
Mee  tootmise  ja  turustamise  arendamise  Eesti  riikliku  programmi  2013-2016 
ettevalmistamise töörühma koosoleku  

PROTOKOLL

Toimuskoht:  Tallinn, J.Vilmsi 53 G – EPKK koosolekute saal

Algus kell 14.00
Lõpp  kell 17.00

Osalejad:
Aleksander Kilk – Eesti Mesinike Liit (EML) juhatuse esimees
Anna Aunap – EML liige, hetkel käimasoleva programmiperioodi meetmejuht (MP 2010-
2013, meede 3)
Arvi Raie – EML juhatuse liige, hetkel käimasoleva programmiperioodi meetmejuht (MP 
2010-2013, alameede 1.8)
Aivar Raudmets – Eesti mesindusprogrammi 2010-2013 projektijuht
Marje Riis – Kutseliste Mesinike Ühingu volitatud esindaja, EML juhatuse liige
Aili Taal – EML liige,  MTÜ Virumaa Mahetootjad esindaja
Aimar  Lauge  –  Saaremaa  Meetootjate  Ühing  (SMÜ)  esindaja,  hetkel  käimasoleva 
programmiperioodi meetmejuht (MP 2010-2013, meede 4)
Marianne Rosenfeld – EML tegevjuht

Päevakava:
Töögrupi 03.10.2012.a koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Mesindusprogrammide 2004-2007, 2007-2010 ja 2010-2013 tegevuskavade ja tulemuste 
ning Eesti mesinduse arendamise seisukohast efektiivsuse arutelu.

Mesindusprogrammi  2013-2016 meetmete  ja alameetmete  (tegevuste)  otstarbeka üldise 
kava (struktuuri) arutamine.

Mesindusprogrammi 2013-2016 koostamise edasise kava ja töögrupi edasise tegevuskava 
arutamine.

Arutelu ja tulemused:

Koosoleku juhatajaks valitakse  ühel  häälel  Aleksander  Kilk,  protokollijateks  Marianne 
Rosenfeld ja Marje Riis.
Osalejate nõusolekul koosolek lindistatakse diktofoniga.

A. Kilk esitas kokkuvõtlikku ülevaate eelmise perioodi programmidest ja samuti selgituse, 
et  komisjon  hindab   programmi  rakendamise  on  tulemuslikkus,  mõjusust  ja  kvaliteeti 
lähtudes üldjuhul järgmistest efektiivsuse je edukuse hindamise näitajatest.

Üldinfoks : statistikaameti järgi on 26 400 mesilasperet. Programmi kohaselt on võimalik 
taotleda ühe pere kohta 4 €, millest 2 € rahastatakse EL-i poolt ja 2 € Eesti riigi poolt. 
Arvestuslikult saaks igaks aastaks 105 600 € ja kolme aasta peale kokku 316 800 €.



(Püstkirjas  musta  värviga  käesoleva  perioodi   tegevused  ja  kaldkirjas  sinise  värviga 
mõtted järgnevaks perioodiks)
1)Läbiviidud  koolituste,  teabepäevade  ja  nõustamisürituste  arv  –  võrreldakse  eelneva  
perioodiga ja kindlasti jäävad need sisse ka järgmisel  perioodil – teemad konkreetselt  
projektitaotluse kirjutamisel.

2)Töötab koolitajate koolituse läbinud vähemalt 15-liikmeline koolitajate aktiiv – vajalik  
laiapõhjaline nõustamine, samuti spetsialiseerumine teemade kaupa (haigused, tõuaretus  
jne), koolitajatest võiksid välja kasvada nõustajad, jätkuna peaks koolitajate koolitus  – 
koosoleku  otsus:  järgmiseks  töökoosolekuks  pakuvad  osalejad  välja  konkreetselt  
erinevaid variante, kuidas korraldada.

3)Tegevuskava  alusel  toimiv  15  vaatlusmesila  võrgustik  –  elektroonilised  kaalud  on 
eelneval perioodil ostetud (4-5 tk.) Fenoloogilisi vaatlusi tehakse  käimasoleval perioodil.  
Ühe  võimalusena oli arutlusel, et vähendada vaatlejate arvu, lisategurina  anda juurde  
korralikud ilmajaamad ning jätkata fenoloogiliste vaatlustega.
Kasutegur oleks ka selles, kui kõik andmed olekid kohe veebi kaudu nähtavad.

4)Koostatud teabe- ja õppematerjalide ühikute arv ja nende sisuline kvaliteet ning nende 
avalikustamine veebilehel – kavandame teatud arvu, s.h. näiteks 1 õppefilm/DVD aastas.

5)Mee  kvaliteedinäitajate  seire  tulemuste  täiendatud  andmebaas  –  võimaluse  korral  
arendada  välja  mõned  uued  laboratoorsed  võimalused,  rahastada  võimaluse  korral  
pestitsiidide jääkide analüüse mees,  - koosoleku otsus: meetmejuht Anna Aunap teeb ja  
saadab  1  nädal  enne  järgmist  koosolekut  (17.oktoobriks)  meetme  kohta  
miinimumprogrammi  ja „unelmate“ programmi koos eelarvega.

6)Teostatud mee kvaliteedianalüüside arv  – tõsta analüüside arvu. Nt. Õietolmu proove  
praegu 60, viia see 75-le, et igast maakonnast võtta5 proovi. Otsust vt.punkt 5 alt.

7)  Nelja  (4)  varroatoosi  seiremesila  olemasolu  Eesti  erinevates  piirkondades  –  uuel  
perioodil Varroatoosi meetme eelarve suurendamise vajadus. Praegusest suurest piloot-
seireprogrammist saadakse situatsioonihinnang – eesmärgiks hinnata ära mesilasperede  
suremise põhjus
Koosoleku otsus: Aado Oherd ja Arvi Raie teevad ja saadavad 1 nädal enne järgmist  
koosolekut  (17.oktoobriks)    meetme  kohta  miinimumprogrammi   ja  „unelmate“  
programmi koos eelarvega.

8)  Tõuparandustöö  arengukava  olemasolu  ja  rakendamine  –  EL-s  eesmärk  perede 
arvukuse suurendamine, kompenseeritakse kahjusid, soodustatakse uute perede tegemist  
ja müüakse soodustingimustel emasid. Meil on tõuparandus- ja tõuaretustöö. Kuidas see  
süsteem edasi peaks minema?
Koosoleku otsus: Aimar Lauge teeb ja saadab 1 nädal enne järgmist koosolekut (17.  
oktoobriks)   meetme  kohta  miinimumprogrammi   ja  „unelmate“  programmi  koos  
eelarvega.
Peter Pihl selgitab kunstseemendamise põhimõtteid koos raahlise arvestusega järgmisel  
töökoosolekul (24. oktoobril)



9) Programmi lõppedes on Eestis 3 tõumesilat  (tõuparandustöö keskust) koos tõupuhta 
paarumisalaga  vastavalt  kraini,  itaalia  ja  buckfast`i  mesilastega-  arutelu  käis  eelmise  
punkti juures ja vt.otsust p.8.

10)  Tõuparandustöö  raames  tõumaterjali  võrdluskatsete  ja  jõudluskontrolli  katse-  ja 
hindamismetoodika on välja töötatud ja rakendatud vähemalt 4-s tõu-testmesilas – vt.p.8

Koosoleku otsus – järgmiseks korraks mõelda

kas lisame uusi meetmeid, mis praegu kasutamata  (rändmesindus, teadusuuringud) või 
sulgeme  mõne  meetme.  Samuti  mõelda  sellele,  kuhu  meetmesse  saab  juurde  lisada 
mahemesindust – kas tehnilise abi meetmesse teavitustöö ja õppematerjali jaoks.
Kes oleks järgmise perioodi projektijuhiks? Tema konkreetsed tööülesanded ja võimalusel 
tööülesannete jagamine.  
Mesindusprogramm  (sh  selle  haldamine)  on  mesindusorganisatsioonidele  oma 
põhitegevuse  kõrval  täiendav  tegevus.  Mida  pakkuda  programmi  raames  kohalikele 
seltsidele? Programmi raames peetavad loengud ei saa olla nende ainutegevus
Järgmiseks  koosolekuks  mõelda  konkreetsed  kandidaadid  meetmejuhtidele  (kes  on 
potentsiaalsed eestvedajad) ja veebilehe haldajale
Kaasata töögruppi veel inimesi, kes tahavad programmi töösse panustada
Järgmisel  korral  töökoosoleku  päevakorda  võtta  uue  programmiperioodi  haldaja 
otsustamine

koosoleku  punkti  arutelu  lükati  ajapuudusel  järgmisele  koosolekule.   Me  saime 
koosolekute  saali  kasutada  vaid  kuni  kella  17.-ni  ja  jäime  oma  planeeritud  aruteluga 
ajahätta.

Otsustasti  järgmise  koosoleku  aeg  :  kolmapäev,  24.oktoober,  kell  14.00  –  17.00 
Tallinnas, J.Vilmsi 53G EPKK koosolekute saalis

Koosoleku juhataja

Aleksander  Kilk

Protokollijad
Marianne Rosenfeld

Marje  Riis


