
 

 
 
Mesinduskonverents  "Keskkonnahoidlik majandamine läbi mesinduse".   
 

Konverentsi eesmärk: Eesti mesinduse kui keskkonnasõbraliku tegevusala olukorra ja probleemide 
kaardistamine ning Eesti mesinduse jätkusuutlikkust tagava arengukava 2014-2020 põhisuundade 
arutamine ning otsustamine. 
 
Konverents toimub 26.oktoobril  Viljandimaal  
 
Konverents on suunatud 80-le osavõtjale - mesindusega tegelevale isikule, kes tahavad antud teemal 
aktiivselt kaasa rääkida. 
 
Konverentsi ülesehitus on natukene ebatraditsiooniline: toimub 6 ettekannet erinevatel teemadel ja 5 
töögruppi, kus konverentsist osalejad valivad ise teema, millises töögrupis osalevad. Töögruppides arutelu 
kokkuvõtted võetakse aluseks Eesti mesinduse arengukava väljatöötamisel. 
 
Loengute teemad: 
1) Mesindus kui maaelu lahutamatu osa täna ja tulevikus – Illar Lemetti, Põllumajandusministeerium 
2) Meetootmine ja mesindus on keskkonnasõbralik tegevusala – Anne Luik, Eesti Maaülikool 
3) Mesilaste tervis – Arvi Raie, mesilashaiguste spetsialist 
4) Kuhu liigud, Eesti mesindus - Eesti mesinduse arengukava vajalikkusest – Aleksander Kilk, EML 
juhatuse esimees 
5) Mesindus kui majandustegevus – Jaanus Tull, Eesti Kutseliste Mesinike Ühingu juhatuse liige  
6) Mesindusalane rahvusvaheline koostöö ja APIMONDIA tegevus – Aleksander Kilk, EML juhatuse 
esimees 
 
Töögruppide teemad: 
1) Mesilased, nende elupaigad ja intensiivpõllumajandus. Mesindusalased uuringud ja nende vajalikkus – 
töögruppi juhib Antu Rohtla 
2) Kasutusesoleva mesindustehnoloogia mõju mesilaste tervisele, produktiivsusele ja haiguskindlusele – 
töögruppi juhhib Aivo Sildnik 
3) Mee tootmisel ja käitlemisel toiduohutus ja mee kvaliteedi säilimine – töögruppi juhib Aleksander Kilk 
4) Mesinduse tasuvus läbi mee tootmis- ja turustamisprotsessi – töögruppi juhib Mart Kullamaa 
5) Mesilaspere elujõud, haigused ja kadumine – töögruppi juhib Aado Oherd 
 
Eesti mesinduse arengukava väljatöötamiseks moodustatakse konverentsil laiendatud töögrupp, mis töötab 
läbi ning viimistleb  EML juhatuse juures tegevust alustanud algatusrühma poolt koostatud arengukava 
alusvariandi. Arengukava töötatakse välja perioodil november 2013 - märts 2014 ja arutatakse erinevates 
mesindusorganisatsioonides läbi ning kinnitatakse EML üldkoosolekul märtsis 2014.a. Seejärel esitatakse 
Eesti mesinduse arengukava 2014- 2020 läbivaatamiseks ja riikliku arengukava staatuse taotlemiseks 
Põllumajandusministeeriumile. 
 
 
 
Rahastus konverentsi korralduseks on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ühise põllumajanduspoliitikaga 
kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 1.1.1 raames. 

 


