
Eesti mesindusorganisatsioonide 

koostöömemorandum 

 

Olustveres, 09. detsembril 2014 

 

Eesti Mesinike Liit, keda esindab ..................................................................; 

Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, keda esindab ..................................................................; 

Eesti Mesilaste Tõuaretajate Selts, keda esindab ..................................................................;  

Saaremaa Meetootjate Ühing, keda esindab ..................................................................;  

Põltsamaa Mesinike Selts, keda esindab ..................................................................; 

Harju Mesinike Selts, keda esindab .................................................................. ja  

Eesti Meetootjate Ühendus, keda esindab .................................................................. (edaspidi 
Liikmed),  

leppisid kokku alljärgnevas: 

1) Liikmed asutavad Eesti mesindussektori jätkusuutlikkuse tagamiseks ja arendamiseks 
seltsingu Eesti Mesinduse Koostöökogu (edaspidi Kogu).  

2) Kogu peamiseks eesmärgiks on Liikmete omavaheliste arutelude tulemusena 
kujundada võimalikult ühised ja selged seisukohad suhtlemiseks partneritega nii 
avalikus kui ka erasektoris.  

3) Kogu on Eesti riigiasutustele partneriks mesindust puudutavate õigusaktide 
väljatöötamisel ja täiendamisel. 

4) Kogu töövormiks on Liikmete esindajate koosolekud. 
5) Liikmetel on Kogus võrdsed õigused.  
6) Kogu seisukohad kujundatakse konsensuse põhimõttel. Eesmärgiks on saavutada 

konsensus võimalikult paljudes mesindust puudutavates küsimustes.  
7) Kogu nimel esinetakse vaid küsimustes, milles on konsensus saavutatud. 
8) Kogu on avatud liitumiseks teistele Eesti mesindusorganisatsioonidele ja tolmeldajate 

kaitsega tegelevatele organisatsioonidele. 
9) Kogu juhindub oma oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest ja Kogu kodukorrast 

(lisa 1). 

 



Aleksander Kilgi kirja koopia, mille ta saatis e-kirjaga Koostöökogu teemal 

mesindusorganisatsioonide esindajatele, kes osalesid 29.11.2014 toimunud kohtumisel 
 

  

Tere. 

 

Täna, 3.detsembril toimus EML juhatuse koosolek, kus ühe päevakorrapunktina arutati ka 

mesindusorganisatsioonide koostöökogu 29.novembri koosolekul räägitut ja otsustatut. 

Samuti arutati koostöökogu kavandatud edasisi tegevusi, sh. koostöökogu kodukorra 
koostamise ja koostööleppe sõlmimise suunas. 

EML juhatuse koosolek kinnitas huvitatust ja valmidust mesindusorganisatsioonide 

koostöökogus aktiivseks osalemiseks ja koostöökogu ühisarutelude kaudu mesindussektori 

võimalikult ühise tegevuskava ja seisukohtade kujundamiseks nö. välispoliitika suunal 

suhtluses riigi ja ametkondadega. See haarab esimese ühistegevusena jaanuarikuu ümarlaua 

teemade valiku, põhjendamise ja ettepanekute formuleerimise ja esitamise ministeeriumile. 

Ümarlaua teemade järjestamise, formuleerimise ja kooskõlastamisega peaksime ühiselt 

võimalikult kiiresti valmis saama, et need ministeeriumile esitada. Oli ju meile antud tähtaeg 
1. detsember, mida nüüd küll oldi valmis nädala jagu hilisemaks nihutama. 

Samas tekitas EML juhatuse koosolekul osalejates kõhklust koostöökogu aktiivi poolt valitud 

kiire tempo liikumisel koostööleppe allkirjastamise suunas 9.detsembril. Ja seda olukorras, 

kus pole olnud piisavalt aega selle leppe ja koostöökogu töökorra sisu kirjeldavate tekstide 

koostamiseks, rääkimata nende tekstide läbiarutamiseks osalevate organisatsioonide poolt. 

Nagu praegune dokumentide loomise tempogi näitab, ei edene asjad loodetud kiirusega, 
viimistlemisest ja kooskõlastamisest rääkimata. 

Teise asjaoluna nimetaksin, et Olustveres 9. detsembril kokkutulemise üheks ajendiks 

nimetatud Meekoja avamist ju ei toimu, nagu Olustvere TMK juhtkond kinnitas - see üritus 

on kavandatud alles kevadele.  Olustveres 9. detsembril toimuvat sündmust nimetati 

direktori poolt lihtsalt temaatiliseks seminariks. Seega ka Olustvere Meekojaga seonduv ei 

sunni meid just 9.detsembril Koostöökogu koosolekule kogunema ja "tooretele" 
dokumentidele alla kirjutamist üritama. 

Seoses eelnevaga teeb EML juhatus kostöökogu liikmeskonnale ettepaneku töötada 

koostöökogu töölerakendamiseks ja koostööleppe sõlmimiseks vajalikud dokumendid 

piisavalt rahulikus tempos ja hoolikalt läbi võimalikult kõiki osalisi kaasates, võttes selleks 

piisavalt aega. Alles seejärel, kui need dokumendid on kõiki rahuldavas konditsioonis sisu ja 
vormi poolest, võiksime koguneda nende allkirjastamiseks.  

Kui see allkirjastamise sündmus toimub näiteks jaanuaris 2015, ka siis pole me oma 

koostöösoovis midagi kaotanud. Kuid selle tulemusena oleme võitnud piisavalt hoolikalt ja 

kõigile osapooltele sobivalt koostatud ja kooskõlastatud alusdokumentide näol. Olgem ausad 



- tugeva põhjendatud eelarvamusvaba tulemusliku koostöö saavutamiseks on eelkõige vaja 

ühist tahet ja seda me 29. novembril ju väljendasime. Allkirjastatud koostöödeklaratsioon 

annab sellele koostööle üksnes välise vormi, kuid ei seo ega kohusta ühtki osapoolt nö. 
seaduse jõuga senisest rohkem. Kiirustagem aeglaselt, nii jõuame paremini sihile! 

 

Parimate soovidega, 

Aleksander Kilk 

EML 
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