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VEEBRUAR 2020 

TEABEPÄEV  MESINIKELE 

Ettevõtlik mesinik täiendab oma teadmisi 

MESINDUSKURSUS  “Mesinduse ABC 

kordamine ehk olulised õppepäevad mesinduses 

 Toimumiskoht: VILJANDI, Grand Hotelli seminarisaal 

Toimumisaeg:  21. märts 2020, algusega kell 9.25.  (Uksed 

kohvipausiks ja kohalolemise registreerimiseks avatakse kell 8.45).  

 

TASUTA, k.a. kohvipausid koos pirukaga ja lõunasöök 

Teabepäev toimub Teadmussiirde ja teavituse toetusega (MAK 2014-2020 

meede 1, alameede 1.3) 

Osalemine AINULT eelregistreerimisega. Maksimum osalejate arv 45. 

Teabepäevale on oodatud ettevõtlikud mesinikud, kes tahavad kuulata 

endale vajalikke loenguid, saada uut infot ja aktiivselt omavahel suhelda. 

Infopäev tuleb töine. Päeva jooksul räägime mitmetel teemadel. Näiteks: 

kas ja kuidas on mesindus maaelu lahutamtu osa; millised on aastaringselt 

elujõulise mesilaspere arengu edutegurid; kuidas säilitada mee tootmisel 

ja käitlemisel toiduohutus ning mee kvaliteet; millised on “rusikareeglid 

mesinduses” Muhumaa näitel, saame ülevaate rahaliste toetuste 

võimalustest ja kuidas täita FIE tuludeklaratsiooni või mis vahe on 

majandamisel FIE-na või läbi OÜ.  Lektoriteks tuntud-teatud mesinikud 

Antu Rohtla, Aimar Lauge, Marje Riis, Aleksander Kilk, Anna Aunap, Ulvi 

Ajalik. 

Eelistatud osavõtjateks on väikeettevõtjad (FIE või OÜ-s tegutsevad), 

kuid osaleda võivad ka teised ettevõtlikud mesinikud. 

Täpsem päevakava koos kellaaegadega ja registreerimisvormiga on leitav 

kodulehel http://www.mesilaspere.com/koolitused-mesinikele  

 

Viljandimaal kursus 2 + 

3 päeva, algusega 29. 

veebruar. 

Koolitajateks Marje Riis ja 

praktikapäevadel Jorma 

Õigus. Grupi suurus 12 

inimest. 

Viimane vaba koht. 

 

 

Pärnumaal kursus 2+4 

päeva algusega  15.märts 

Registreerimine avatud 

Kursus on tasuline. 

Õppekava olemasolu tagab 

tulumaksu tagastuse. 

Osaleda saab ka läbi 

Töötukassa, oleme Koo-

lituskaardi partner. Koo-

litajaks Marje Riis ja prak-

tikapäevadel Tiit Uhek. 

Grupi suurus 15 inimest.  
   

  
 Õppekavad ja 

registreerimine kodulehel  

http://

www.mesilaspere.com/

koolitused-mesinikele/

mesinduskursused  

 

 Õppereisid tulekul 

 

OTSUSTATUD! 

 Venemaale läheme   

25.-29.juuni 

 Elektroonne visa 

 Mesilaid aitab leida 

 Metsamesinik 

 Bussis koolitab  

Aleksander Kilk 

 Õppereisil koolitus-

kava, seega sobib 

see ettevõtluskuluks 

või tulumaksutagas-

tuseks. 

 

Selles lehes: 

Teabepäev mesinikele  

21. märtsil 

 

Mesinduskursus Viljandis   

Mesinduskursus Pärnus  

Õpiring Muhu saarel  

Praktilised töötoad Elvas  

Eesti mesinikud külas 

Dalmaatsia mesinikul 

 

Teabeõhtud piirkondlikes 

mesindusseltsides 

 

 

MESILASPERE UUDISKIRI 
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Õpiring Muhu saarel alustab 14.märtsil 

Eesti mesinikud külas Dalmaatsia 

(piirkond Horvaatias) mesinikul 

Praktilised õppepäevad tulekul 

Elvas—juhendajaks Tõnu Hiiemäe 

 Tasulised 

 Tulumaksu tagastus 

 

 Õppepäevad on 

ülesehitatud tervikuna ehk siis 

osalemine kõigil 5 õppepäevadel 

 Alustame 29.märtsil 

 Aprilli-, mai-, juuni– ja 

augustikuu päevad täpsustamisel 

 Kasutusel nii lamav– kui 

korpustarud 

 Grupi suurus 12 inimest 

Grupp on põhimõtteliselt 

täitunud, kuid registreerime 

ootelehele, kui keegi peaks 

viimasel  hetkel loobuma. 

Kogemused on näidanud, et 

mõnikord pannakse väga 

kiiresti nimi kursusele kirja 

ja siis paari nädala pärast 

loobutakse. Eriti veel siis, 

kui ise maksma ei pea  :).  

 

Kohustus on kohal käia 

k õ i k i d e l  4  p ä e v a l . 

Puudumise põhjuseks saab 

olla vaid ootamatu haigus. 

  

 

……. 

Saime ülevaate kohalikust 

mesindusest, mis erineb ees-

timaisest üsna palju, seda 

eriti kliimast tingitult. Nimelt 

on neil aasta jooksul kaks 

korjeperioodi: üks septem-

brist detsembrini ja teine 

algab veebruaris ning kestab 

ligikaudu juulini. 

Kui lugu hakkas huvitama, 

siis edasi saab lugeda  kodu-

lehel asuvast blogist http://

www.mesilaspere.com/

Igal sügisel toimub 

traditsiooniliselt õppereis 

kusagile kaugemale. 

2019.aastal käisime 

Dalmaatsia piirkonna me-

sinduse ja 

maaettevõtlusega tut-

vumas.  Kuidas mesinik 

Šolta saarel elab, sellest 

kirjutas kokkuvõtte reisil 

osalenud Liia. 

“Miski ei iseloomusta meie 

rännakut mesiniku juurde 

paremini, kui järgnevad lau-

lusõnad:  On neetud rank see 

mäkketõus ja kahtlema löön 

oma jõus. Vaev on liiga suur. 

Surub ligi maad, liialt jõudu 

nõuab…. 

Age me jõudsime kohale, 

vaatamata sellele, et tuli 

läbida 1,5 km suhteliselt 

järsk tõus +28 kuumuses. 

Eestlane on ju visa. 

Piirkondlikes mesindusseltsides toimuvad samuti 

mesindusalased loengud—rahastatud riikliku 

mesindusprogrammi vahenditest. Osalemine tasuta.  

11.märtsil Karksi-Nuias kell 

11.00 Aleksander Kilgi loeng 

teemal “Talvitunud mesilasp-

erede arendamine tugevateks 

suvise meekorje peredeks. 

Seadusandlus ja head tavad 

mesinduses” 

10.märtsil Tallinnas teeb Liina 

Puusepp ülevaate õietolmu 

analüüsidest linnameest. 

http://2020-

2022.mesindusprogramm.eu/  

15. veebruar—Türi vallas, 

Kädva külamajas, algusega kell 

16.00—”Huvitavaid juhtumid 

Eestimaa tegelikus mesinduses 

viimase 25 a jooksul”  

16.veebruar—Pärnus, Allika 

2a, algusega kell 11.00—

küsimustele vastab Leo vari 

26.veebruaril—Rae vallas, 

Veldi tee 1, algusega kell 
18.30—Ilmar Särje loeng 

“Looduslähedane mesilaste 

pidamine, apiteraapia” 

29.veebruaril—Keilas, Ohtu 

tee 5—Mee müük ja 12 küsi-

must mesinikule—vastamas 

Andres Tamla 

7.märtsil Linnamäe külas, 

Lääne-Nigula vallas Läänemaal 

kell 10.00 räägib Erki Nau-

manis teemal “Linnamesindus 

meil ja mujal. Mesilasvaha 
suletamise erinevad võima-

lused ja võtted” 

Muhu Õpiringis põhikoo-

litajana ikka Aimar Lauge 

Info ka alati telefonil 5039006 
Marianne Rosenfeld 

Või e-kiri 
mesilaspere@gmail.com 
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Sellest reisist sai tehtud 

ka kaks filmi. 

Üksikasjalikumalt Jüri 

Luguse poolt, 

https://youtu.be/

CCszZsV6040 

 

 

Lühemalt tehtud film ja 

ilma jututa (loodusvaated 

ja läbikäidud kohad) 

reisijuhilt Chris 

Seda näeb https://

www.youtube.com/

watch?v=ifydr1VVE9Q  

märksõna RosenReisid 

 

 

 

http://www.mesilaspere.com/blogi
http://www.mesilaspere.com/blogi
http://2020-2022.mesindusprogramm.eu/
http://2020-2022.mesindusprogramm.eu/
mailto:mesilaspere@gmail.com?subject=Uudiskirja%20tagasiside
https://www.youtube.com/watch?v=ifydr1VVE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ifydr1VVE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ifydr1VVE9Q
https://www.youtube.com/watch?v=ifydr1VVE9Q
http://www.mesilaspere.com/et

