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Täname Teid kirja ja esitatud ettepanekute eest, millele alljärgnevalt vastame Teie poolt 
väljatoodud teemade järgi: 
 
1. Mesilashaiguste probleemidega seotud ettepanekute vastused: 
 

 Loomataudide, sealhulgas mesilaste haiguste kahtluse või diagnoosimise korral 
rakendatakse loomatauditõrje seaduses sätestatud nõudeid, meetmeid ja kitsendusi 
taudi edasise leviku tõkestamiseks ning likvideerimiseks. 
 

 Mesilashaiguste seire ja tõrje riiklikku programmi on mõtet koostada, kui sellega on 
võimalik jõuda kõigi või vähemalt enamuse mesinikeni. Maaeluministeerium peab 
oluliseks tegevuste rahastamist mesilaste haiguste seire ja tõrje alal ning selleks 
aastaks on Veterinaar- ja Toiduameti põhieelarvesse eraldatud mesilashaiguste tõrjeks 
täiendavaid rahalisi vahendeid (ükssada tuhat eurot), millega on võimalik alustada 
ameerika haudmemädaniku seiret. Selleks toimuvad vetarstide külastused mesilatesse, 
kontrollitakse mesila registris olemist, vajadusel tehakse kiirtest ameerika 
haudmemädanikule ja haiguse kahtluse korral saadetakse proov analüüsiks laborisse. 
Vajadusel kaasatakse protsessi ka kogenud mesinikud. 
 

 Ameerika haudmemädaniku ja teiste mesilaste haiguste seire, leviku ja likvideerimise 
küsimuste paremaks lahendamiseks tuleb kaasata kõiki osapooli – nii mesinikke, 
mesindusorganisatsioone, järelevalveasutust, veterinaararste kui ka ministeeriumi. 
Selleks on järgmise aasta algul plaanis kokku kutsuda mesilashaiguste töögrupi 
kohtumine, et leida, arvestades olemasolevaid vahendeid, parimad võimalused 
ameerika haudmemädaniku seireks ja tõrjeks. 

 
2. Mesilaste tervise ja elujõu säästmiseks esitatud ettepanekute vastused 
taimekaitsetöödel: 
 

 Integreeritud taimekaitse (edaspidi ITK) põhimõtete rakendamine on olulise 
tähtsusega taimekasvatuses, seetõttu on ka eelnimetatud põhjusel ITK põhimõtetele 
tähelepanu pööramine keskse tähendusega põllumajandusministri 28.11.2013. a 
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käskkirjaga kehtestatud taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskavas. 
Eelnimetatud tegevuskava raames on ellu viidud mitmeid ITK põhimõtteid 
edendavaid samme – välja on töötatud ITK kultuuripõhised juhendid, ITK 
rakendamise hindamise punktisüsteem, ITK põhimõtteid tutvustav infograafik, 
täiustatud on veebipõhist nõustamiskeskkonda I-Taimekaitse ja Eesti Maaülikool on 
läbiviinud mitmeid ITK põhimõtteid tutvustavaid põllupäevi. ITK põhimõtete 
järgimisele pööratakse taimekaitsevahendi turustajate, professionaalsete kasutajate 
ning nõustajate tähelepanu regulaarselt toimuvatel kohustuslikel 
taimekaitsekoolitustel. 
 

 Anname teada, et Teie ettepanekut, mis puudutab taimekaitsetööde nõudeid rikkunud 
füüsilisi või juriidilisi isikuid, juba rakendatakse. Olukorras, kus isik rikub 
taimekaitsetöödel nõudeid, annab Põllumajandusamet rikkumisest teada PRIA-le, 
mille tulemusel isikul kas põllumajandustoetust vähendatakse või tehakse otsus 
nimetatud toetuse tagasi nõudmiseks. 
 

 Veeseaduse alusel kehtestatud 09.04.2003. a määruse nr 36 „Põlluraamatu vorm ja 
põlluraamatu pidamise kord“ kohaselt ei ole välistatud olukord, kus põllumajandusega 
tegelev isik kannab põlluraamatusse andmeid tööde teostamise päeval. Isikul on 
kohustus kanda põlluraamatusse eelnimetatud määruses nimetatud andmed hiljemalt 
10 kalendripäeva jooksul arvates töö tegemisest või tööde lõpetamisest. 
Maaeluministeerium toetab algatusi, sealhulgas infotehnoloogilisi lahendusi, mis 
võimaldavad operatiivselt vajalike andmete märkimist põlluraamatusse. 
 

 Taimekaitsevahendite kasutamise reeglid kehtivad võrdselt kõikidele 
professionaalsetele taimekaitsevahendite kasutajatele, olenemata 
tegevusvaldkondadest. Põllumajandusamet teostab kontrolle ka põllumajandusega 
mitte tegelevate ettevõtete osas, kus taimekaitsevahendeid kasutatakse. 
 

 Teie algatusel, luua kaitsefond, on meie arvates oluline roll mesindusorganisatsioonide 
ja taimekaitsevahendite maaletoojate ning hulgimüügifirmade koostööl. Mis puudutab 
riigi poolset osamakset, siis põllumajanduse riigiabi suunistes on olemas fondide 
loomise võimalus, kuid see on seotud üksnes ilmastikust tulenevate kahjude 
hüvitamisega. Seega ei näe me praegu võimalust riigipoolseks osamakseks nimetatud 
kaitsefondi. Mesinikel on võimalus taotleda põllumajanduskindlustustoetust1, mille 
kohaselt toetab riik osaliselt kindlustusmakse tasumist. 
Samuti soovime juhtida Teie tähelepanu asjaolule, et Eesti õiguses on kahju 
hüvitamine reguleeritud võlaõigusseaduse alusel, mistõttu puudub vajadus eraldiseisva 
regulatsiooni loomiseks. Leiame, et konfliktsituatsioonide lahendamisele aitab kaasa 
ka mesindusorganisatsioonide initsiatiivil koostatav juhis Põllumajandusameti, 
Veterinaar- ja Toiduameti ning mesinike vaheliseks koostööks. 
 

 Tulenevalt asjaolust, et loomakasvatushoonete, k.a mesilasperede asukoha 
kättesaadavuse andmed on tänu infotehnoloogilisele lahendusele (nn PRIA 
kaardirakendus2) taimekaitsevahendi kasutajale senisest täpsemalt ja mugavamalt 
kättesaadavamad, on põllumajandustootjatel valmidus põllumajandusloomade 
registrist mesiniku kontaktandmeid vaadata ning kasutada ka praegu, ootamata ära 
mesiniku poolset teavitust mesilasperede asukoha kohta. Nii on põllumajandustootjal 

                                                 
1 Põllumajandusministri 28.01.2015 määrus nr 9 „Põllumajanduskindlustustoetus“, kättesaadav 
https://www.riigiteataja.ee/akt/129012015003  
2   PRIA põllumassiivide, poollooduslike koosluste ja loomakasvatushoonete veebikaart, kättesaadav 
https://kls.pria.ee/kaart/  
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võimalik, kasutades kaardirakendust, enne taimekaitsetööde alustamist hõlpsasti välja 
selgitada kasutuses olevate põldude läheduses paiknevad mesilad. 
Maaeluministeeriumi ja Põllumajandusameti ning mesindus- ja põllumajandustootjate 
organisatsioonide 4. märtsil 2015. aastal toimunud kohtumisel kinnitas EPKK 
esindaja, et organisatsiooni liikmed teavad kaardirakenduse olemasolust ning 
kasutavad seda. Samas on mõistetav, et kaardirakenduse olemasolust ning selle 
kasutamise eelistest tuleb kindlasti põllumajandustootjaid senisest enam teavitada. 
Juhul, kui mesinik ei ole oma kontaktandmeid soovinud avalikustada ja need ei ole 
taimekaitsevahendi kasutajale eelnimetatud veebikaardilt kättesaadavad (st mesiniku 
kontaktandmed on juurdepääsupiiranguga), siis mesinik täidab omapoolset 
teavituskohustust taimekaitsevahendi kasutaja suhtes põllumajandusministri 02. 
detsembri 2011. a määruse nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha 
täpsemad nõuded3“ paragrahv 4 lõikes 7 ette nähtud viisil. 
 

 Mesiniku poolt mesila andmete uuendamine registreeritud mesilasperede arvu osas 
toimub kord aastas. Iga aasta 15. maiks tuleb teatada registrile mesilasperede arv 1. 
mai seisuga. Seoses uue mesindusprogrammi (2017-2019) tulekuga ei ole hetkel veel 
teada, mismoodi toimub edaspidine mesilasperedest teavitamine. Kui EL poolt 
toetatava järgneva mesindusprogrammi perioodi 2019-2022 rahastamise aluseks on 
talvituma minevate mesilasperede arv, siis vajab põllumajandusloomade register 
arendamist võimaldamaks mesilate registreerimist kaks korda aastas.  

 
3. Mesilasperede pidamise toetuse ettepaneku vastus: 
 

 Mesinike toetamist mesilasperede pidamise eest on arutatud mitmel mesinduse 
ümarlaual. 11.05.2015. a käis koos töögrupp, kus arutati toetuse maksmise eesmärki ja 
võimalusi detailsemalt. 17.06.2015. a vastuskirjas (nr 9.2-7/4899-1) oleme Teile 
sellest ülevaate teinud. Mõistame mesilaspere toetuse rakendamise vajadust, kuid 
toetuse väljatöötamine ja maksmine sõltub riigieelarve võimalustest. 
Maaeluministeerium on riigieelarvest mesilaspere pidamise toetust taotlenud 2015. a 
ja 2016. a, kuid rahalisi vahendeid ei eraldatud. Mis puudutab välja toodud 
ettepanekut mesinduse ümarlaudadega jätkata, siis Maaeluministeeriumil on see 
plaanis 2017. aasta I poolaastal. 
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3   Põllumajandusministri 29.11.2011 määrus nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad 
nõuded“, kättesaadav https://www.riigiteataja.ee/akt/102122011005  


