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Aastal 2008  tekkis idee

• Mittetulundusühingu Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

asutasid asutamislepinguga Kumalane OÜ ja Meveda OÜ 

• Mittetulundusühingu Eesti Kutseliste Mesinike Ühing

põhikiri kinnitati 28. märtsil 2008. a. asutamislepinguga



Aastad 2008-2009 

• Miks moodustada uut mesindusorganisatsiooni?

• Mesindusprogramm 2004-2010 

• Murdekoht Jäneda November 2009, kui tuli kavandama uue MP 

perioodi 2010-2013 tegevusi

• MP 2010-13 koostati kolme osapoole poolt EML, EKMÜ ja SMÜ 

Saaremaa poolt tuli lisaks uus programmijuht 



Peamised suunad põhikirjast

• esindab ja kaitseb Ühingu liikmete huve;

• kujundab mesindus poliitikat vastavalt suunitletud tegevuste kaudu;

• arendab Ühingu liikmete erialaseid teadmisi ja oskusi;

• sõlmib Ühingu eesmärgi saavutamiseks vajalikke erialaseid sidemeid ja 

teeb koostööd teiste Eesti või välismaa samalaadsete 

organisatsioonidega;

• aitab kaasa mesindus alase ettevõtluse ja teenuste arendamisele 

Eestis;

• algatab või osaleb mesindust puudutavate ürituste ja mesindus 

projektide läbiviimisel;

• algatab või osaleb mesindus alaste koolituste, kursuste, seminaride 

läbiviimisel;

• annab välja mesindus alast kirjandust;

• osutab mesindust tutvustavaid teenuseid, s.h. meenete, trükiste jms. 

müüki ja jagamist.



Peamised tegevussuunad

• Koolitus (seminarid, kursused, õppereisid)

• Koolitus teistele (lektorid, õpetajad, juhendajad)

• Koostöö teiste organisatsiooniudega (EPBA, COLOSS)

• Koostöö teadusprojektides (Maaülikool, POSHBEE)

• Mesinduspoliitika (MeM, VTA, PMA, Riigikogu, PõKa jne.)

• Milleks on vaja ajada mesinduspoliitikat? Kõik on niigi 

hästi?

•



Prantsusmaa 



Tehtud tegevused

• Aasta 2009. Apimondiale minek, selle ettevalmistamine ja 

teostus

• Tegevus PõM-is

• Mesiniku tase 5, kutsestandardi arendamise algus

• 2010 korraldasime kevadel Taani ja sügisel Rootsi reisi

• Kutsestandard kehtib alates 29.12.2010.  Riikliku 

mesiniku õppekava valmimine, mille tulemusena taastati 

mesiniku kutseõpe Olustvere TMK-s

• 2011 Sloveenia-Austria

• 2012 Alustasime seminaride korraldamist

• 2012 Itaalia



Tehtud tegevused

• 2013 Inglismaa-Šotimaa

• Seminar liikmetele

• Apimondia Kiievis

• 2014 „Karupesa“ nimega Bayer külastamine Saksamaal

• 2015 mesinduskursus

• II Turu-uuring

• 2015 Saksamaa

• 2016 Poola ja Rootsi

• 2018 Läti 



Kiiev



Võru 




