
Tere, lugupeetavad mesinduse edendajad ja  eestvedajad! 

Tallinnas, 12.novembril 2014.a. 

Mart Kullamaa kiri Eesti mesinike jõudude ühendamise vajalikkuse teemal on kindlasti igati 

põhjendatud. Loodetavasti mõnedki teie hulgast märkasid Jäneda teabepäeval 1. novembril, et tegin 

EML poolt ettepaneku kõigile Eesti mesindusorganisatsioonide esindajatele ja mesinike aktiivile 

koguneda ühisele nõupidamisele Tallinnas novembri lõpus. Kui Mart Kullamaa käesolev üleskutse on 

ajendatud sellest EML kutsest koostööle ühiste huvide nimel, siis on see üks märk, et EML algatus on 

märkamist leidnud. 

Miks peaksid mesinike esindajad koostöö algatamiseks ja ühistöö edasiseks kavandamiseks 

kogunema? Ikka selleks, et üheskoos arutada seda, millised Eesti mesinduse pakilised probleemid 

vajavad esitamist arutamiseks ja lahendamiseks ministeeriumis jaanuaris 2015 kavandatavas 

ümarlauas. Ja ka selleks, et üheskoos hakata koostama Eesti mesinduse arengukava 2015-2020, mida 

ministeerium on valmis võtma arutamisele, mesinikega kooskõlastamisele ja rakendamisele Eesti 

riikliku mesinduse arengukavana 2015-20120. EML vastav arengukava, mis kinnitati EML 

üldkoosolekul Jänedal 1. novembril, saab sealjuures olla abiks. 

Eesti mesinduse ja meie mesilaste hea käekäik on usutavasti meie kõigi mesindusorganisatsioonide 

südameasjaks, mille eest seista. Ei peaks olema tähtis eristada, kas mesinik teenib mesilaste abil leiva 

lauale või on mesindus talle lihtsalt mõnusaks looduslähedaseks harrastuseks. On ju paljude 

probleemide (mesilashaigused, taimekaitsetööde ohud, seadusandlus jne.) lahendamise vajadus 

kõigile mesinikele ühtviisi oluline. Ja selle nimel tuleks ühisrindes olla, et võimalikult jõuliselt 

mesinike  huvide ja õiguste eest seista. 

EML on oma tegevuses alati pidanud tähtsaks nii oma organisatsiooni enam kui pooletuhandelise 

liikmeskonna huvide ja ootuste täitmist kui ka Eesti mesinduse võimalikult parimate arengute 

saavutamist. Sealjuures oleme alati olnud valmis koostööks teiste mesindusorganisatsioonidega, et 

ühistes huvides mesindusprobleemide lahendamist algatada ja ka positiivseid tulemusi püüelda.  

Konkreetseks koostöö näiteks on mesindusprogrammide 2010-2013 ja 2013-2016 tegevuste ja 

eelarvete kavandamine, läbitöötamine ja ministeeriumi kaudu EL-s käivitamine. Mesindusprogrammi 

2013-2016 ettevalmistavate 5 koosoleku osalejate hulgas olid kõigi Eesti olulisemate mesindusala 

organisatsioonide esindajad ja nende kõigi ettepanekuid arvestati konsensuslikult. 

Mesindusprogrammi täitmise juhtkomisjonis osalevad samuti kõigi mesindusorganisatsioonide 

esindajad kõrvuti EML-ga, kes lisaks muule peab vastutava täitjana tagama programmi täitmiseks 

vajalikud rahalised vahendid. 

Mesindusala ümarlaudade algatamisel 2013.a. sügisel esitati EML, EKMÜ ja SMÜ poolt ühiselt ja 

koostöös ministeeriumile ettepanekud nii arutatavate teemade kui võimalike lahenduste osas. See 

koostöö praktika jätkus nii novembris 2013 kui ka jaanuaris 2014 toimunud ümarlaudadel, kus 

ametnikega suheldes esineti ühisrindena. Ka aprillis 2014 toimuvanud ümarlauaks valmistudes tegi 

EML ettepaneku koostööd jätkata. Kuid sedakorda leidsid teised osapooled siiski parema olevat 

omaette esineda ja see oli nende õigus selline tegevusmall valida.  Arvan siiski sama, mida ka Aili Taal 

on ühes oma vastuskirjas välja öelnud – mesinikel ja eestvedajatel on aeg oma pirakas EGO 

rakendada ühiselt mesilaste ja mesinike heaolu eest seismisele. 



Nüüd siis kordan EML ettepanekut kõigile mesindusorganisatsioonide esindustele ja 

mesindusaktiivile koguneda ühisele nõupidamisele, et üheskoos kõigi ettepanekute alusel arutada 

mesindusteemade esitamist ümarlauale jaanuariks 2015. Samas tuleks luua töögrupp ja algatada töö  

Eesti mesinduse riikliku arengukava 2015-2020 projekti koostamiseks.  Teen ettepaneku nõupidamise 

korraldamiseks Tallinnas, kuhu on hea transpordiühendus kõigist Eesti suundadest, 29.novembril 

algusega kell 11.00 Mustamäel TTÜ-s (Ehitajate tee 5). 

 Kui see ettepanek leiab positiivset hinnangut, mida ma südamest soovin, siis palun teha 18. 

novembriks EML veebiaadressil (info@mesinikeliit.ee) ettepanekuid nõupidamise läbiviimise 

konkreetsete protseduuride ja muude detailide suhtes. 

Parimate soovidega, 

Aleksander Kilk 

EML juhatuse esimees 
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EKMÜ seisukohad mesinduse teemasid käsitlevaks koosolekuks, 29.11.2014 

 

Koostöökogu eesmärk: 

- Esindada võimalikult laia Eesti mesinike ringi (võimalikult ühtse kehana) suhtluses Eesti 

riigiasutuste ja Euroopa Liidu struktuuridega 

 

Koostöökogu kompetents: 

- Ei ole rangelt piiritletud, aga tulenevalt eesmärgist võiksid need olla järgmised: 

o Osalemine mesindusega seotud õigusaktide väljatöötamisel 

o Osalemine tolmeldajate kaitsega seotud õigusaktide väljatöötamisel 

o Mesilaste tervisega seotud küsimuste tõstatamine suhtluses riigiasutustega ja 

osalemine vastavate lahenduste väljatöötamisel (haigused ja nende ravimeetodid, 

veterinaararstide kompetents ja ettevalmistus, ravimite kättesaadavus, mesinike 

kompetents ravi teostamisel jne.) 

o Keskkonda ( ning seega tolmeldajaid ja mesilasi) säästavama põllumajandusmudeli 

taotlemine 

o Eesti meeturu korrastamine ja (õigus)kaitse 

o Vastuolude kõrvaldamine Eesti ja EU mahemesindusnõuetest 

o Mesindussektori riigi-/EU-poolsete toetuste teema 

- Kogu kompetentsi ei kuulu ajaloolise õigluse jaluleseadmine, rahaliste suhete korrastamine 

ning isikupõhiste konfliktide lahendamine 

Koostöökogu vorm. 

- EI OLE juriidiline isik 

- on Eesti mesindusorganisatsioonide koosolek, mis koguneb ühe või mitme osalise või 

koostööpartneri (nt. ministeerium) initsiatiivil 

- osalemine on organisatsioonidele vabatahtlik 

- koostöökogus tehtav töö on tasuta 

- koostöökogu tegevuses osalejatele ei kompenseerita (koostöökogu poolt) osalemisega 

kaasnevaid kulusid (transport, toitlustus, majutus) 

- NB! koostöökogu konkreetse istungi/koosoleku otsustuspädevus ei sõltu kvoorumist – see, et 

mõni kogusse kuuluva organisatsiooni esindaja istungilt puudub, ei takista otsust vastu 

võtmast 

- Kui vajalik ja võimalik, võib istungeid läbi viia e-kirjade vahetamise teel (kui mõne 

organisatsiooni esindaja ei vasta kirjadele, loetakse ta istungilt puuduvaks) 

- Koostöökogusse puutuv kirjavahetus toimub selleks loodava googlegroups (või mõne 

võrreldava) veebikeskkonna vahendusel. Iga organisatsioon otsustab ise, kes tema liikmetest 

nendele postitustele juurdepääsu omab 

 



   
Tegevuse rahastamine 

- Tegevus on vabatahtlik ja toimub tegevuses osalejate omavahendite arvelt 

- Tegevus ei nõua konverentsiruumide kasutamist/rentimist 

- Võimalike avalikkusele suunatud projektide jaoks (veebileht) kogutakse annetusi kogus 

osalevatelt organisatsioonidelt ja nende kaudu teistelt füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt – 

koostöökogul pole oma pangaarvet 

Otsuste langetamine: 

- Toimub konsensuse (üksmeele) põhimõttel – kui mingis küsimuses üksmeelt ei saavutata 

jääb see teema koostöökogu nimel esitamata ja osalejatel on võimalus kas üksi või 

gruppidena esitada oma seisukohad 

 

Otsuste elluviimine: 

- Elluviimine tähendab saavutatud üksmeelsete otsuste esitamist riigipoolsetele partneritele ja 

nendega koostöös vastavate lahenduste/arenguteede vms. leidmist 

- Koostöökogu valib enda hulgast teemapõhise (nt. mesilaste tervis) kõneisiku ja ase-kõneisiku, 

kes osalevad vastava teema aruteludel riigipoolsete partneritega. 

- Kõneisik(ud) on kohustatud mainitud aruteludel järgima koostöökogus kokku lepitud (NB! 

üksmeelselt) seisukohti. 

- Lisaks kõneisikule ja ase-kõneisikulevõivad kohtumistel riigipoolsete partneritega osaleda ka 

teiste kogus esindatud organisatsioonide esindajad (on isegi soovitav), aga nemadki peavad 

juhinduma kokkulepitud seisukohtadest. 

Istungite korraldamine: 

- Koostöökogu moodustamisüritusel lepitakse kokku esimese istungi aeg ja koht 

- Igal istungil valitakse koosoleku juhataja, kes viib istungi läbi, aga ühtlasi hoolitseb järgmise 

(korralise?) istungi kokkukutsumise ning selle toimumise täpse aja ja koha eest (võimalikud 

kulud kannab tema esindatav organisatsioon) 

- Igal kogus osaleval organisatsioonil on õigus algatada erakorralise istungi kokkukutsumine. 

Sel puhul kannab istungiga kaasnevad kulud kokku kutsuv organisatsioon. 

 

Jaanus Tull 

EKMÜ 

Juhatuse esimees 


