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Uudiskiri on saadetud heas usus, et

soovite kursis olla meie uudistega. Olete

eelnevalt osalenud kas

mesinduskursusel, õppereisil, tellinud

trükiseid või avaldanud liitumiseks soovi

veebi kaudu. Kui enam ei soovi kirju

saada, siis lehe lõpus on link

loobumiseks. Aitäh, et olete meiega!

FB-s meie leht uue nimega - tule jälgi

meid https://www.facebook.com

/maaelureisidjamesinduskoolitused

Õppereise korraldades on meie sihtkohtadeks tavaliselt

ikka erinevate kohtade maaelu, mitte ainult mesindus. Aga

mitut lehte FB-s hallata ei ole ju eriti mõttekas, seepärast

sai viidud ühise nimetuse alla nii koolitused kui õppereisid.

Kodulehed on siiski erinevad.

w w w.mesilaspere.com

w w w.maaelureisid.ee

Lähiajal mesindusalased infopäevad

Eesti riikliku mesindusprogrammi (MP) raames toimuvad

pidevalt mesindusalased teabepäevad. MPi tegevusi juhib

EKMÜ ja rohkem infot programmi kodulehel

Kuid õppepäevi korraldatakse üle-Eestiliselt ja piirkondlike

organisatsioonidega koostöös. Osa võivad võtta kõik

soovijad, ka mujalt piirkondadest.  Loengutest osavõtt ka

tasuta.  Allpool kiirülevaade lähinädalate sündmustest.
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Jüri Kihelkonna mesindusseltsi
teabepäev

Kolm apäeval, 28.oktoobril räägib

Vahur Talim aa meekäitlemisruumides ja

tehnikast väiketootmiseks. Lisaks annab

nõuandeid jätkusuutlikuks mesindamiseks

ja kõrvalteemaks veel looduslikud

korjemaad. Teabeõhtu toimub Rae vallas,

Soodevahe külas, Lennuradari tee,

algusega kell 18.30. Täpsem info Jüri

Kihelkonna Mesindusseltsi eestvedajalt

Jaanus Tõnissonilt telefonil 5079928

Teabepäev Ida-Harju
Mesindusklubis

Neljapäeval, 5.novem bril

Toimumiskoht:  EEKB Kehra Kogudus,

Fr.R.Kreutzw aldi 1

Algus: kell 18.30

Teem aks m esindam ise

tootm iskaod, nende põhjused ja

vältim ine väikem esilas. Lektoriks

Aivo Sildnik

Täpsem info Heiki Kruusalu 56 279 700

Muud infot ka :)
25.-27.septem ber toimus järjekordne

õppesõit mesindus- ja

maaeluettevõtjatele. Viimase 2 aasta

jooksul juba 3 sõit, mis sai rahastuse PRIA

Teadmussiirde meetmest.

Kuidas sõit toimus, sellest kirjutas

ülevaate reisil osalenud Eha Metsallik ja

seda saab lugeda siit.

Pildigalerii ka blogis nähtaval: Hunt

Kriimsilmana tegevused mesinduses ja

maaelus

Meevõltsingutest

Reedel, 26.oktoobril  m eevõltsingute

teem aline infopäev Olustvere TMK-s

algusega kell 14.00. Kuni kella 17-ni

huvitavad loengud ja arutelu.

Osalemine eelregistreerumisega

Registreerimislingile pääseb siit

Teabepäev Tõrva linnas 
7.novembril

Kogunemiskohaks Tõrva kultuurimaja

Männiku tn.5

algus kell 10.00

Teem aks m esila rajam ine ja

lektoriks Mihkel Kalda

Info ja registreerimine tel. 53 83 68 22

või mesinduskaubad@gmail.com

Korraldajaks OÜ Beeservice

Vabariiklikud teabepäevade
eelinfo

Toimumiskoht Türi-Allikul, Veskisillal

Toimumisaeg: 14-15.11

Osaleda saab ka ainult valitud päeval.

Loengutest osavõtt tasuta.

Toitlustuse ja soovi korral majutuse eest

tasuda hiljemalt 9.11 korraldaja EKMÜ-le.

Päevakava koostamisel.

Registreerimine ja täpsem info MP

kodulehel
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Mesinduskursustest

Tihti helistatakse ja küsitakse, kas

kursuseid ka korraldatakse. Ikka

korraldame. Hetkel koolitusmeeskonnaga

uued õppekavad koostamisel.

Kindlasti tuleb ABC kursus algajatele

Tallinnas. Teistes piirkondades tõenäoliselt

õpiringid, mis eeldavad juba eelnevalt

väheseid kogemusi.  Kui aga huvilisi

leidub, siis miks mitte ka ABC kursused

teistes piirkondades. Andke aga julgelt

märku, milliseid koolitusi/õppepäevi

soovite. Meil on väga head koolitajad, kes

soovivad oma teadmisi edasi anda.

Infolehe haldaja: MTÜ Alustame Algusest

Info kogus kokku Marianne Rosenfeld

Alati võite kirjutada ja oma mõtteid

avaldada aadressile

mesilaspere@gmail.com

5.-6.detsember
Apiteraapia-alane koolitus ehk kuidas

"kondivalust" lahti saada. Õpetussõnu

jagab proviisor-m esinik Astrid

Oolberg. Lisaboonuseks puhkus mõisa

SPA hotellis ja Alatskivi lossi jõululaada

külastus. Vaata täpsemalt

w w w.maaelureisid.ee

Koolitus on õppekava alusel ja tulumaksu

tagastusega. Osalustasu alates 55 eurot.

Registreerimine kuni 20.11 või kuni kohti

jätkub. Ära maga head võimalust maha.

Buss sõidab marsruudil Viljandi, Halliste,

Abja-Paluoja, Karksi-Nuia, Tartu

Lõunakeskus, Tartu vallas Kõrveküla...

Lisaküsimused ja kõige kiirem täpsustav

info Mariannelt telefonil 5029006

Uudiskirja saajate hulgast lahkumiseks vajuta siia.

Firefox https://vepbewab.sendsmaily.net/template/preview

3 of 3 10/27/2020, 1:50 PM


