuseid, ennetab, väldib ja likvideerib 
vargust. 

9. Vaatleb talveperioodil mesilasperesid väliselt ja tagab 
talvekobarale ventilatsiooni. 

1. Iseloomustab talvekobara olemust, tagab ventilatsiooni tarus. 

10. Peab kinni hooajatööde ajakavast ja looduse tsüklist, 
tööeeskirjadest ja ohutusnõuetest, annab esmaabi abivajajale. 

1. Hindab aastaaegade arengut ja rakendab õigeaegselt mesilaspere arengut suunavaid 
tegevusi. 
2. Järgib töö- ja tuleohutusnõudeid. 
3. Annab esmaabi (mesilase nõelamine, lõike- ja põletushaavad, muljumine jm). 

11. Peab mesila ravimiarvestust ja mesilamärkmikku ja/või 
tarukaarti iga pere kohta. 

1. Mõistab mesiladokumentide pidamise vajadust, täidab neid ning analüüsib näitajaid. 

 
Moodul 3. Inventari ettevalmistamine 
Maht: 3 õppenädalat, sh praktika 2 
 

Mooduli õpiväljund : õppija valmistab või muretseb mesilaste pidamiseks vajaliku ja sobiva inventari ning soodustab sellega mesila tootlikkust 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Planeerib järgmise mesindushooaja inventari vajadust, 
valmistab või ostab uued tarud, raamid ja väikeinventari. 
Orienteerub mesinduses kasutatava puidu ja teiste materjalide 
omadustes. 

1. Arvutab ja põhjendab järgmise mesindushooaja inventari vajaduse, valmistab, traadib 
ja kärjetab raame. 
2. Iseloomustab mesindusinventari valmistamiseks kasutatavate materjalide omadusi ja 
sobivust. 

  



2. Puhastab, desinfitseerib, parandab tarusid ja raame jm 
väikeinventari. 

1. Hindab inventari kasutamiskõlblikkust, puhastab, desinfitseerib, parandab tarusid ja 
raame jm väikeinventari. 

3. Kasutab suitsikut, lähtudes mesilaspere iseloomust ja 
järgides ohutusnõudeid. 

1. Valib ja kasutab suitsikus sobivat materjali, teab ja täidab tuleohutusnõudeid.  

4. Tunneb ära kärjetüübid, sorteerib ja ladustab kärjed. 1. Eristab ja sorteerib kärjed välimuse ja kasutuse järgi kõlblikeks ja mittekõlblikeks  
2. Ladustab kõlblikud kärjed vastavalt nõuetele. 

 
Moodul 4. Korjebaas ja mesindussaaduste tootmine 
Maht: 11 õppenädalat, sh praktika 7 
 

Mooduli õpiväljund: õppija tunneb korjemaa meeproduktiivsuse omapära ja suunab mesilaspere hooldusvõtetega korje maksimaalset ärakasutamist 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Tunneb korjetaimi ja oskab kasutada korjemaa produktiivsust. 
Järgib taimekaitsetööde head tava. 

1. Loetleb ja iseloomustab enamlevinud korjetaimi, analüüsib ning võrdleb võimalikku 
meeproduktiivsust; järjestab korjetaimi õitsemiseaja, meeproduktiivsuse ja kasvukoha 
järgi. 
2. Kirjeldab spetsiaalselt külvatavate meetaimede agrotehnikat ja taimekaitsetööde head 
tava. 
3. Koostab 30-st korjetaimest koosneva herbaariumi, määrab taimeliigid ja kirjutab 
ladinakeelsed nimed. 

2. Kasutab mesindusvõtteid järgmise hooaja kärjevaru 
tagamiseks. 
 

1. Hindab looduse ja mesilaspere arengut, laiendab mesilaspere kärjepõhjadega järgmise 
hooaja kärjevaru tagamiseks. 

3. Suunab mesilaspere laiendamisega nende arengut mee 
tootmiseks, eraldab mee kärgedest ja kaanetisest, filtreerib ja 
pakendab, järgides toidu käitlemise hügieeninõudeid. 

1. Analüüsib korje iseloomu ja laiendab mesilasperesid ülesehitatud kärgedega mee 
paigutamiseks. 
2. Võtab kaanetatud meekärjed tarust välja, eraldab kaanetise ja vurritab mee. 
3. Filtreerib või selitab ja pakendab mee arvestades toidu käitlemise, hügieeni- ja 
märgistamise nõudeid. 

  



4. Suunab mesilaspere arengut õietolmu, suira, taruvaigu, 
mesilasema toitepiima, vaha ja mesilasmürgi tootmiseks, 
järgides mesindussaaduste käitlemise nõudeid. 

1. Iseloomustab mesilaspere arengu suunamise võimalusi õietolmu, suira, taruvaigu, 
mesilasema toitepiima, vaha ja mesilasmürgi tootmiseks, selgitades mesindussaaduste 
käitlemise nõudeid. 

5. Loob mesindussaadustele sobivad hoiustamise tingimused ja 
hoiustab, arvestades nende organoleptilisi ja füüsikalis-keemilisi 
omadusi ning järgides toidu käitlemise hügieeninõudeid. 

1. Iseloomustab ja loob mesindussaadustele sobivad hoiustamise tingimused ja hoiustab, 
arvestades nende organoleptilisi ja füüsikalis-keemilisi omadusi ning järgides toidu 
käitlemise hügieeninõudeid. 

6. Valmistab mesilaspered ette, transpordib need 
tolmeldatavatele kultuuridele ja tagasi või teistele korjemaadele; 
vajadusel dresseerib vastavale põllumajanduskultuurile. 

1. Valmistab mesilaspered ette, transpordib need tolmeldatavatele kultuuridele ja tagasi 
või teistele korjemaadele. 
2. Iseloomustab mesilaspere dresseerimist tolmeldatavale kultuurile. 

7. Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks arvestades vaha 
omadusi, töötlemise tehnoloogiat, töö- ja tuleohutuse nõudeid. 

1. Sulatab mittekõlblikud kärjed vahaks arvestades vaha omadusi, töötlemise 
tehnoloogiat, töö- ja tuleohutuse nõudeid. 

8. Hoiab mesilas ja mesindushoones puhtust ja korda. 1. Paigutab töövahendid ratsionaalselt taru juures ja mesilamajas, pühib ja peseb 
igapäevaselt oma töökoha. 

 

Moodul 5. Haiguste ravimine ja kahjurite tõrje 
Maht: 4 õppenädalat, sh praktika 1 
   

Mooduli õpiväljund: õppija teab ja arvestab haiguste ja kahjurite mõju mesilaspere arengule ja toodangule ning oskab ennetada, määrata visuaalselt 
mesilaste haigusi ja kahjureid,ravida haigusi,tõrjuda kahjureid. 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Teeb kindlaks varroatoosi nakatumise ulatuse ja ravib 
vastavalt varroatoosi ravimeetoditele. 

1. Hindab visuaalselt varroalestade olemasolu ja arvukust mesilasperes, analüüsib 
mesilaspere seisundit, võtab vastu otsuse raviks. 
2. Iseloomustab erinevaid varroatoosi ravimeid ja ravimeetodeid ning ravib.  

2. Klassifitseerib ja iseloomustab mesilaspere haigusi ning 
eristab visuaalselt nakkushaigusi mittenakkushaigustest; 
nakkushaiguste kahtluse korral esitab mesilaste kärje- ja 
meeproovid veterinaarlaborisse. 

1. Klassifitseerib mesilaste haigused lähtudes haigustekitajatest. 
2. Rakendab haigusi ennetavaid võtteid (tarude ja muu mesindusinventari. 
desinfitseerimine, kärjemajandus, mesilasemade,  –perede ja sülemite soetamine 
haigusvabadest mesilatest jm). 
3. Iseloomustab mesilaspere nakkus- ja mittenakkushaigusi ning eristab neid visuaalselt; 
nakkushaiguste kahtluse korral juhindub loomatauditõrje seaduse nõuetest. 



3. Teeb kindlaks haiguse nakatumise ulatuse, teavitab 
loomaarsti, konsulteerib temaga ja toimib vastavalt 
ettekirjutustele, peab mesila tervisekaarti ja ravimiarvestust 
haiguste esinemise ning ravimi kasutamise märkimiseks. 

1. Iseloomustab haiguse nakatumise ulatust ja selgitab loomaarstile teavitamise 
kohustuse nõuet, täidab mesila tervisekaarti ja ravimiarvestuse kaarti haiguste esinemise 
ning ravimi kasutamise märkimiseks.  

4. Ennetab kahjurite rünnet vajalike mesilaspere hooldus- ja 
kaitsmisvõtetega ning likvideerib kahjustusi. 

1. Iseloomustab erinevaid kahjureid (kärjekoid, tarumardikas, sipelgad) ja pahalasi 
(rähnid, nugised, karud, hiired, tihased)  ja nende ründeid. 
2. Selgitab pahalaste rüüste ennetamise võimalusi ja mesilaspere kaitsmise võtteid. 
3. Selgitab pahalaste ründe tagajärgi ja likvideerimise võimalusi (tarude parandamine, 
mesilasperede abistamine). 

    

Moodul 6. Mesila majandamine 
Maht: 3 õppenädalat 
    

Mooduli õpiväljund : õppija orienteerub mesindusega seotud seadusandluses ja kavandab mesila efektiivset majandamist arvestades mesinduskeskkonna 
arenguvõimalusi Eestis ja Euroopa Liidus 

Õpiväljundid Hindamiskriteeriumid 

1. Jälgib ettevõtte kulusid ja tulusid, mõistab kasumit, kahjumit 
ning lisaväärtuse olemust. 

1. Arvutab toodete omahinda, võrdleb samaväärsete turuhindadega.  

2. Arvestab mesila tasuvust lähtudes finantsanalüüsist. 1. Arvutab mesila tasuvust.  

3. Optimeerib tööaja kulu arvestades mesinduses kasutatavaid 
tehnoloogiaid. 

1. Kavandab tehnoloogilisi võimalusi tootmisprotsessi optimeerimiseks. 

4. Leiab uusi ideid tootearenduseks ja uusi võimalusi turu 
laiendamiseks. 

1. Pakub välja uusi ideid turu suurendamiseks. 

5. Koostab äriplaani, vastavalt algkapitali olemasolule ja 
võimalustele lähtudes mesila pidamise eesmärkidest ja 
kavandatud tulemustest, vajadusel toetab oma mesila tegevust 
kasutades alternatiivseid tegevusi. 

1. Koostab kasumliku ja jätkusuutliku äriplaani. Kasutab arvutuste lihtsustuseks 
isegenereeruvaid arvutustabeleid. 



6. Kasutab arvutit õppimis- ja töövahendina teabe hankimiseks, 
töötlemiseks ja edastamiseks,  dokumentide vormistamiseks, 
esitluste loomiseks ja tööks vajalikuks suhtluseks. 

1. Loob endale arvutis kausta, kuhu kogub äriplaani koostamiseks materjalid. 
2. Loob arvutis dokumendikausta, kuhu koondab ettevõttega seotud materjalid 
(kirjavahetus, esitlus, analüüs, kuludokumendid jm). 

7. Leiab ja mõistab erinevaid valdkondi reguleerivaid Eesti ja 
Euroopa Liidu õigusakte ning käitub ise õigusteadlikult. 

1. Rakendab Äriseadustikku ja Euroopa Liidu äriõiguste aluseid oma tegevuses. 
2. Selgitab Töölepinguseaduse sätteid töövõtja ja tööandja seisukohast. 
3. Selgitab mesindust reguleerivaid õigusakte ja toob näiteid nende rakendamisest. 

8. Suhtleb igapäevatöös erinevate klientidega ja tööpartneritega, 
analüüsib oma käitumist, hindab ennast objektiivselt. 

1. Mõistab suhtlemisoskuse ja enesehinnangu väärtust, mis on vajalik kontaktide 
loomiseks (kuulamisoskus, eneseväljendamisoskus, enesekiitmise oskus, võime endast 
positiivset muljet jätta jm). Demonstreerib suhtlemisoskusi erinevates situatsioonides. 

9. Omab majanduslikku kirjaoskust, suudab hankida toetust 
erinevatest EL fondidest ning sõlmida välispartneritega 
kasumlikke tehinguid. 

1. Iseloomustab tänapäevaseid majandusprotsesse ja kirjeldab võimalusi ettevõtluseks 
vajalike ressursside hankimiseks. 

 
 
 
 
  




