
06.  jaanuar  2015 

1.  vä l jaanne,  1.  number 

Eesti Mesinike Liidu (EML) infoleht 

Hea lugeja!  

Sinu ees on esimene number meie 

esimesest elektroonsest infolehest. 

Tahaksin öelda, et kaua tehtud, 

kaunikene, aga kindlasti seda ei öelda ei 

saa. Aga vähemalt olen astunud esimese 

sammu. See mõte, et hakata välja 

andma kiiresti levitatavat infolehte 

eelkõige EML liikmetele ja miks mitte ka 

huvilistele, tekkis mul tegelikult juba 2013 

aasta lõpus. Ja nagu näete, tegelikult 

kulus terve aasta selle sammu 

astumiseks. 

Ausalt öeldes oleks kauemgi kulunud, 

kuid hakkasin jõulude ajal ise tegema 

kokkuvõtteid oma lubadustest ja aastast 

2014 ning otsustasin: viimane aeg on 

end kokku võtta ja eelmisel aastal antud 

lubadused teoks teha. 

Sissejuhatuseks   Marianne Rosenfeld - tegevjuht 

ABC kursused 
Mesinduse ABC kursused algavad 
veebruarist Pärnus, Põlvas ja Tallinnas. 

Põlvas ja Pärnus toimuvad kursused 
mesindusprogrammi raames ja on 
osalejatele tasuta. 

Pärnu kursus on juba täitunud, kuid Põlva 
kursusele on veel vabu kohti. 

Tallinna kursus on tasuline, aga koolitusloa 
olemasolu annab võimaluse tulumaksu 
tagastusele seaduses ettenähtud korras. 

Vaata täpsemat infot meie kodulehelt ja 
jaga ka teistega. 
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Ma usun ammu siiralt sellesse, et 

meie ettevõtmised sõltuvad meie 

mõtetest ja tulemused meie 

töökusest. Ja kõik see, mida me 

saavutame, on tegelikult meie 

sisemise mina uskumuse vaatepilt. 

Tegelikult on mul sinisilmne unistus – 

tahan, et see infoleht jõuaks 

lugejateni vähemalt kord nädalas, aga 

esialgu on hea kui 2 korda kuus. Aga 

unistused ju peavadki olema suured. 

Loomulikult loodan, et seda infolehte 

aitavad sisukamaks muuta nii 

juhatuse liikmed kui ka kõik teised, 

kes tahavad oma mõtteid jagada. 

Seepärast on kõik kaastööd ja info 

alati teretulnud. 

Soovin kõigile jõudu ja tahet oma 

unistuste elluviimisel! 

 

Millised ettepanekud tegi Eesti 

Mesinike Liit 

Põllumajandusministeeriumi 

ümarlaual arutamiseks, seda 

loe meie kodulehelt. 

Oletatavasti toimub ümarlaud 

ikka vastavalt lubadustele 

jaanuarikuus. 
 

ILUSAT ALANUD AASTAT!

Eesseisvad 
sündmused 

♦ 14.jaanuaril 
toimub juhatuse 
koosolek Tartus 
 



   Aleksander Kilk 
    Juhatuse esimees

EML suudab oma liikmeskonna ja kõigi 
Eesti mesinike jaoks võimalikult palju 
kasulikku arendustööd teha, sealhulgas 
saavutades ministeeriumi poolt 
mesilasperede pidamise otsetoetuse 
sisseviimise Eestis. 
 
Koostöös ministeeriumi ja 
ametkondadega parandatakse ja 
täiendatakse seadusandlust mesilaste 
kaitseks taimekaitsevahendite 
põhjustatud mürgistuste eest ja 
mesilashaiguste riiklikuks 
tõrjekorralduseks. 
 
EML poolt korraldatakse uute 
mesindusteemaliste raamatute ja 
infomaterjalide trükkimine ja 
soodustingimustel müük EML liikmetele. 
 

 

 

    

Astrid Oolberg – juhatuse liige 

EML üldkoosolekul märtsis 

2015 valitav uus juhatuse 

koosseis hakkab aktiivselt 

ja üksmeelselt EML 

arengukava ja selle 

jooksvate tegevuste kava 

elluviima – ikka kõigi EML 

liikmete ja laiemalt kogu 

Eesti mesinduse kasuks. 

 

 

Lehekülg 2/4  EML infoleht

EML korraldab jätkuvalt ABC-
mesinduskursusi algajatele, täiendõpet 
ja õppeekskursioone Euroopa erinevate 
EML  korraldab jätkuvalt ABC 
mesinduskursis algajatele, täiendõpet ja 
õppeekskursioone Euroopa erinevate 
maade mesindusega tutvumiseks ja 
sealsete kogemuste omandamiseks. 

EML liikmete aktiivsus suureneb ja 
juhatuse kõrvale moodustuvad aktiivsed 
töögrupid, et üheskoos edendada just 
neid arengusuundi, mis on enamusele 
EML liikmetele olulised, vajalikud ja 
kasulikud. 
 
Üha enam Eesti mesinikke mõistab ja 
hindab EML arendavat mõju meie 
mesinduse hüvanguks ja EML 
liikmeskond kasvab kiirenevalt. 
 

Head uut mee- ja mesindusaastat! 
 

 

 

OOTUSED ALGAVALT AASTALT 

Ülo Lippa – revisjonikomisjoni liige 
Uus aasta kärtsu ja mürtsuga vastu võetud, nüüd tuleb tööle hakata!  

EML on mõnusas mugavustsoonis tiksunud juba mitu aega. Seda peamiselt tänu Aleksander Kilgi 
kompententsile, teadmistele ja suutlikkusele. Paraku areneb kõik meie umber edasi  ja 
paigalseisjad jäävad pikapeale tahaplaanile. Ikka üsna taha otsa. 

 

Loodan, et alanud aastal muutub 
liikmete vaheline suhtlus avatumaks ja 
liikmed ise aktiivsemaks. 

Arengukava juurde kuuluv tegevuste 
plaan tuleb konkreetselt täpsustada ja 
neid tegevused ka etapiviisiliselt ellu 
viia 

2014 aastal oli infovahetus liikmetega e-
kirjaga aktiivne. Kindlasti jätkub see ka 
edaspidi. 

 Edasi arendada Tunnustatud Eesti Mesi 
märki ja selle sõnum viia ostjani. 

Märtsikuu juhatuse valimised on hetkel veel kauges tulevikus, kuid see paar kuud võib ootamatult kiiresti 
mööda libiseda. Nii et hakakem kohe ja täna mõtlema, kes praeguse juhatuse liikmetest peaksid jätkama ja 
kes võiksid olla uued aktiivsed, mõtlemisvõimelised ning edasipüüdlikud mehed ja naised Mesinike Liidu 
eesotsas. Samuti on vaja inimesi revisjonikomisjoni, sest käesolevaga kasutan juhust teatada, et 2014 aasta 
lõppemisega panen mina selle ameti maha. Seda siiski mitte päris ilma tagamõtteta. Nimelt on mõned EML 
liikmed käinud välja mõtte, et võiksin juhatusse kandideerida. Otsus ei tulnud eriti kergelt aga olgu, kui 
valituks osutun, võtan selle vastutuse ja püüan anda oma panuse EML-i edasiliikumiseks uuele tasandile. Ja 
veel kord - tööle tuleb hakata!     Edukat alanud aastat kõigile! 

 

 



 

Lehekülg 3/4EML  infoleht OOTUSED ALGAVALT AASTALT

Ootan, et Põllumajandusamet  koostöös 

mesinike organisatsioonidega töötab 

välja pestitsiidide kasutamise  läbi  

mesinikele tekitatud kahjude  

menetlemise ja  hüvitamise (operatiivse) 

korra. Selleks, et mesinikud ei peaks  

enam ootama  kahjude hüvitamist ( kui 

üldse)  aastaid kestvate  

kohtuprotsesside tõttu, luua  riiklik  

mesinduse hüvitusfond, kust mesinikud 

saaksid kiiresti abi oma  tootmise 

taastamiseks. 

Antu Rohtla ootused 

Ootan koostööd  

Keskkonnaministeeriumiga, et  vajadusel 

(ajaliselt) piirata  seoses metsade 

raiumisega mesilaste  korjemaade  

kahjustamist.. Põhimõtteliselt on ju 

tegemist elupaikadega, mida  mitmete 

liikide puhul kaitstakse, mesilaste  ja 

teiste  tolmeldajate puhul aga mitte. 

 

Ootan väga, et Põllumajanduse  

ministeeriumi juurde loodaks  (3-5) 

liikmeline ausatest või erapooletutest 

asjatundjatest koosnev 

mesindusnõukogu, kes aitaks  

mittekompetentsetel  ametnikel  välja 

töötada ja  vastu võtta enam-vähem 

adekvaatseid mesinduse kohta käivaid  

otsuseid 

� Ootan, et keskkonnamõjude hindamisse kaasataks  vajadusel ka 

mesinikud. 

 � Ootan  tõhusamat kontrolli  

pestitsiidide kasutamise üle.   Ministri 

määrus  ütleb, et ei tohi pritsida, kui 

tuule kiirus on üle 4 m/sek.  Minule on 

jäänud arusaamatuks, kuidas seda tuule 

kiirust põllul , igal konkreetsel juhul 

mõõdetakse? Ma ei ole näinud  ühelgi 

taimekaitseagregaadil  seadmeid tuule 

kiiruse  mõõtmiseks! 

 

� Ootan mesindusalaste 

rakendusuuringutega alustamist ja 

nende  finantseerimist, et töötada välja  

põhimetoodikad mesilastele ohtlike 

haiguste ja  parasiitide  tõrjumiseks. 

Niikaua, kuni me loodame  heade 

naabrite abile ja sealt teabe saamisele 

(tavaliselt  hilinemisega), surevad meie  

mesilaspered ja  Eesti mesindus käib 

alla.Seoses  rakendusuuringute 

tulemustega, korraldada valitsuse (VTA) 

abiga tõrjevahendite  ja  ravimite 

piisavas koguses maaletoomine. 

 
� Ootan  mesilaste 

haudmehaiguste  diagnoosimisel  ja 

ravimisel enam VTA abi, ning AHM-i ja 

EHM-i kuulutamist karantiinseteks  

haigusteks. Samuti ootan riigipoolset 

tuge haudmehaiguste diagnoosimisel 

(laboratoorsete analüüside  maksumuse  

kas täielikku või  osalist  hüvitamist) 

� Nõustamine, nõustamine  javeel kord nõustamine.   

� Tuleb koheselt   luua 

usaldusmesinike võrgustik. 

Usaldusmesinikud tuleb välja 

õpetada  ja  läbi töötada nende töö 

tasustamise  süsteem  ( kui palju riik- 

kui palju abivajaja). 
� Antu Rohtla – EMLi auliige ja 

mesindusveteran – foto 

mesinduskonverentsilt 

 

 



 

 
Toimumisaeg: 03.mai
Registreerimine
lõpeb 01.aprillil, et jõuaksime
rahulikult
Regi
istekohtade

EML  juhatuse liikmed ja 

tegevjuht kohtuvad 

jaanuaril jaanuaril jaanuaril jaanuaril 

aadressil Tartu, 

kell 17.00.kell 17.00.kell 17.00.kell 17.00.

meie tegevuste vastu, on 

teretulnud. Tund

oleme valmis vastama 

küsimustele. Hea, kui need 

Kohtumine Tartumaa mesinikega

Mesindusalane õppereis Valgevenesse

J.Vilmsi 53G 
Tallinn 
10154 

Tegevjuhi telefon: 
50 29 006 

Kontor 
(63 764 93 

Üldine e-post: 
info@mesinikeliit.ee 

 
Tegevjuhi e-post: 

mesilaspere@gmail.com 
 

Leia meid internetist: 
www.mesinikeliit.ee 

 

Teabepäevad kohalikes 
piirkondades 
 
 
 13. jaanuaril toimub 
teabeõhtu Tallinna Mesinike 
Ühistus (toimumiskoht 
Mustamäel, Ehitajate tee 5) 
ei saa toetust 
mesindusprogrammist 
 
17.jaanuaril toimub teabepäev 
Raplamaa Mesinike Seltsis, 
asukohaga Valtu Jahimaja. 
Lektoriks Sergei Koszlov 
Teabepäev on toetatud 
mesindusprogrammist 
 
 
 
Mesindusprogrammi kohta 
täpsem  info 
www.mesindusprogramm.eu 

 

Toimumisaeg: 03.mai-09.mai 
Registreerimine reisile on alanud ja 
lõpeb 01.aprillil, et jõuaksime 
rahulikult vormistada viisataotlused. 
Registreerimise järjekorras bussis 
istekohtade valik. 

EML  juhatuse liikmed ja 

tegevjuht kohtuvad 14. 14. 14. 14. 

jaanuaril jaanuaril jaanuaril jaanuaril Tartumaa mesinikega 

aadressil Tartu, Soola t.1Soola t.1Soola t.1Soola t.1    alates alates alates alates 

kell 17.00.kell 17.00.kell 17.00.kell 17.00. Kõigil, kel  huvi 

meie tegevuste vastu, on 

teretulnud. Tund-poolteist  

oleme valmis vastama 

küsimustele. Hea, kui need 

Kohtumine Tartumaa mesinikega

Mesindusalane õppereis Valgevenesse

MUUDATUSED ÕPPEREISIDES 
 

� SLOVAKKIA REIS ASENDUB SOOMEGA 
(JUUNI LÕPP VÕI JUULI ALGUS)

� SAKSAMAA REIS TOIMUB ALATES 
25.SEPTEMBRIST 

 
REISIDE MARSRUUDID TÄPSUSTUVAD.

saadetaks mei

et saaksime põhjalikumalt ette 

valmistuda. Aga sobivad 

küsimused otse ka saalist. 

Kohtumise teises pooles on 

kavas loeng. Teema täpsustub.

 

Põhjalik 
ja selle l
Kohaliku
tutvustavad
Liidu esindajad, kellega
eelmisel
Täpsem 
15.jaanuarist meie
 
 
 

Kohtumine Tartumaa mesinikega 

Mesindusalane õppereis Valgevenesse 

UB SOOMEGA 
ALGUS) 

ALATES 

ÄPSUSTUVAD. 

saadetaks meile juba eelnevalt, 

et saaksime põhjalikumalt ette 

valmistuda. Aga sobivad 

küsimused otse ka saalist. 

Kohtumise teises pooles on 

kavas loeng. Teema täpsustub. 

 tutvumine pealinna Minski 
lähima ümbrusega. 

Kohaliku mesinduse elu-olu 
tutvustavad Valgevene Mesinike 

esindajad, kellega sõlmisime 
eelmisel aastal koostöölepingu. 

 reisikava alates 
15.jaanuarist meie kodulehel. 


