
Tere kõigile mesindusala edendajatele! 

Tallinnas, 20.11.2014.a. 

Arutelu esi dusorga isatsioo ide koost  are da ise ja ii „sise- kui välispoliitiliste“ ühiste 
seisukohtade kujundamise vajadusest on e-kirjades olnud aktiivne ja kohati emotsionaalnegi. Ju siis 

on aeg küpsemas, et ümarlaua ümber koguneda, olulisi ühisteemasid arutada ja mõnes küsimuses ka 

suud puhtaks rääkida. Ning vajadust mööda kujundada ühiseid seisukohti küsimustes ja ettepanekute 

osas, millega vaja mesindussektorist riigi ja ametkondade poole pöörduda. 

Pakkusin EML poolt teiste mesindusorganisatsioonide esindajatele välja ümarlaua vormis 

kokkusaamiseks ja ühisteemade arutamiseks  29. novembri algusega kell 11 TTÜ ruumides. Jään selle 

ettepaneku juurde. Mart Kullamaa algatuse ja hilisemates kirjades Aimar Lauge ning Jaanus Tulli 

poolt lisatud mõtete sisu jälgides tundub ka EML-le, et sellel koostöökogu koosolekul peaks osalema 

mesindusorganisatsioonide volitatud esindajad (näiteks juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed). See ei 

peaks olema vaba osav tuga ja laialivalguva aruteluga „rahvakoosolek“ k igile huvilistele. Saavad ju 
soovijad oma mõtted kaasa anda nende organisatsiooni koostöökogus esindavatele delegaatidele. 

Koosoleku oluliseks eesmärgiks on mesindusorganisatsioonide ühiste seisukohtade kujundamine ja 

formuleerimine teemade osas, mida esitada Põllumajandusministeeriumile  arutamiseks jaanuaris 

kavandataval mesindusala ümarlaua koosolekul. Ministeerium soovis saada mesindusektori poolt 

sellekohaseid ettepanekuid 1, detsembriks. 

EML on koos Põllumajandusministeeriumiga tõstatanud teema, kuidas parandada põllumeeste ja 

mesinike vahelist üksteisemõistmist ja teise osapoole huvide arvestamist. Sellise põllumeeste ja 

mesinike kokkulepetel põhineva mesilas- ja loodussõbraliku taimekaitse heade tavade 

väljakujundamise eesmärgi on püstitanud ka Euroopa Liit.  

Eestis oleme seda heade käitumistavade küsimust koos põllumeeste esindajatega arutanud 2010.a. 

kevadel Olustveres. Selle tulemusena sündisid 10 käsku kummalegi osapoolele, mis on suhtumises ka 

teatud positiivseid muutusi toonud. Aga taimekaitsetöödest tekkivad ohud ja mured mesinikele ja 

mesilaste tervisele on ikka veel suured.  

Sellepärast leppisime EML esindajate kohtumisel ministriga kokku, et kavandame ministeeriumi 

kaasabil ja sealses saalis korraldada veebruaris laiapõhjalise selleteemalise nõupidamise. Seal 

osaleksid mesinike ja põllumeeste organisatsioonide esindajad ning ministeeriumi, 

Põllumajandusameti ja teiste selle valdkonnaga kokkupuutuvate ametkondade-firmade esindajad. 

Me peaksime 29. novembri mesindusorganisatsioonide koostöökogu teise teemana arutama ja 

otsustama, kuidas seda veebruaris kavandatavat arutelu parimal viisil ette valmistada ja mesinike 

jaoks parima tulemusega läbi viia. 

Mesindus vajab meie endi jaoks pikemaajalist arengukava, mida ka riik tunnustab ja on valmis 

arengukavas võetud kohustuste piires aitama ellu viia. Selline pikaajaline mesinduse riikliku 

arengukava staatuses dokument on nagu omamoodi kollektiivleping riigi (ministeeriumi) ja mesinike 

(sektori) vahel, mille täitmises on kummalgi osapoolel oma roll vastavalt võetud kohustustele ja 

seatud eesmärkidele. Me peame mesindusorganisatsioonide koostöös sellise arengukava koostama 

ja riigi poolt saama sellele tunnustuse. Arengukava valmimine ja tunnustamine riigi poolt on kõigi 

mesinike huvides. Ka seda teemat peaksime meie 29. novembri koostöökogus arutama.   



Seega pakun välja 29.novembri mesindusorganisatsioonide koostöökogu aruteluks järgmise 

päevakava: 

1. Jaanuaris 2015.a. Põllumajandusministeeriumis kavandatava mesindusteemalise ümarlaua 

aruteluks mesindussektorile oluliste teemade valik ja küsimuste formuleerimine. 

2. Veebruaris 2015.a. Põllumajandusministeeriumiga koostöös kavandatava  taimekaitsetööde 

korraldamise ning põllumeeste ja mesinike vahelise teineteist arvestava heade tavade 

teemalise nõupidamise teemade ja ettepanekute arutamine. 

3. Eesti mesinduse pikaajalise arengukava koostamise kavandamine ja arutamine. 

4. Kohapeal algatatud teemad. 

Võib-olla tekib nüüd mõnel osapoolel küsimus, miks pole EML poolt pakutavas päevakavas 

mesindusorganisatsioonide koostööle mingi organisatsioonilise vormi andmist või koguni 

katusorganisatsiooni loomist. Arvan, et kui erinevatel mesindusorganisatsioonidel on soov ja 

valmidus teha koostööd üksteise hoiakuid, arvamusi ja spetsiifilisi tegevussuundi heatahtlikult 

respekteerides, siis pole mingit siduvat pealisehitust vaja. Kui koostöökogus arutatakse, koostatakse 

ja kinnitatakse konsensuslikult (mitte häälteenamusega) dokumendid esitamiseks ametkondadele, 

siis on need orga isatsioo ide ühisdoku e did ja itte „katuse“ v i üksikesi daja doku e did.   

Kui aga 29.novembri koosolekul soovitakse luua katusorganisatsiooni, mis näiteks seab eesmärgiks 

„pa a kellelegi päitsed pähe“, siis o  selles ttes juba eos sees vastuolud, konfliktid ja hilisem 

lahutus. Ei EML ega t e äoliselt ka teised orga isatsioo id vaja “katuse pakku ist“  – saame ise 

hakkama. Öeldakse ju ka, et õige kojamees on see, kes pühib oma ukse ees.  

Iga organisatsioon on oma otsustustes sõltumatu ja vaba niipalju, kui see on vastavuses tema 

põhikirja ja liikmete otsustega. Iga organistasioon võib ise suhelda vajadusest ja eesmärkidest 

tulenevalt ametkondade ja riigiga, samuti rahvusvahelisel tasandil. Kuid Eesti mesindus ja meie kokku 

umbes 2,5 – 3 miljardit mesilast ning nende hea käekäik on kõigile mesinikele armsad ja olulised.  

Juba sellel põhjusel on iga  mesindusorganisatsiooni jaoks mõistlik ja eetiline teha koostööd teistega 

selles osas, et Eestis ühiselt muuta tingimused mesinduse ja mesilaste jaoks võimalikult 

soodsaks.Vaata ata ko kure tsile eeturul v i „ juv i u“ valdko as ei peaks ole a raske 
üksteist respekteerida ja mõnelgi viisil ühistes huvides ka koostööd teha. See positiivne hoiak ja 

mõtteviis loob usutavasti õhustikku ka meie koostöökogu koosolekul 29.novembril  ning edaspidigi. 

Esitatud ettepanekute kohta koostöökogu koosoleku päevakava osas või muudes küsimustes võib 

loomulikult teha omapoolseid ettepanekuid muudatusteks ja täiendusteks. Aga samas võiks märku 

anda ka sel juhul, kui pakutu on vastuvõetav. Ja palun andke osalevate organisatsioonide poolt mulle 

eelnevalt teada ka orienteeruv osalejate-delegaatide arv, et saaksin meie koosolekuks sobiva ruumi 

valida. 

Meie kavandatav mesindusorganisatsioonide koostöökogu koosolek peaks toimuma nii, et see oleks 

võimalikult sobiv kõigile osapooltele ja parima võimaliku tulemusega. Püüame üheskoos sinnapoole. 

Parimat soovides, 

Aleksander Kilk 

EML juhatuse esimees 


