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Eelmisest infolehe üllitamisest on möödunud peaaegu kuu aega. 
Põhjus: tegevjuht võttis „aja maha“ ja sõitis ära kaugele puhkama. Ja 
seda eelkõige tänu meie Maire Valtinile, kes mind kaasa meelitas. 
Aitäh, Maire!  Seda puhkust ja üle mitme aasta „akude laadimist“ oli 
väga-väga vaja. Reisisime Eestimaalt väga kaugele, rändasime saarelt 
saarele, uurisime kohalikku elu-olu (kaasa arvatud ka mesindusfarmi), 
ujusime soojas vees ja sõime kohalikku toitu. Kui kedagi meie seiklused 
huvitavad, siis paari nädala pärast võib reisipäevikut lugeda minu 
reisiklubi kodulehelt ja loodame ka heade sõprade abile, kes aitavad 
reisifilmi kokku monteerida. 

Nüüd olen aga töiselt tagasi. Ootan teiepoolseid mõtteid, milliseid 
erinevaid koostööüritusi liikmed veel vajaksid, lisaks neile, mis juba 
plaani võetud. Samuti ootan teiepoolset aktiivsust osalemas meie 
töögruppides. 

Marianne  Rosenfeld  - EML tegevjuht 

 

 

NB!  üldkoosoleku koht muutus. 
EML üldkoosolek toimub 28.märtsil Albu 
Rahvamajas    
Vaata kutset 3.-ndal lehel 

 

  

  

 

  

 

 

 
 
 

Eesseisvad sündmused 

EML juhatuse koosolek 
toimub 9.märtsil 2015  
Tallinnas asuvas kontoris. 
Kui teil on küsimusi või 
muresid, mida peab 
juhatus lahendama, siis 
palun andke nendest 
eelnevalt teade e-kirjaga 
aadressil 
info@mesinikeliit.ee 
 

 
 

 
Foto autor Peep Käspre 



    
   

 

 

 

 

Algasid mesinduse ABC kursused 

Kui tavapäraselt algab õppeaasta sügisel, siis juba kolmandat aastat järjest 
alustab EML oma kursustega hoopis kevadperioodil. 

26.veebruaril anti nö start Pärnus. Koolipinki asus 30 kursuslast. 
Tegelikult grupi suuruseks kujunes planeeritud 25 inimese asemel 32, aga 2 
osalejat ei saanud esimesel päeval tulla. Huvilisi oli palju-palju rohkem, 
kuid kuna programmis on ettenähtud ka õppepäevad mesilates, siis see seab 
siiski grupi suurusele oma piirid. 

Seda kursust rahastatakse Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013-2016 
raames ja osalejatele on see tasuta. 

Tasuta kursused toimuvad juba teist hooaega. Eelmisel programmiaastal 
korraldasime tasuta kursused Rakveres ja Viljandis, sel aastal siis Pärnus ja 
Põlvas. 

Põlva grupp alustab 28.veebruaril ja seal on osalejaid samuti üle 30. 
Täpne arv selgub siiski laupäeval, sest tasuta päevade puhul on selgunud 
tõsiasi, et suure entusiasmiga registreerutakse, aga iga kord ei jõua kõik 
kahjuks kohale. Õnneks on siiski nende inimeste arv väga väike. 

Ka Põlva kursus on rahastatud Eesti riikliku mesindusprogrammi 2013-2016 
raames. 

Neljapäeval, 26. veebruaril alustab õppegrupp Tallinnas. See grupp on 
aga osalejate omafinantseeringul 100%. Nimekirjas on 38 inimest, kuid 
õppepäevadel mesilates jaguneb grupp kaheks. See loob eeldused, et 
mesilapäevad on efektiivsemad, kui suure grupiga kohale minnes. Mesilaid 
on kokku 5 (MP rahastusega gruppidel aga 3). Koolituskaval on HTM 
koolitusluba ja seetõttu on võimalus saada tagasi tulumaksu seaduses 
ettenähtud korras ja ulatuses. 

 

Pärnu grupp avapäeval 

lektor Aivo Sildnik 
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Mesinduse ABC  kursus  
Tartus 

Huvi mesinduse ABC kursuste 
vastu on väga suur. Avame 
20.03. 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 
tegevjuhilt.  

Mesilasemade kasvatamise 
vajalikkus ja praktiline 
õpetus 
6-tunnine praktiline õppepäev  
(lisandub kohvipausi aeg) 
Õppegrupi suurus kuni 15 
inimest 
Toimumisaeg täpsustamisel 
(orienteeruvalt mai  lõpp – 
juuni algus) 
Toimumiskohad ja lektorid: 

1) Maire Valtin – Lääne-
Virumaal (grupp täitunud, 
registreerimine 
ootelehele) 

2) Ülle ja Vahur Talimaa – 
Pärnumaal (grupp 
täitunud, registreerimine 
ootelehele) 

3) Janek Saarepuu – 
Tartumaal 

Koolitus on tasuline.  
EML liikmele 50.-eurot (sisaldab 
kohvipausi ja paberkandjal 
õppematerjale) 

Mitte EML-liikmele 65.-eurot  
Registreerimine kodulehel oleva 
vormi kaudu. 
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KUTSE 

 

MTÜ Eesti Mesinike Liidu juhatus teavitab oma liikmeid üldkoosolekust (Mittetulundusühingute seaduse § 

20 p.2). 

 

Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimub 28. märtsil 2015 algusega kell 10.30 Järvamaal Albu 

Rahvamajas 

 

Kell 10.00‒10.30 osalejate registreerumine koosolekule 

Kell 10.30  Koosoleku algus: koosoleku juhataja, protokollija(te) valimine, päevakorra 

kinnitamine 

 

PÄEVAKORD: 

 

1. JUHATUSE TERVITUS – juhatuse esimees Aleksander Kilk 

2. EMLi PÕHIKIRJA MUUTMINE – tegevjuht Marianne Rosenfeld 

3. JURIIDILISTE ISIKUTE LIITUMINE EMLiga ‒ juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne 

Rosenfeld 

3.1. Liitumise protseduur 

3.2. Liikmemaksu suurus 

3.3. Soodustatud isikud 

4. 2014. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE 

4.1. Tegevusaruanne – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld 

4.2. Raamatupidamise aruanne – tegevjuht Marianne Rosenfeld 

4.3. Revisjonikomisjoni arvamus – revisjonikomisjoni liige 

4.4. Sõnavõtud-arvamused. 

4.5. 2014. majandusaasta aruande kinnitamine 

5. LIIKMED JA LIIKMEMAKS ‒ tegevjuht Marianne Rosenfeld 

5.1. Ülevaade liikmete hetkeseisust 

5.2. Ülevaade 2015. a. liikmemaksu laekumistest 

5.3. Ülevaade võlgnikest 

6. EMLi 2015.‒2020.  ARENGUKAVA – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne 

Rosenfeld 

6.1. Täpsustav tegevuskava aastaks 2015 

6.2. Planeeritav tegevuskava aastaks 2016 

6.3. Täpsustav arutelu vajalike tegevuste loetelu koostamiseks 

7. JUHATUSE VALIMINE 

7.1. Häältelugemiskomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine 

7.2. Juhatuse koosseisu suuruse määramine 

7.3. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine 

7.4. Juhatuse liikmete valimine 

7.5. Häältelugemiskomisjoni protokolli kinnitamine 

8. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE 

Revisjonikomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine 

9. EMLi TÖÖGRUPPIDE MOODUSTAMISEST JA TEGEVUSTEST – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja 

tegevjuht Marianne Rosenfeld 

10. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED 
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INFO: 

 Osalemisest palun teada anda tegevjuhile telefonil 50 29 006 või e‒kirjaga aadressil 

mesilaspere@gmail.com hiljemalt 27. märtsiks 2015. 

 Samaks ajaks teatada ka neil, kes ei saa ise tulla, aga volitavad kedagi teist enda eest 

osalema ja hääletama. 

 Digitaalselt allkirjastatud volikirjad saata hiljemalt 27. märtsiks e‒kirjaga aadressil: 

info@mesinikeliit.ee või mesilaspere@gmail.com 

 Tavaallkirjaga volitus palun anda volitatud isikule kaasa koosoleku päeval esitamiseks. 

 Koosoleku päeval algab registreerimine kell 10.00. Koosoleku ametlik osa algab kell 

10.30. 

 Koosolek lõpeb orienteeruvalt kell 17.00 
 Lõuna omal käel. (Ettetellimisel võimalik süüa koos Albu Toiduaidas – menüü ja hinna 

täpsustame. Huvilistel palun kindlasti tegevjuhiga eelnevalt ühendust võtta. Grupimenüü 

tellimine kuni 22. märtsini). 
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TÖÖGRUPID LOOMISEL 
 

Kõik aktiivsed EML liikmed on 

kutsutud osalema 

mesindusalastesse 

töögruppidesse. Valik on 

järgmine:  

1) TAIMEKASVATUS 

2) MESILASE TERVIS 

3) MAHEMESINDUS 

4) MESILASPERE TOETUS 

5) MESINDUSE  ARENGUKAVA  

 
 
 
 

  

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. märts – Lääne-
Virumaamesinike seltsi 
teabepäev 
 
07.märts – Keila aiandus- ja 
mesindusseltsi teabepäev 
 
10.märts – Tallinna mesinike 
ühistu teabeõhtu 
 
11.märts – Tartu AMS 
teabeõhtu 
 
14.märts – Karksi-Nuia AMS 
teabepäev 
 
15.märts – Hiiumaa mesinike 
seltsi teabepäev 
 
21. märts – Järvamaa mesinike 
seltsingu teabepäev Türil 
 
22.märts – Otepää mesinike 
seltsi teabepäev 
 
28.märts – Saare mesinike 
ühingu teabepäev 
 
28.märts – Võru mesinike seltsi 
teabepäev 
 
29. märts – Raplamaa mesinike 
seltsi teabepäev 
 
 
Mesindusprogrammi info 
www.mesindusprogramm.eu 
 
 
 
 

 
 
 
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  TEADA E-KIRJAGA. 

 
 
Juba eelmises infolehes sai see 
kutse esitatud. Kahjuks 
tagasiside on peaaegu olematu. 
Kuidas siis saab mesinike sõnum 
kusagile ametkondadesse jõuda, 
kui te ise ei soovi selleks sõna 
sekka öelda? Kas tõesti kõik 
küsimused tuleb lahendada vaid 
juhatuse poolt? Aga sel juhul 
tuleb järjekordne kriitika: 
juhatus ei räägi liikmetega, 
otsustab vaid väike seltskond või 
hoopiski paar inimest jne. Kuidas 
me peaksime selle probleemi 
lahenduseni jõudma? 
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