
 

 

 

Mesilaste pidamine tiheasustusalal 
 
 
Lugupeetud härra  Teder 
 
Oma kirjas tõstatate probleemina tiheasustusalal mesilaste pidamise piirangute puudumise, mis 
tagab mesilasi pidava isiku põhiõiguste kaitse, kuid Teie hinnangul ei ole tagatud mesila 
naabruses elavate inimeste põhiõigused, nende hulgas õigus tervise kaitsele. Kirjast nähtub, et 
probleem tiheasustusalal mesilaste pidamisel on olemas ning vajab reguleerimist. 
 
Nii nagu mainite oma kirjas on üheks meetmeks, mis aitab kaasa nõelamisohu vähendamisele 
ja seega vähendab ka riski, et inimesel avaldub mesilasmürgi suhtes allergiline reaktsioon,  
mesilaste pidamise piiramine tiheasustusalal nii, et naabruskonna elanike kokkupuude 
mesilastega oleks minimaalne. Oleme seisukohal, et piirangute kehtestamine mesilaste 
pidamisele tuleks pigem jätta kohaliku omavalitsuse pädevusse, sest mesilaste pidamisele 
piirangute kehtestamisel eesmärgiga tagada mesila lähikonnas elavate isikute õigus tervise 
kaitsele ehk nõelamisohu vähendamiseks on oluline nii kruntide suurus kui asetus, 
hoonestustihedus ja mitmed muud asjaolud, mida poleks otstarbekas reguleerida seaduse 
tasandil. Alates 1995. a on rahvatervise seaduse § 10 kohaselt kuulunud kohaliku omavalitsuse 
ülesannete hulka nii  tervisekaitsealaste õigusaktide täitmise korraldamine ja nende järgimise 
kontrollimine kohaliku omavalitsuse maa-ala kui ka elanikkonna haiguste ennetamisele ja 
tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine kohaliku omavalitsuse maa-alal.  
 
Näiteks saab tuua Pärnu linna eksisteeriv halduspraktika, kus mesilaste pidamine Pärnu linna 
territooriumil on reguleeritud Pärnu Linnavolikogu 18. mai 2006.a. määrusega nr 23 
„Heakorraeeskirja ja koormise kehtestamine“. Määrus on kehtestatud kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel. Määruse § 5 
lõike 2 punkti 2 kohaselt on heakorra tagamiseks krundil keelatud põllumajandusloomade ja -
lindude ning mesilaste pidamine ilma majandusosakonna kirjaliku loata. Mesilaste pidamist ei 
ole keelatud, kuid tegevuseks tuleb saada luba kohalikult omavalitsuselt, kes loa väljastamisel 
arvestab ka üldist heakorda ja igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste tagamist linnas (kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 3 lõige punkt 2). 
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