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ÕPPEKORRALDUSE ALUSED     (vastavus TäKS § 7 lg 2) 

Täienduskoolitustele/kursustele vastuvõtu tingimused 

Vt. ka koolituste väljaarvamise tingimusi ja korda; õppemaksu tasumise ja tagastamise korda, 

kvaliteedi tagamise aluseid. 

 Koolituskeskuse Alustame Algusest täienduskoolitustele/kursustele on võimalik registreeruda 

kodulehel  (www.alustamealgusest.ee   - suunatakse nimega https://mesilaspere.com ) 

 Kodulehel on  koolituste alaleht  https://mesilaspere.com/koolitused-mesinikele  ja soovitud 

kursuse juures avatud registreerimisvorm. See tuleb täita vajalike andmetega ning edastada 

andmed elektroonselt. 

 Erandkorras saab registreeruda ka telefoni  (helistades 5029006) või e-kirja teel 

(alustamealgusest@gmail.com)  edastades vajalikud andmed konkreetsel koolitusel 

osalemiseks. 

 Nii registreerimisvormi kui telefoni ja e-kirja kaudu saab täpsustavat infot küsida kursuse 

kohta – nii korralduslike ja sisuliste küsimuste kohta. Samuti saab edastada oma 

koolitussoovid ning erisoovid seoses koolitusel osalemisel (erisoove arvestatakse võimaluste 

piires). 

 Kõigi registreerunutega võetakse individuaalselt ühendust selgitamaks välja õppe eesmärgid 

ja motivatsioon ning koolitusvajadus. Õppegrupid püütakse komplekteerida võimalikult 

sarnaste õpivajaduste ja huvide alusel. 

 Kõik pikaajalised kursused (kestvusega üle 6 kuu)  on Koolituskeskuse kodulehel 

avalikustatud vähemalt kuu aega enne kursuse toimumise algust. 

 Kõik lühiajalised kursused ja õppepäevad on Koolituskeskuse kodulehel avalikustatud 

vähemalt 2 nädalat enne kursuse/õppepäeva toimumise algust. 

 Kõik koolitusele registreerunud saavad vähemalt nädal enne õppetöö algust  teabe koolituse 

toimumise täpse korraldusliku poole kohta – ajakava, koolituse koht ja ruumid, transport. 

Eelnev info antakse ka konkreetse õppekava juures selle avalikustamisel. 

 Üldjuhul  kindel haridustase ei ole nõutav. Neid andmeid küsitakse vajadusel  vaid 

statistilistel eesmärkidel. Oluline on õppija soov omandada õppekavas ettenähtud 

õpiväljundid. 

 Osalejale väljastatakse osalustasu maksmiseks arve. 

 Üldjuhul tasutakse osalustasu  enne koolituse algust, arvel näidatud kuupäevaks. 

 Kui arvel näidatud kuupäevaks ei ole koolitustasu laekunud, võib koolituse korraldaja 

vabastada õppekoha järgmisele osalejale (v.a. individuaalsed kokkulepped). 

 Olenevalt kursuse kestvusajast, on võimalik kokkuleppel arvet tasuda mitmes jaos. 

 

Koolitustel osalemise tingimused  on kinnitatud MTÜ Alustame Algusest juhatuse protokolliga  01. veebruaril 2021.  
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