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Interneti avalikus ruumis olete avaldanud Eesti Mesinduse Koostöökogu infolehe nr 3. 

(http://www.mesinduskogu.ee/wp-content/uploads/2015/01/EMK003.pdf), kus avaldate 

19.01.2015 Põllumajandusministeeriumis toimunud mesinduse ümarlaua kokkuvõtte. Teie 

kokkuvõttes seisab: 

 

... „Paistab, et silmas peeti meie probleemipüstitusi ja nendest  tulenevaid  ettepanekuid,  sest  

teistsuguseid pabereid polnud (ümar)laual näha. (Panin tähele, et isegi EML esindaja(d)  

piilusid oma sõnavõttude ajal meie dokumenti anname andeks, sest enda oma neil polnud).” 

 

Eesti Mesinike Liit peab esitatud väidet äärmiselt ebaõiglaseks! 

 

EMK poolt esitatud paberid olid ka minul laual ees. Pean iseenesest mõistetavaks, kui 

koosolekul räägitakse/tutvustatakse omi ettepanekuid, saavad kuulajad silmadega järge pidada 

kaugel ettekandja omadega on. See on nii EMK kui ka EML-i huvides, et kõik olulised 

ettepanekud saaksid kajastatud. 

 

Ilmselt ei pööranud Te tähelepanu tõsiasjale, et ka EML-il olid materjalid kaasas. Kusjuures 

EML saatis enda ettepanekud ministeeriumile juba 13.12.2014. Samuti oli ette valmistatud 

organisatsiooni tegevuskava aastaks 2015, mille ka hr Aleksander Kilk ette kandis.  

 

...”PõM võtab meie ettepanekud arvesse 2015. aasta mesinduse tegevuskava koostamisel.   Sinna 

tulevad konkreetsed nimed ametkondadest ja tähtajad. Täpsemat infot lubati nädala  jooksul.”  

„Meie ette pandud töörühmad ametkondade ja EMK esindajatest (jäigi täpsustamata, kas EML  

ka ikka kaasatakse?) moodustatakse”. 

 
Hr. Illar Lemetti koosolekut juhatades ütles, et ministeerium koostab tegevuskava koos 

tähtaegadega ja sinna lisatakse nii ametkondade esindajad/vastutajad, kui ka mesinike 

esindajad. Mitte kordagi ei öeldud, et esinduse saab vaid EMK. 

 

Minu arust on eelpool nimetatud kirjutises tunda natukene pahatahtlikku suhtumist ja levitatud 

suunatult ebatäpset ja kohati lausa valelikku infot.  

 

Teisitimõtleja või konkurendi suhtes pole eetiline levitada infot, mida võib 19.01.2015 PõM-is 

mitte osalenu valesti mõista. Valeinfo levitamine (kerge laimu kallakuga) on lubamatu ja 

taunitav. Seetõttu palume vääralt mõistetav informatsioon asendada tõesega või lisada 

täpsustused. 

http://www.mesinduskogu.ee/wp-content/uploads/2015/01/EMK003.pdf


Pean Teist väga lugu ja mulle on jäänud Teist, kui väga intelligentsest inimesest, postitiivne 

kuvand. Ehk on Infolehes edastatud info kirja pandud kiirustatult ja hoolega läbi mõtlemata. 

Eesti mesindussektoril on niigi väike inimressurss - palun kasutame seda targasti, koostööd 

tehes. 

 

 

Lugupidamisega 

 

 

Andres Tamla 

Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige 


