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Eesti Mesinike Liidu (EML) infoleht 

Kas tahtlik desinformatsioon või 
lihtsalt eksitus? 

Ülo Lippa –EML esindaja ümarlaual 

 

Mesinike koostöökogu on üllitanud oma 

kolmandat järjekorranumbrit kandva 

infolehe, milles hr. Tago Holsting ütleb  

„Paistab, et silmas peeti meie 

probleemipüstitusi ja nendest tulenevaid 

ettepanekuid, sest teistsuguseid pabereid 

polnud (ümar)laual näha. Panin tähele, et 

isegi EML esindaja(d) piilusid oma 

sõnavõttude ajal meie dokumenti – 

anname andeks, sest enda oma neil 

polnud.“ 

Hmmm... Kuidas seda siis nüüd mõista? 

Kas tõesti kirjatüki autor arvab, et EML 

läks ilma ettevalmistuseta kohale. Nii 

naiivne ei saa ju ometi olla. Aga ma võin 

ka eksida... 

Tundub, et selle lausega tahetakse jätta 
mulje, nagu oleks EML läinud 
ministeeriumisse olles ise võimetu ainsatki 
ideed välja käima. Tegelikkus oli siiski 
natuke teistsugune, nimelt on meie 
esindajad hästi kursis kaasaegsete 
infotehnoloogiliste võimalustega ja saatsid 

 

 

19. jaanuaril toimunud ümarlaud 
Põllumajandusministeeriumis tõi erinevaid 
vastukajasid. Sellest saab  veel lugeda ka 
lehtekülgedelt  nr. 2 ja 3. 

  

  

 

Mesinduse ABC  kursus  
Tartus 

Huvi mesinduse ABC 
kursuste vastu on väga 
suur. Avame õppegrupi 
ka Tartus koostöös Tartu 
Aiandus-
Mesindusseltsiga. Seega 
koolitused toimuvad 
nende ruumides Soola 
tn.1A,  reede õhtuti. 
Mesilapäevad 
täpsustamisel. Huvi 
korral tutvu 
koolituskavaga meie 
kodulehel ja küsi 
täpsustavaid küsimusi 
alates 12. veebruarist.  

 

  

 

omapoolsed ettepanekud digitaalsel 
kujul juba 13-ndal detsembril. 
 
 Nende edukat päralejõudmist 
kinnitas ka see, et peale Koostöökogu 
üllitise oli hr. Lemettil kausta vahel ka 
EML poolne nägemus. Ilmselt jäi hr. 
Holstingul see tahtmatult või 
tahtlikult märkamata. Nagu ei 
pannud ta tähele ka seda, et 
Aleksander Kilgil oli samuti  EML-i 
sõnumi väljatrükk laual.  
 
Mesinike liit ei pea vajalikuks paberit 
raisata. Pealegi on meil üsna hea 
mälu, et mitte unustada, mis sinna 
endapoolsetesse ettepanekutesse 
kirja sai pandud.  
Mis aga puutub sirvimisse, siis on ju 
loomulik, et kui ühe ümarlaua osalise 
versioon saab valmis vaid loetud 
tunnid enne kohtumist, siis teema 
käsitluse ajal seda sirvitakse. Aitäh 
Mardile, kes siinkirjutajalegi 
Koostöökogu ettepanekute väljatrüki 
usaldas, paberite teised küljed olid 
tühjad ja sinna oli hea märkmeid 
teha. Nüüdseks on ülestähendused 
arvutisse toksitud ja mõtlen, mis 
nende paberitega peale hakata, ei 
põle ka ju korralikult... 
 

Loe edasi lk. 2 

 
 
 

Eesseisvad sündmused 

 14.veebruaril toimub vabariiklik 
mesinike teabepäev. 
Registreerimine on alanud. Palun 
kasutage selleks  võimaluse 
korral elektroonset 
registreerimisvormi või helistage 
kontoritelefonil 637 64 93 
teisipäeviti ja reedeti. Jälgige 
infot mesindusprogrammi 
kodulehel 
www.mesindusprogramm.eu 
 
 

 
 

 

http://www.mesindusprogramm.eu/


    
   

 

 

 

Mesinduse ümarlauast Põllumajandusministeeriumis EML ja EMK osavõtul 
23.01.2015 

Eesti Mesinduse Koostöökogu (EMK) on nimetanud oma tegevuse 
peamisteks eesmärkideks liikmes-organisatsioonide omavahelise koostöö ja 
mesinduse kui majandusharu edendamise. Samas Eesti mesinduse hea 
käekäigu nimel on vajalik mesinike esindajate tugev ja tulemuslik koostöö 
riiklike seadusandlike ning täidesaatvate ja järelvalvet teostavate 
ametkondadega. Loodetavasti on EMK endale teadvustanud, et selles 
koostöös saavad mesinikud edu saavutada vaid siis, kui esinevad võimalikult 
ühisrindena ja üksmeeles. 
 
Põllumajandusministeerium omalt poolt on ümarlaua koosolekutele ja 
muudele läbirääkimistele kutsunud kõigi vabariikliku tasemega 
mesindusühenduste esindajad, kes kataksid võimalikult laialt kogu 
mesindussektori huve. Ka seekordse 19. jaanuari  ümarlaua koosolekule 
esitati kutse kokku 7 organisatsioonile, kellest mitmed nüüd küll on ühinenud 
või omavahel kattuvad. See, et ümarlaua kutsele reageerisid EML ja EMK, 
iseloomustab neid kui Eesti mesinduse edendamiseks valmisolekut 
väljendavaid organisatsioone. 
 
Kindlasti oli ümarlaua aruteludeks valmistumisel heaks „soojenduseks“ EMK 
ja EML delegatsioonide ühine arutelu 19.jaanuari hommikul EML kontoris. 
Arutati nii EMK poolt samal hommikul välja saadetud dokumendi kui EML 
19.detsembril ministeeriumile esitatud ettepanekute valguses, millist 
sõnumit mesinike ühenduste poolt ametnikele edastada. EML ja EMK 
esindajate keskustelu ümarlauale esitatavate ettepanekute üle oli 
konstruktiivne ja  varasemate võimalike erinevate arvamuste taustal näis 
jääd sulatavat.  
 
Ümarlaua koosolekul esitasid nii EML kui EMK esindajad ministeeriumi 
ametnikele oma ettepanekuid, millest enamus olid kantud ühistest või 
ühesugustest eesmärkidest. Ministeeriumi asekantsleri Illar Lemetti 
juhtimisel toimunud arutelu kandis läbirääkimised mõne sammu võrra edasi 
konkreetsete töörühmade moodustamise suunas, kuhu lisaks ametnikele 
kuuluksid EML ja EMK esindajad. Oli optimistlikke märke, et nii  ümarlaua 
teemade otseseks lahendamiseks kui töögruppide kaudu mesinike jaoks 
reaalsete tulemuste püüdlemiseks on EMK valmis koostööks EML-ga. 
 
Paraku paari päeva pärast tuli tunda pettumust, kui EMK koordinaator Tago 
Holsting levitas EMK veebilehel Infoleht 3 kaudu avalikkusele oma ülevaadet 
ja nägemust toimunud ümarlaua koosolekust. Selles kirjatükis EML esindajate 
suhtes kasutatud üleolevalt halvustavat sõnaseadmist võiks ehk lugeda 
kirjutaja stiili omapäraks. Kuid EMK juhi poolt pandi kirja ja levitatakse ka 
valeväidet, nagu ei olekski EML delegatsioonil ümarlaual oma ettepanekuid 
olnud ja nad „piilusid oma sõnavõttude ajal meie dokumenti, mille me neile 
andeks anname“. Sellist sihilikult tülinorivat suhtumist EMK juhi poolt ei oska 
küll millegagi seletada ega õigustada. 

 

 

    

 

Algus lk. 1 
 
Ega Koostöökogu ettepanekutel 
muidu väga viga polnudki, 
keskendutekse ju peamisele - 
mesilaste kaitsele. Veidi 
üllatavana tundub ettepanek 
võtta koolitusluba ettevõttelt, 
mille õpilane on rikkunud 
pestitsiidide kasutamise eeskirju. 
Üsna mitmed saalisolnud 
inimesed kergitasid sellist 
ettepanekut kuuldes üllatunult 
kulme. Kehtestada sanktsioonid, 
tunnistada kehtetuks, võtta (ära) 
koolitusluba...  
Ootan huviga mis järgmiseks 
tuleb. Laseme lahti ... paneme 
kinni ... saadame Siberisse?  
Selline karmikoeline lähenemine 
meenutab ühe neljatähelise ja 
Eestist juba ammu lahkunud 
partei suhtumist. Võrdluseks 
näiteks variant, et kui õpilase 
matemaatikaalased teadmised 
jätavad soovida, kas siis tuleks 
õpetajalt kõrgkooli diplom ära 
võtta? 

 

. 

 

Lehekülg 2/4  EML infoleht 19.01.2015  ümarlaua teema jätk 

 

  



 

19.01.2015 ümarlaua teema jätk Lehekülg 3/4 EML  infoleht 

 

Algus lk. 2 

Kirjutises viidatakse asekantsler Illar Lemetti tunnustavatele sõnadele mesindusühenduste poolt esitatud ja 

hästi läbimõeldud seisukohtadele ja ettepanekutele. Millele asekantsler viitas? Kirjutaja arvates pööras ta 

tähelepanu EMK poolt sama päeva varahommikul ministeeriumile saadetud EMK ettepanekutele. 

Ministeeriumi ametnike sõnul küll olid nad jõudnud selle dokumendiga liiga lühikese aja tõttu pigem põgusalt 

kui piisavalt põhjalikult tutvuda. Samas EML ettepanekud olid eelnevalt saadetud ministeeriumile juba 

13.detsembril ja avalikustatud  EML veebilehel ning küllap hästi tuttavad ka EMK kolleegidele. Kindlasti olid 

EML ettepanekud ka asekantsleri ning teiste ametnike ees laual ja küllap oldi selle dokumendiga põhjalikult 

tutvutud.  

 

Ümarlaua arutelu lõpus otsustati, et tõstatatud küsimuste lahendamist jätkatakse teemapõhistes töögruppides 

ametnike ja mesinike esindajate koostöös. Ministeeriumi kirjas 22.jaanuaril kutsutakse töörühmades osalema 

lisaks EML ja EMK esindajatele ka EMÜ delegaate. Seega Tago Holstingu mure, kas EMK kõrval ka EML 

ikka kaasatakse töörühmadesse, saab kuhjaga murtud. Loomulikult soovib ministeerium teha laiapõhjalist 

koostööd mesindussektori kõigi tugevate organisatsioonidega, sest Eesti mesindust ei saa vaid üht serva pidi 

tugevaks ja jätkusuutlikuks arendada. 

 

Tahaks loota, et Tago Holstingu kui EMK ametliku esindaja sihilikult halvustavad või ebaõiged väited ja 

väljendused EML kui organisatsiooni ja tema esindajate suhtes ei ole esitatud eesmärgiga luua EML jaoks 

vastuvõetamatut õhustikku edasiseks koostööks EMK ja EML vahel. Kui see nii ei ole ja EMK soovib 

koostööd EML-ga Eesti mesinduse kasuks, siis on Tago Holstingul kahtlemata võimalus seda selgelt ja 

ühemõtteliselt väljendada. EML on alati valmis olnud võrdsetel alustel ja mõlemale osapoolele kasulikuks 

koostööks kõigi mesinike ühendustega, kui see toimub mõlemalt poolt vastastikku lugupidava ja ausa 

suhtlemise alusel.  

 

Aleksander Kilk 

 

EML juhatuse esimees 

TÖÖGRUPID LOOMISEL 
 
Kõik aktiivsed EML liikmed on kutsutus osalema 
mesindusalastesse töögruppidesse. Valik on järgmine: 

1) TAIMEKASVATUS 

2) MESILASE TERVIS 

3) MAHEMESINDUS 

4) MESILASPERE TOETUS 

5) MESINDUSE ARENGUKAVA 

Mõelge ja tehke valik.  Ootame tagasisidet  
20.veebruariks e-kirjaga aadressil: 
info@mesinikeliit.ee 
 
Täpsustavatele küsimustele vastab tegevjuhi puhkuse 
ajal juhatuse esimees. 
Tegevjuht on tööl taas alates 12.veebruarist  ja kõik 
ootele jäänud kirjad saavad sellest päevast alates 
vastuse. 
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.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

 

VALGEVENE  ÕPPEREISIST 
 
Täpsustav reisikava on jäänud natukene venima. Põhjuseks see, et 
hotellide läbirääkimised Valgevenes ei kulge nii soodsalt, nagu esialgu 
soovisime. Minskis ööbime siiski ühe hotelli asemel kahes erinevas 
hotellis, aga me oleme seal ka mitmeid öid ja siis ongi võib-olla 
vaheldusrikkam. 
Ka väljaspool Minskit saame natukene rohkem kohalikku elu-olu 
uurida. Plaan on tulla tagasi Vitebski kaudu, seega lisaks Minskile veel 
paar väiksemat linna ka. 
Aga mis kõige tähtsam – mesilate ja mesindusalaste külastuskohtade 
arv ei ole vähenenud. 

Uute uudiste saabumisel kuulete neist jälle infolehe vahendusel. 

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 

PALUN ÄRGE UNUSTAGE, ET 05. VEEBRUARIL ON 
TÄHTAEG JUHATUSE LIIKMEKS 
KANDIDEERIMISEL. INFOT SELLE KOHTA OOTAB 
LEHETOIMETAJA KATRIN  
 LINASK@NETI.EE 
 
 
 
KÕIGILE ON VÄLJA SAADETUD LIIKMEMAKSU 
ARVED.  AITÄH NEILE, KEL SEE JUBA TASUTUD. 
TÄHTAEG ON 28.VEEBRUAR, AGA 
MEELDETULETUS EI OLE KUNAGI LIIAST.  
 KES EI OLE VEEL ARVET SAANUD, PALUN ANDKE 
SELLEST MULLE TEADA E-KIRJAGA. 

 Kontor on avatud 

teisipäeviti ja reedeti  kell 

10.00-16.00 ja seal kohtute 

sel ajal Ine Leinustega. 
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