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TEGEVJUHI SISSEJUHATUS 

 

Teie ees on järjekordne infoleht 
järjekorranumbriga nr.2. Kui 
õnnestub, siis järgmine info 
jaanuarikuu  viimastel päevadel, 
sest veebruarikuu 2 esimest nädalat 
olen mina ise „levist eemal 100%“. 

Paljudega teist kohtume kindlasti 
14.veebruaril Paides, kui toimub 
talvine teabepäev. Palun jälgige siis 
täiendavat reklaami ja registreeruge 
õigeaegselt. Näiteks sooja 
lõunasööki saab tellida vaid 
ettetellimusega ja selle eest 
eelnevalt tasumisega. Ka kohvipaus 
on ette tellides odavam kui 
kohapealt ostes. 

 

 

Esmaspäeval, 19. jaanuaril  toimus 
Põllumajandusministeeriumis ümarlaud. Mida 
arutati, kes esindasid EML-i, sellest loe 3.-
ndalt lehelt  
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Fotomeenutus Valgevene mesilast 
november 2014. Foto: Aleksander 
Kilk 

 

Novembris 2014 käisime EML-i 
esindajatena mina, Aleksander Kilk  
ja Anna Aunap Valgevenes sealse 
Mesinike Liidu kutsel konverentsil ja 
ka kevadel toimuvat õppesõitu ette 
valmistamas.  Tänaseks päevaks on 
Eesti Mesinike Liidu ja Valgevene 
Mesinike Liidu vahel sõlmitud 
koostööleping 

 

 

 

 

Huvi mesinduse ABC kursuse vastu 
Tallinnas osutus nii suureks, et suure 
tõenäosusega avame ka teise 
õppegrupi. Seetõttu on sinna nüüd 
vabu kohti. Kursus on koolitusloaga. 
See tähendab, et õppetasult toimub 
tulumaksu tagastus. Tutvu õppekavaga 
meie kodulehel ja räägi sellest 
uudisest ka huvilisega, kes ei ole EML 
liige ja võib-olla ei ole seda infot veel 
leidnud.  

 
 
 

Eesseisvad sündmused 

 14.veebruaril toimub 
vabariiklik mesinike 
teabepäev 
Kohe varsti selle kohta ka 
täpsem päevakava. Jälgige 
infot mesindusprogrammi 
kodulehel 
www.mesindusprogramm.eu 
 
 

 

 
Foto: Peep Käspre 

http://www.mesindusprogramm.eu/


    
   

 

 

 

Koosolekul arutati: 
1) EML 2014.majandusaasta aruande koostamisest ja kevadise üldkoosoleku 

korraldamisest. 

Koosolek toimub 28. märtsil Tallinnas Paala tänaval. Koosoleku kutse 

liikmetele ilmub veebruarikuu „Mesinikus“, kodulehel  ja täpsustatakse e-

kirjadega. Koosoleku tähtsamad päevakorrapunktid on majandusaasta 

aruande arutelu ja kinnitamine ning uue juhatuse valimine. Eelnevalt pidid 

kõik juhatuse liikmed hiljemalt 19.jaanuariks esitama revisjonikomisjonile 

ülevaate oma tegevustest ja sellest kokkuvõte lisatakse aruandele. 

Majandusaasta finantspoole aruande koostavad tegevjuht, juhatuse 

esimees ja raamatupidaja. Revisjonikomisjon kontrollib eraldi 

tegevusaruande koos protokollidega ja vastuvõetud otsuste täitmisega ning 

seejärel finantspoole aruandluse. Revisjon peab toimuma sellises 

ajavahemikus, et juhatusel jääks aega omapoolset tagasisidet revidentidele 

anda ja vajadusel viia sisse parandused või täiendused vastavalt revidentide 

poolt tehtud ettepanekutele. Aruanne peab olema valmis ja juhatuse 

liikmete poolt kinnitatud 2 nädalat enne üldkoosolekut. 

Määrati inventuuri läbiviimise komisjon.  Liikmeteks juhatuse liikmed 

Andres Tamla ja Aivo Sildnik ning lehetoimetaja Katrin Linask. Komisjoni 

kuulub ka Aleksander Kilk kui juhatuse esimehena materiaalselt vastutav 

isik. Inventuuri komisjoni otsust kontrollib omakorda revisjonikomisjon. 

 

Üldkoosoleku teine oluline punkt on UUE JUHATUSE VALIMINE.  01. 

novembril toimunud üldkoosolekul võeti vastu otsus, et kõik juhatusse 

kandideerijad peavad end tutvustama veebruaris ilmuvas „Mesinik“-lehes. 

Koosolekul kohapeal enam uusi kandidaate esitada ei  saa. See otsus võeti 

üldkoosolekul vastu mõttega, et kandidaate eelnevalt teades saavad  ka 

koosolekule mittetulijad anda oma eelistused volitusega. 

Üldkoosolekule esitatakse ettepanek hääletusprotseduuriks, et enim hääli 

saanud kandidaat osutub valituks juhatuse esimehena. 

 

Üleskutse kõigile liikmetele: kui te tunnete, et teil jätkub aega ja energiat 

teha vabatahtliku tööna  EML-i jaoks väga tänuväärset tegevust, siis olete 

oodatud kandideerima juhatusse.  Selleks saatke enda tutvustus ja nägemus 

juhatuse liikme tegevustest  meie lehetoimetaja Katrinile e-kirjaga aadressil 

linask@neti.ee.  Viimane tähtaeg selleks on 05. veebruar. 

 

 

    

 

Juhatuse koosolek 

toimus 14.jaanuaril 

2015 Tartus Soola tn. 

1 Tartu AMS ruumides. 

Sellele järgnes 

kohtumine Tartumaa 

mesinikega ja 

Aleksandri poolt 

mesindusteemaline 

loeng 

 

Ülevaade 
liikmeskonnast: 
 
31.detsembril oli meil 
liikmeid 535, 

hetkeseisuga 541.  

Lehekülg 2/4  EML infoleht Ülevaade juhatuse koosolekust 

 

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed: 
Aleksander Kilk, Aivo Sildnik, Ain 
Seeder, Andres Tamla, Anna Aunap, 
Astrid Oolberg, puudus Lauri Kallaste. 
Revisjonikomisjoni esindas Aado 
Oherd. 
Töökohustustega seoses osales 
tegevjuht. 
Külalisena „Mesinik“-lehe toimetaja 

Katrin Linask 

Juhatuse koosoleku 2.päevakorrapunktina arutati EML arengukava 2015.a. tegevuskava täpsustamist 
ja lisatabeli täitmist. Tegevjuht andis ülevaate ettevalmistustest „Maamessil“ osalemisest.  Juhatuse 
liige Andres Tamla andis ülevaate „Praktilise Mesinduse“ 2. osa kirjastamisprotsessi käigust. 

Koosoleku 3.päevakorrapunktina andis tegevjuht ülevaate Koolituskeskuse 2014.aasta tegevuste 
kokkuvõtetest, 2015. aasta planeeritavatest tegevustest ning kinnitati muudatused Koolituskeskuse 
nõukogus.  Otsustati Nõukogust välja arvata Aili Taal, kuna ta ei kuulu enam EML-i ja uueks Nõukogu 
liikmeks kinnitati Anna Aunap.  

Protokolli täisversiooniga saab tutvuda kodulehel liikmetele mõeldud osas. 

 

mailto:linask@neti.ee


 

Lehekülg 3/4 EML  infoleht 

 

Mesindusteemalised ümarlauad 
põllumajandusministeeriumis, kus 
kohtuvad mesinikud ja ametkondade 
esindajad, on saanud juba tavapäraseks. 
Vahel tundub, et need ongi 
„ümmargused“, sest otsustused ei tule 
üldse nii kiiresti, kui mesinikud eeldavad ja 
ootavad.  Kahjuks on see riigi bürokraatlik 
toimemehhanism ja selles ei saa 
süüdistada ainuüksi ümarlaual osalejaid.  
Muide, see laud, mille taga kokku 
saadakse, ei ole üldse ümmargune, vaid 
pigem ovaalne. 

Ülevaade  19. jaanuaril 
Põllumajandusministeeriumis toimunud 
ümarlauast. 
 
Põllumajandusminister  tegi lühikese tervituse ja seejärel 
anti sõna laua taga olnud esindajatele oma organisatsiooni 
2015.aasta tegevuste tutvustamiseks. EML-i poolse 
tutvustuse esitles Aleksander Kilk. Kuna EML-il on palju 
tegevusi 2015.aastaks plaanis, siis neid põhjalikumalt 
tutvustan järgmistes infolehtedes.  
 
Lisaks EML-ile olid  kohal ka detsembris loodud Eesti 
Mesinduse Koostöökogu esindajad (Eesti Mesinduse 
Koostöökogu – omavahelise kokkuleppe sõlminud  Eesti 
Kutseliste Mesinike Ühing, Eesti Mesilaste Tõuaretajate 
Selts ja Saaremaa Meetootjate ühing)  Tago Holsting ja 
Mart Kullamaa. 
 
Eesti Mesinike Liit oli omapoolsed ettepanekud 
ümarlauale juba esitanud 13.detsembril 2014. Ja juba 
varasemalt on EML hakanud  taotlema mesilaspere toetust 
alates 1.perest. Aga viimaste ettepanekutega  saab tutvuda 
meie kodulehel „“EML valmistub PõM  jaanuarikuiseks“ 
ümarlauaks“.  
 
Enne ministeeriumisse minekut kohtusid mõlemad 
esindused ka EML-i kontoris, et omavahel täpsustada 
arutelu alla tulevaid küsimusi ja välistada seega 
märgatavad erimeelsused ministeeriumis olles. See 
õnnestus väga hästi. Võib öelda, et arutelu oli rahulik ja 
konstruktiivne.  Kiidusõnu saab öelda vaid ka asekantsler 
hr. Lemetti  juhtimisstiilile, kes ohjas väga hästi 
vabakuulajana kohale tulnud Eha Metsalliku emotsionaalse 
esinemise ja  päevakorrast kõrvalekalduvad küsimused. 
 
Lisaks tutvustavatele tegevustele oli arutelu all 
mesilasperede toetuste maksmise teema. EML on esitanud 
oma ettepanekutena toetuse maksmise alates 1.perest, 
kuid kompromissina tuli meil tõdeda, et kahjuks see ei ole 
siiski võimalik. Ühe pere kaupa toetuste maksmine on 
administratiivselt väga kulukas. Jäi kõlama kuuldu, et alla 
100.-euro suurust toetust ei saa menetleda. Pigem tuleb 
arvestada, et toetus tuleb alates kas 5. või 10.perest, kuid 
hetkel on kõik veel tulevik. Selge on see, et 2015.aasta 
eelarves seda ei ole, kuid ministeerium on teinud oma 
ettepanekud selle toetuse arvestamiseks 2016.aasta 
eelarvesse.  Enne seda on aga valimised. 
 
Ministeeriumisse saadetud ettepanekute põhjal koostatakse 
ministeeriumi poolt täpsem tegevuskava. Tegevustesse (sh. 
töögruppidesse) kaasatakse ka mesinikud. Kohe, kui tuleb 
selle kohta täpsemat infot, saame seda teada anda. Samuti 
esitab EML oma esindajad kõikidesse töögruppidesse. 
Minister ütles oma avasõnas, et kõikide mesinike 
organisatsioonide esindajad on alati ministeeriumi 
koostööpartnerid.  

 
Kohtumise kohta täpsustav memo on samuti koostamisel ja seda 

tutvustame teile esimesel võimalusel. 
 

EML-i esindajateks olid juhatuse 
esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige 
Andres Tamla, revisjonikomisjoni liige 
Ülo Lippa ja tegevjuht Marianne 
Rosenfeld – juhatuse 14.01.2015 otsuse 

alusel. 

. 

 

 

 

Ümarlaud kutsuti kokku 
Põllumajanudusministeeriumi 
poolt alljärgneva päevakavaga 

 
1. Ministri sissejuhatus 

2. Mesindusorganisatsioonide 

2015.aastal kavandatavad tegevused 

3. Mesindussektori toetamine 

4. Mesindusorganisatsioonide poolt 

tehtud ettepanekud 

 
Arutelu  möödus konstruktiivselt, 
erimeelsusele jäädi vaid peretoetuse 
küsimuses.  
EMK tegi ettepaneku maksta toetust vaid 
registreeritud ettevõtjatele (esialgne 
miinimum 30 pere nõue oli siiski välja 
jäetud), EML aga kõigile, kes on oma 
perede arvu registrisse kandnud.  
 
Meiepoolne peamine põhjendus seisnes 
selles, et pelgalt ettevõtete toetamisel 
on alustajatel teistega võrreldes 
ebasoodsamad tingimused. Samuti tooks 
ühtne toetus nähtavale märgatava osa 
nn. salamesinikke  ja tõhustades 
omakorda mesilashaiguste seiret 

 

 



 

Reisi toimumise aeg 03.-09.mai 
 
Lubasin täpsemat reisikava 
15.jaanuariks. Kahjuks tuleb paar 
päeva veel selles osas oodata. Võin 
vaid öelda, et  enamus öid (v.a. 
viimane öö) oleme Minski kesklinnas 
mugavas hotellis. See tagab meile 
mugavama olemise ja pole vaja igal 
hommikul oma reisikohvrit bussi 
tassida, et järgmisse sihtpunkti 
sõita. Minskist teeme väljasõite 

.EML tegevjuht viibib puhkusel 

28. jaanuar – 11. veebruar. 

Kõik sel perioodil saadetud e-

kirjad jäävad vastust ootama. 

Samuti ei ole ka 

telefoniühendust.  

Kiireloomuliste küsimuste 

korral pöörduda juhatuse 

esimehe Aleksander Kilgi poole

 

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 
 
07. veebruar Põltsamaa 
Mesinike Seltsi teabepäev 
 
07. veebruar Lääne-Virumaa 
Mesinike Seltsi teabepäev 
 
08. veebruar Elva mesinike 
Seltsi teabepäev 
 
10. veebruar Tallinna mesinike 
ühistu teabeõhtu 
 
 

 
Mesindusprogrammi kohta 
täpsem  info 

www.mesindusprogramm.eu 

 

 Kontor on avatud 

teisipäeviti ja reedeti  kell 

10.00-16.00 ja seal kohtute 

sel ajal Ine Leinustega. 

 

mesindusega seotud kohtadesse. See 
loob võimaluse, et soovijad saavad 
ka omapäi Minski linnaga rohkem 
tutvuda. 
Mesinduskohtade valik  Valgevene 
Mesinike Liidu valikul. 
Reisile registreerumine kuni 01. 
aprillini (reisidokumendiks vajalik 
pass ja valgevene viisa taotluseks 
foto)  
Täpsem reisikava kodulehel esimesel 
võimalusel. 
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