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Päevakord:
1. „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.201331.08.2016“ 1. aasta II poolaasta tegevusaruanne ja kulude kalkulatsioon
perioodil 01.03.2014 - 30.09.2014
Toimus mesindusprogrammi 1. tegevusaasta II poolaasta tegevusaruande ja kulude
kalkulatsiooni arutelu. Eelnevalt saadeti ka mõned küsimused ette.
Alameede 1.1. Tehniline teostus, projektijuht
Sellel poolaastal ületati palgakulu. Küsiti, kas ei nähtud ette palgakulu suurenemist?
Projektijuht selgitas, esimese programmi-aasta algus viibis, vastavalt juhtkomisjoni otsusele
28.10.2013 sõlmiti projektijuhi leping oktoobrist. Eelarves kokkulepitud palgakulu jagati I
poolaastal 5 kuu peale. Puhkuseraha (augustis 2014) on suurem lepingujärgsest tasust seetõttu, et
detsember, jaanuar, veebruar olid suuremad, kui eelarves kehtiv tasu. 2. ja 3. tegevusaastal seda
probleemi ei teki.
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Arutati, kuna programmi algus viibis, siis seekord arvestakse palgakulu suurenemisega (ka
alameetmes 1.6.). Samas rõhutati, kui tekib uus juhtum, kus palgakulu lõhki läheb, siis
juhtkomisjon pruugi seda enam ei aksepteerida.
Otsustati: juhtkomisjon kiitis heaks alameetmes 1.1 (ka alameetmes 1.6.) palgakulu
suurenemise.
Augustis soetati projektijuhile uus mobiiltelefon, mistõttu toimus ka kõnepaketi vahetus. Kas uus
kõnepakett hakkas kehtima augustis või septembrist?
Projektijuht selgitas, et uus kõnepakett hakkas kehtima augustis 2014.
Küsiti mobiilse internet kohta, kas antud teenuse kulu kaob või väheneb 2.a. I poolaastal?
Projektijuht täpsustas, et internetipulka kasutatakse väljaspool kontorit, piirkondlike ja Eesti
mesinike teabepäevade ettekannete ajal. Hetkel kehtivate tingimustel Elisaga kulutused
vähenevad ja seda eelkõige projektijuhi mobiilikõnede osas, nagu ka augustikuu arvel juba
kajastub. Netipulga kuutasu on endiselt 6,35 eurot. Kõnedel ja Mint internetil on eraldi lepingud
ja arved.
Arutati ning soovitati aruandesse, parema jälgitavuse korral, lisada täpsustavalt inetrentipulk või
MINT.
Tegevusaruandes on sidekuludes kasutatud ettemaksu. Mis põhjusel on seda kasutatud?
Projektijuht selgitas, ettemaksu on kohaldatud iga poolaasta lõpus (nii veebruaris kui augustis).
Arved saabuvad uuel kuul (septembri alguses), kuid augustis tehtud kulud peab ette maksma.
Paluti uuesti üle kontrollida „Side-, kontori- ja postikulude“ kokkuvõetud summa 3849,16 eur,
kuna kokku liidetud kulu erines.
Otsustati: projektijuht kontrollib üle „side-, kontori- ja postikulude“ summa.
Alameede 1.2. Mesinike nõustamine
Juhiti tähelepanu, et summa 6800 eur ei kattu.
Projektijuht vabandas, et oli viga ning 5100 eur on õige. Tegevusaruandesse tehakse parandus.
Küsiti, mis kaudu kõige rohkem infot „Mesinike nõustaja“ käest küsitakse (läbi telefoni, käiakse
kontoris, läbi veebi)?
Projektijuht vastas, et 1.tegevusaastal otsiti enim kontakti telefoni kaudu. Kevad-talvisel
perioodil aktiivsemalt veebilehe kaudu.
Positiivse tagasiside andis Kuresaares toimunud teabepäev, kus nõustaja vastas mesinike
küsimustele. Tehti ettepanek, planeerida peale teabepäeva nõustajal aega, mesinike küsimustele
vastamiseks.
Ettepanek: planeerida nõustajal teabepäeva raames aega, mesinike küsimustele vastamiseks.
1.tegevusaastal jäid „transpordikulu“ suurel määral kasutamata. Küsiti, kas peaks 2.tegevusaastal
transpordikulu üle vaatama?
Projektijuht selgitas, et 1.tegevusaastal kasutas nõustaja suurel määral ühistransporti.
2.tegevusaastal kasutatakse planeeritud transpordikulu enamjaolt ära.
Küsiti, kas on olemas kindlad kellaajad, mil mesinike nõustaja kontoris vastab küsimustele?
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Projektijuht vastas, et nõustaja on kontoris kohal 2 päeval nädalas.
Alameede 1.3. Eesti mesinike teabepäevad
Tegevusaruandes, teabepäeva raames andsid programmijuht ja meetmete juhid ülevaate
mesindusprogrammi meetmete tegevusest. Küsiti, kes olid lektoriteks?
Projektijuht täpsustas, lektoriteks olid programmijuht ja meetmete juhid. 4. meetme esindajana
tõumesila mesinik Aimar Lauge; 1.2 nõustaja - Aivo Sildnik; 1.3-1.5 projektijuht; 1.6 õppefilm –
Rasmus Lepik; 1.7 projektijuht; 1.8 Ardi Asten; 1.9 projektijuht; 2 Hagbard Räis; 3 Projektijuht
Anna Aunapi koostatud ülevaate alusel; 4. Projektijuht ja Aimar Lauge.
Tegevusaruande paremaks jälgimiseks tehti ettepanek, et loengutunnid võiksid olla järjest.
Hetkel on tegevusaruandes kirjas loengutunnid, siis ruumide ja seadmete rent ning uuesti
loengutunnid.
Projektijuht lubas muuta tegevusaruannet ning lisada loengutunnid lõiguti üksteise alla.
Juhiti tähelepanu, et exceli tabel ei kattu tegevusaruandega (1573,48eur)
Projektijuht kontrollib exceli tabeli üle.
Otsustati: projektijuht parandab vea ja täiendab aruannet.
Alameede 1.4. Piirkondlikud õppe- ja teabepäevad mesindusprogrammi raames
Projektijuht rääkis, et lektorid käivad loenguid andmas üle Eesti. Juhul kui lektorite
transpordikulu läheb „lõhki“, kas võib puudujääva osa katta sama alameetme kulurealt „ruumide
ja seadmete rent“ ülejääva osaga?
Arutati ning jõuti järeldusele, et lektori transpordikulu võib katta sama alameetme kulurealt
„ruumide ja seadmete rendi“ kasutamata jäänud rahast, kui jäädakse alameetme piiresse.
Tehti ettepanek, aruande paremaks jälgitavuseks, tuua loengutasude summad kokku ning lisada
ka aruandesse.
Otsustati: projektijuht täpsustab tegevusaruannet loengutundide osas. Nimetatud meetme piires
võib lektorite transpordikulu puudujääva osa katta kulurealt „ruumide ja seadmete rent“.
Alameede 1.5. Mesinduskursused algajatele/ -edasijõudnutele
Juhiti tähelepanu, et aruandes kirjas olevate kursuste summad (5530eur ning 5539,25eur) ei kattu
tegevusaruandes oleva tekstiga. Probleem võib olla loengutundide teksti ning seal olevate
summade osas.
Projektijuht kontrollib ning viib teksti parandused.
Otsustati: projektijuht parandab tegevusaruannet
Tegevusaruandes on tegevuste koordineerimise kulu, küsiti mida see praktikas tähendab?
Projektijuht täpsustas, praktikas tähendab, et nende kursuste korraldamiseks on olnud inimene,
kes koordineerib kogu kursuse sees toimuvat. (EML´s M.Rosenfeld, Saaremaa´l A.Lauge ning
EKMÜ´s K.Kollom.
Tegevusaruandes, Saaremaa Meetootjate Ühingu korraldatud mesinduskursusel õppematerjalide
osas kulusid ei olnud. Küsiti, kas õppematerjale ei jagatud?
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Projektijuht selgitas, loengumaterjale paberkandjal ei jagatud, kuid lektor või korraldaja jagas
materjale listi kaudu.
Tegevusaruandes, EML poolt korraldatud kursuses „Mesinduse ABC 2014“ Rakveres, tasuti
õppematerjalide eest MTÜ Patika Kultuuri- ja Koolituskeskuse esitatud arve alusel 426 eur.
Küsiti, EML viis läbi ka Viljandis kursust “Mesinike ABC”, kus õppematerjali kulu oli
120,15 eur. Küsiti, kuidas tekkis sama kursuste (kuid erinevates kohtades) õppematerjalide vahel
selline märgatav vahe?
Projektijuht sõnul (korraldaja selgitus) - Viljandi kursusel oli lektorite transpordikulu oluliselt
suurem, kui Rakvere kursusel, mistõttu ei jätkunu piisavalt eelarvelisi vahendeid sealsel kursusel
koolitusmaterjalide paljundamiseks. Probleemi aitasid lahendada lektorid ise. (Näiteks A.Kilk
paljundas materjale TTÜ-s, A.Rohtla oma kodukontoris). Viljandi kursuse materjalide
paljundamise kulu, on seetõttu, oluliselt väiksem võrreldes Rakvere kursusega.
Tegevusaruandes, muu transpordikulu (välislektorite lennuki-, rongi-, laevapiletid) 980 eur.
Küsiti, kes olid välislektoriteks?
Projektijuht täpsustas, Ari Seppälä (Marja Komppa) Soomest, Carl Georg Lie ja Diana Kinley
Rootsist.
Projektijuht küsis, kas korraldaja võib otsustada, mitu osavõtjat mesinduskursusel osa võtab?
Arutati ning lubati, et kursuse korraldaja ise otsustab osavõtjate hulga üle.
Otsustati, et kursuse korraldaja otsustab, palju osavõtjaid kursusele saab.
Alameede 1.6. Mesinike teavitamine
Tegevusaruandes, telliti American Bee Journal (digital 12 issues). Küsiti, et I poolaastal telliti
ajakiri ise ning II poolaastal ajakirja digitaalne kasutusõigus.
Projektijuht kinnitas seda.
Küsiti, kas mesindusprogrammi raames soetatud raamatud on välja laenutatavad?
Projektijuht kinnitas, et EML kontoris on raamatud olemas ning allkirja alusel välja laenutatavad.
Tegevusaruandes, trükiti A.Aunapi „Mesiniku meelespea: mee kvaliteet“ kordustrükk/K.Linask.
Tallinn. Paluti täpsustada, milline roll oli K. Linask´l kordustrükkide juures?
Projektijuht selgitas, K. Linask toimetab kõik materjalid infolehtedes ja väike trükistes ka
keeleliselt. Kohusetundliku inimesena ei jätnud ta ka kordustrükkide osas keelelist korrektuuri
tegemata. Samuti muutus kujundus. „Mesiniku meelespea“: mee kvaliteet oli varasemalt Katrin
Linaski toimetatud. Sellegipoolest luges ta Anna Aunapi materjali uuesti läbi ja muutis ühe koha.
Kujundus jäi samaks.
Küsiti, kas 1000 DVD koopiat õppefilmiga, on piisav?
Projektijuht selgitas, et raske ennustada. Film nähtav ka veebis. Tõde selgub, kui esimese filmi
esimesed DVDd oleme soovijatele välja jaganud.
Küsiti, tegevuskavas planeeriti, DVD pikkuseks 63 min. Kas see saavutati?
Projektijuht vastas, et DVD plaadi pikkuseks on 63minutit ning plaat on täis.
Küsiti, kas kasutati filmis kaastöötjaid, kes struktuuri ka vaatasid?
Projektijuht vastas, et kasutati.
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Küsiti, kes on sihtgrupp ning kas DVD vastab sellele ning kas oleks võimalik sellele DVD´le
saada tagasisidet, et järgmise filmi jaoks tarkust koguda?
Projektijuht selgitas, et sihtgrupp on mesindussektor ning mesinike tagasiside on ainult kasuks.
Alameede 1.7. Vaatlusmesilad
Tegevusaruandes, osteti 2 elektroonilist tarukaalu. Küsiti, kelle kasutusse elektroonilised
tarukaalud lähevad?
Projektijuht täpsustas, et kandidaadid on Lääne-Virumaalt, Võrumaalt, Harjumaalt. Otsus
tehakse novembris 2014, mil loodetakse Eesti mesinike teabepäeval kandidaatidega silmast silma
kohtuda.
Arutelu kogutud andmete analüüsiga seoses ja võrdlemises Põhjamaadega. Selgus, et
naaberriikidega võrreldes kasutab Eesti teist lahendust (põhjuseks soodsam tarukaalu hind ning,
et hoida kokku serveri kasutamise ja andmehalduskuludelt). On püütud leida IT lahendust
andmete paremaks kasutamiseks, siiani ei ole see õnnestunud.
Tegevusaruandes, osteti 7 digitaalset haudme temperatuuri mõõtevahendit. Küsiti, kas need
seadmed antakse kõigile 7le vaatlusmesilale?
Projektijuht kinnitas, et nii on plaanis.
Küsiti, mis ajavahemikus vaatlusmesilad oma andmeid edastavad.
Projektijuht selgitas, hiljemalt 7 päeva jooksul peavad andmed edastatud olema.
Alameede 1.8. Mesindustehnika ja tehnoloogia arendustöö
Tegevusaruandes, lepingu täitmise eest, esitatud arve alusel maksti tasu 6300 eur. Paluti
täpsustada, kas see summa hõlmab ainult vahasulataja ning aurugeneraatori prototüübi
valmimist?
Projektijuht selgitas, et lisas aruandesse seletuskirjast pärineva prototüüpide valmimise
tööprotsessi.
Tegevusaruandes, seadmed antakse Eesti Mesindusprogrammi poolt mesinikele tasuta
kasutamiseks ja katsetamiseks. Küsiti, kes ning kuidas valitakse mesinikud, kes saavad seadmeid
kasutada? Kas mesinikud teavad, et valmistatud seadmed on võimalik kasutada?
Kas peale katsetamist/kasutamist on dokumenteeritud seadmetele antav tagasiside?
Projektijuht täpsustas, et kandidaatide kaalutakse. Eesmärk on selles, et kasutajaks on
harrastusmesinik ning tingimuseks konstruktiivne tagasiside andmine. Kandidaadid on
selgitamisel.
Küsiti, mis saab antud seadmest ja on saanud seadmetest, mis on programmi jooksul soetatud?
Selgitati, et üleandmis-vastuvõtmis aktiga on seadmed kasutusse antud ja seda on ka Pria poolt
kontrollitud. Antud meetme raames toetab mesindusprogramm seadme välja töötamist ja
kasutusse andmine toimub sarnaselt teiste soetatud seadmetega (aktiga)
Ettepanek oli, et parema tagasisideme saamiseks peaks seadme katsetajaid olema mitu.
Järgmisel juhtkomisjonil arutatakse uuesti prototüüpide ja ostetud vahendite kasutamist.
Projektijuhilt oodatakse reeglid, kuidas antakse programmi raames väljatöötatud
seadmeid/vahendeid katsetamiseks.
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Alameede 1.9. Rahvusvahelised nõupidamised, kongressid.
Projektijuht, COLOSS raames toimuvad töögrupid. Kas on võimalik selle alameetme raames
käija nendes töögruppides (siiani pole töögruppides käidud).
Peale koosoleku projektijuhi täpsustus: on osaletud vaid Põhja- ja Baltimaade mesindusnõukogu
raames toimuvates töötubades).
Arutati ning jõuti järeldusele, kui nimetatud alameetme eelarve kulureas raha jätkub, siis võib.
Meede 2 Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid
Tegevusaruandes, varroatoosi diagnostikat võrkpõhjade abil teostati 2 testmesilas. Paluti
täpsustada, mitu mesilasperet oli kokku, kus teostati võrkpõhjade abil varroatoosi diagnostikat.
Projektijuht täpsustas, võrkpõhjade abil varroatoosidiagnostikat teostati: Hagbard Räis (4+4) 8
peres; Leo Vari (4+1) 5 peres; lisaks vabatahtlik; Antu Rohtla (2+2) 4peres. Ravimite
efektiivsuskatses osalevad: Hagbard Räis – 1*18=18pere; Leo Vari - 2*18=36 pere.
Küsiti, mis on nendeks ravimiteks?
Projektijuht selgitas, et ravimid on Eestis lubatud ravimid.
Arutati ning paluti projektijuhil aruandes täpsustada, mis ravimeid kasutatakse. Samuti paluti
aruannet täiendada, kui tehakse analüüse, kas nimetatud ravimite jääke leidub meeproovides.
Otsustati: projektijuht täpsustab tegevusaruannet kasutatavate ravimite nimetustega.
Projektijuhi täpsustus peale koosoleku: 1. aasta osas ravimite jääkide analüüsi meeproovides ei
rakendatud (selliste analüüside tegemist ei olnud tegevuskavas). Täpsustatakse võimalusi 2.
aasta osas.
Küsiti, milline on meetme oodatav tulemus? Kas jõutakse tulemusele, kus võib öelda, et X
raviskeem on õige? Kas antakse mesinikele konkreetne soovitus kuidas toimida?
Projektijuht selgitas, et raviskeem on üks teema ja teiseks on teadmine, kas X ravim annab
soovitud tulemuse. Ravimiametilt on saadud teavet, ravim on olemas aga keegi ei ole
Ravimiametile andnud tagasisidet, kuidas see ravim toimib.
Juhtkomisjoni ettepanek: meetmejuht teeb iga 6 kuu/või aasta tagant kokkuvõtte, milline
ravimiskeem on olnud efektiivne.
Projektijuhi täpsustus peale koosoleku: eesmärgiks oli seatud ravimite testimine – efektiivsuse
hindamine. Selle järgi saab ilmselt ka ravimeid soovitada. Raviskeemide väljatöötamine ei olnud
otseselt plaanis.
Tegevusaruandes, võrkpõhjade ostmine FIElt A. Rohtla. Paluti täpsustada, mitu võrkpõhja
soetati?
Projektijuht täpsustas, osteti 10 tk A. Rohtlal. (4 tk A. Rohtla kasutuses ja 6 tk H. Räis
kasutuses).
Tegevusaruandes, meetmejuht on osalenud Eesti mesinike teabepäevadel. Küsiti, kas osales ilma
lektoritasuta?
Projektijuht selgitas, meslaste haiguste teemalisi loenguid on andnud lektoritasu eest. Tasuta on
andnud ülevaate varroatoosi meetme tegevustest. Transpordikulu (vastavalt juhtkomisjoni
otsusele) saavad meetmejuhid vaid meetmejuhi transpordikulu hüvitisest. Lektorite (1.4 ja 1.3)
kulurealt neile transporti ei hüvitata.
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Meede 3. Mee kvaliteedi määramine ja juhtimine
Küsiti, kas meeproovide aruanne on hetkel kättesaadav?
Projektijuht selgitas, et aruanne on olemas ning lisatakse esimesel võimalusel ka veebilehele.
Küsiti, mis on suhkruanalüüsi eesmärk?
Projektijuht selgitas, et eesmärk on teada saada ja kaardistada, kui palju leidub mees suhkrujääke
(sahharoose).
Arutati ning paluti, et meetmejuht täpsustab, mis on suhkruanalüüsides (või mis põhjustab)
erinevust?
Otsustati: meetmejuht täpsustab suhkruanalüüside osa.
Projektijuhi täpsustus peale koosoleku: suhkrute sisalduse all määrati sahharoos, glükoos ja
fruktoos viiekümnest proovist. Glükoosi ja fruktoosi suhe on heaks võimaluseks eristada õie- ja
lehemett. Suhkrute määramine on üks võimalustest kontrollida mee ehedust.

Meede 4. Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö
Tegevusaruandes, soetati SELECTA Autoklaav Micro 8, Ultrasonic Cleaner Ultrasons-Digit.
Küsiti, kelle kasutusse autoklaav jääb?
Projektijuht selgitas, et autoklaav jääb meetmejuhi Peeter Pihl´i kasutusse.
Küsiti, kas autoklaav on teiste soovijate poolt laenutatav? Kas autoklaavi hind 3394,80 eurot
sisaldab autoklaavi koos õpetusega?
Arutati ning otsustati, et projektijuht uurib ning informeerib juhtkomisjoni.
Otsustati: projektijuht edastab juhtkomisjonile tekkinud küsimustele vastused.

Otsustati: „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.201331.08.216“ 1. tegevusaasta II poolaasta tegevusaruanne heaks kiita, juhul kui:
• tegevusaruandessse viiakse sisse eelnevalt otsustes kirjeldatud tegevused/ täpsustused;
• 2. meetme juht täpsustab enda aruannet, kas meeproovides leidub ravimijääke;
• 3.meetmejuht täpsustab suhkruanalüüside osa.

2. „Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.201331.08.2016“ tegevuskava ja kulude 2. tegevusaasta I poolaasta perioodiks
01.09.2014-28.02.2015
Alameede 1.1. Tehniline teostus, projektijuhtimine
Tegevuskavas on palgakulu osaliselt välja toodud. Et aruanne oleks terviklik, tehti ettepanek
lisada aruandesse kõik palgakulud.
Projektijuht selgitas, et tegevuskavale on lisatud kulude eelarvetabel ja ei pidanud nende
numbrite avaldamist tekstis oluliseks. Exceli tabelis on see info olemas.
Otsustati: projektijuht lisab tegevuskavasse kõikide (ka raamatupidamisteenuse-, ja
dokumentide ja registri haldaja) palgakulud.
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Alameede 1.2. Mesinike nõustamine
Küsiti, kas on mõeldud, et alameetmes jäädakse eelarve piiridesse või mõeldakse sidekulu
ületamist katta mesindusprogrammis vabaks jäänud vahenditega
Projektijuht selgitas, sidekulu toetatakse juhtkomisjoni ettepanekul alameetme 1.1 Side- (sh 1.1.
ja 1.2), kontori- ja postikulude kulurealt ja sõltub selle eelarvest, mida ei ületata. Nõustaja on
teadlik sidekulu võimalikust mahust. Kuutasu kokku on 32,84eurot. Siiani on seda ületatud mõne
euroga vaid mais (36,85€) ja juunis (35,09€).
Tuletati meelde, et transpordikulu peab jääma etteantud alameetme kulurea piiridesse.
Projektijuht selgitas, et transpordikulu jääb etteantud kulurea piiridesse.
Alameede 1.3. Eesti mesinike teabepäevad
Aruandes, Eesti mesinike teabepäevade raames annavad alameetme/meetmejuhid 2 korda aastas
oma alameetmest/meetmest lühiülevaate lektoritasuta. Loengutunnid, mis alameedet/meedet ei
käsitle on tasustatavad. Küsiti, kas lühiülevaateid on tehtud? Kui jah, siis millisel kujul ja kus?
Projektijuht selgitas, programmi ja meetmete ülevaadetest on tehtud ettekandeid programmi
projektijuhi kui ka meetmejuhtide poolt Eesti mesinike teabepäevadel. Viimati Kuressaares
19.07.2014 andsid meetmejuhid (või esindaja) meetmetest ülevaated.
Tehti ettepanek, küsida ka „listis“, mis teemadel loenguid soovitakse teabepäevadel kuulata.
Projektijuht nõustus ettepanekuga. Selgitades, et kõik ettepanekud on alati teretulnud ning info
on mesindusorganisatsioonide eestvedajatele alati kättesaadav.
Alameede 1.4. Piirkondlikud õppe- ja teabepäevad mesindusprogrammi raames
Juhiti tähelepanu, et alameetme punktis 1.4.2 on tekkinud viga teabepäeva asukoha (Käina)
kohta.
Otsustati: projektijuht parandab tegevuskava.
Tegevuskavas, Karksi-Nuia mesinike õppe- ja teabepäev (06.09.2014) toimub meefestivali
raames. Küsiti, kuidas hoitakse eraldi nende ürituste „ruumide ja seadmete“ rendikulu?
Projektijuht selgitas, loengud on toimunud alati eraldi ruumis, nn sinises saalis, mille kulu
toetatakse programmist. Toetuse alla on arvestatud ka ühe korra kuulutuse avaldamine.
Muude tegevuste, ruumide ja seadmete kulu programmist ei toetata. Loengud on osalejatele
tasuta. Varem on juhtkomisjonis olnud sellest ka juttu, selgitus oli siis aksepteeritav.
Arutati, mesindusprogramm on mesindusseltsidele täiendavaks abivahendiks. Piirkondlikel
seltsidel peab olema oma tegevuskava, mille järgi nad tegevusi teevad ning mesindusprogramm
on lisaks seltsi tegevusele veel täienduseks.
Alameede 1.5. Mesinduskursused algajatele/- edasijõudnutele
Küsiti, 1. tegevusaastal toimunud „Mesinduse ABC“ kursuse maht oli Viljandis nt 65 tundi ning
Rakveres 67 tundi. Kas 2. tegevusaasta I poolaastal planeeritav kursus, mahuga 45-55 tundi, on
ammendav?
Projektijuht selgitas, ühe kursuse eelarve on ca 5530 eurot. Korraldajal on kohustus teha kursus
vähemalt 40 tunnine. Kui korraldaja suurendab tundide mahtu, siis tehakse seda millegi arvelt
(ruumide rent, kuulutused vms). Eelmisel aastal oli võimalik teha 65 ja 67 tunni mahus. 2. aasta
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osas võivad muud kulud (rendikulu, ...) tulla suuremad ning vastavalt jääb ka loengutundide
osas vähem vahendeid. Korraldaja koostab 2.aasta osas uue kava.
Arutati, kuidas tõsta kursuse kvaliteeti praktiliste tööde kaudu. Toodi näide kahe õppepäeva osas,
kus ühes oli ainult teoreetiline loeng ning teises toreetiline osa koos praktilise näitega.
Teoreetiline osa koos praktilise osaga oli loengust osavõtjale paremini hoomatav. Samas sõltub
praktika vajadus eelnevast kogemusest. Kutselistele mesinikele ei ole praktiline töö nii oluline.
Tehti ettepanek, et tagada kursusel saadavat kvaliteeti, võiks õppepäev toimuda koos praktilise
osaga mesilas. Näiteks võiks olla õppefilm, loeng ning võimalik praktiliselt ka mesilas
vaadata/teha. Selle eelduseks on sobiv aeg ja koht. Arutati koolituse kriteeriumide täiendamist
Projektijuht edastab kõigile juhtkomisjoni liikmetele koolituse kriteeriumid. Juhtkomisjon
vaatab kriteeriumid uuesti üle ning võimalusel teeb ettepanekuid.
Alameede 1.6. Mesinike teavitamine
Tegevuskavas, mesindusprogrammi 2. aasta I poolaasta jooksul on kavandatud kolme infolehe
Mesinik koostamine, toimetamine ja kujundamine, trükkimine. Küsiti, kas võimalusel trükitakse
üks väiketrükis?
Projektijuht täpsustas, võimalusel tehakse. 2. aastal on kohustus koostada ja trükkida 2
väiketrükist. Mesinikele on suvekuud töised, trükiste koostamisega süvitsi on võimalik tegeleda
enamasti sügis-talvel. Mõlemad trükised peavad trükitud saama hiljemalt 2.aasta II poolaastal.
Küsiti õppefilmi valmistamise kohta. Trükiettevalmistuse palgakulu on 2*3600.-€ , õppefilmi
tootmine 2*2625.- € ja veebilehe haldamine 2*825.-€. Õppefilmi töömaht tundub olema kõige
suurem ja veebilehe haldamine tehakse jooksvalt. Samas on trükiettevalmistus mingitel
perioodidel ühekordne tegevus. Kas siin peaks summad üle vaatama?
Projektijuht selgitas, eelarve koostamisel sai antud kuluridade võimalike vajaduste osas eelinfot
kogutud ja potensiaalsete tegijatega arutatud. Kuluridade täitjad on töö spetsiifikast ja programmi
eelarvelistest võimalustest teadlikud. Õppefilmi tootmine on teenustöö, mille sees on kõik filmi
tegemisega/tootmisega ning nõutud arvul koopiate valmistamisega seotud kulud.
Veebi haldaja on nõus katma kõik veebilehega seotud kulud (domeeni tasud, serveri tasud).
Kõigi mesindusprogrammi trükiste ettevalmistamisega tegeleja korraldab nii tekstide keelelise
toimetamise, kujunduse ja trükiks ettevalmistuse, sh trükikojaga suhtlemise.
Arutati, et paremaks jälgitavuseks kirjutab projektijuht „trükiettevalmistus- toimetamise ja
kujundamise“ kulusummad lahti.
Otsustati: projektijuht kirjutab aruandes „trükiettevalmistus- toimetamise ja kujundamise“
kulurea lahti.
Alameede 1.7. Vaatlusmesilad
Paluti täpsustada palgakulu.
Projektijuht täpsustas, hetke seisuga on I poolaastal arvestatud 7-le tarukaaluvaatlejale kokku
700 eurot + tehnilisele toele 25 eurot ning II poolaastal vastavalt 1050 + 25. Muudatusi võib tulla
2.aasta eelarve piires, kui juhtkomisjon ei otsusta teisiti.
Paluti täpsustada, kes on vaatlusmesila tehniline tugi?
Projektijuht selgitas, et vaatlusmesila tehnilise toe eest vastutab J. Saarepuu.
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Võimalusel soetatakse 2015 a kevadel juurde üks elektrooniline tarukaal. Kas see tähendab, et
palgakulu suureneb?
Projektijuht selgitas, et see on võimalusel. Samas peab leidma tarukaalu andmete analüüsijat.
Arutati, et Euroopa Komisjonilt heakskiidu saanud mesindusprogrammis oleme eesmärgiks
seadnud vähemalt viie elektroonilise vaatlusmesila toimimise. Sisuliselt oleme selle eesmärgi
täinud vaja on andmete analüüsi pool, suurendamaks kasutegurit. Leiti, et panustama peaks
pigem andmete analüüsi.
Projektijuht küsis, kas „tehniliste abivahendid, seadmed“ kulurealt võib järgijäävat summat tõsta
„palgakulu“ reale, et maksta andmete analüüsimise eest?
Juhtkomisjon nõustus, et kasutamata jäänud summat kasutada otsitava andmete analüüsijale
maksmiseks.
Põllumajandusministeerium uurib, kas Maaülikool´s võiks üheks lõputöö teemaks olla tarukaalu
andmete analüüs.
Alameede 1.8. Mesindustehnika ja –tehnoloogia arendustöö
Tegevuskavas, mesindusprogrammi 2013-2016 2. aastal sõlmitakse töövõtuleping Asteni
Mesinduse OÜga. Juhiti tähelepanu, et veel ei ole teada, mis seadet/tehnoloogilist lahendust
vajatakse. Kuidas saab kindel olla, et töövõtuleping sõlmitakse Asteni Mesindus OÜga?
Projektijuht täpsustas, lepingu sõlmimine sõltub vajadusest ja selleks ei pruugi olla Asteni
Mesindus OÜ. Töövõtuleping kustutatakse tekstist.
Meede 2. Varroatoosi monitooring ja tõrjemeetodid
Juhtkomisjon tuletas meelde (arutati tegevusaruandes), et meetmejuhilt oodatakse meetmejuhi
tegevusaruandesse ravimite efektiivsuse analüüsi.
Meede 3.1. Mee analüüsid
Tegevuskavas: ettepanek, kuna linnamesindus on pouplaarseks muutumas ja linnatingimustes
toodetud mee kvaliteet ning võimalike jääkainete sisaldus vajab tähelepanu, siis asendada 2.
Aastal 1-5 suhkrute määramist meeproovides vastavalt raskemetallide jääkide määramisega.
Analüüsi hind suhkrute ja raskemetallide jääkide määramisel on sama.
Juhiti tähelepanu, et Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.09.201331.08.2016“ punktis 3.3.4.üheks kavandatud tulemuseks oli:
Meeproovidest on igal kolmel aastal suhkrute määramisel kogutud ja analüüsitud 50 meeproovi.
Kui soovitakse 2. aastal 1-5 suhkru määramise meeproovi asendada raskemetallide jääkide
määramisega, kuidas olete kindel, et 2. tegevusaastal tehakse ikkagi 50 meeproovist
suhkruanalüüsi?
Projektijuht selgitas, meetmejuht soovis teada, kas on võimalik lisada programmi toetuse alla
mõned raskemetallijääkide määramised. Üks võimalus on asendada 1-5 suhkrute määramist
meeproovides vastavalt raskemetallide jääkide määramisega. Kui see pole võimalik, siis
loobume raskemetallide jääkide määramisest. Vajadusel leiab EKUK ise vahendid ja korraldab
selle väljaspool programmi, siis ei kajastu näitajad programmi 3.meetme kokkuvõtetes.
Projektijuhile selgitati, et igal tegevusaastal peab teiste analüüside hulgast analüüsima 50
meeproovist suhkruanalüüse. Kui need tingimused on täidetud ning juhul kui raha veel
kasutamata, siis võib raskemetallide analüüse teha. Leiti, et analüüsima peab andmeid, mille
kasutegur oleks võimalikult laiale mesinike hulgale.
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Meede 4. Mesilasperede arvukuse suurendamise arendustöö
Küsiti, kas on olemas ka kokkuvõte kavas olnud tegevuste kohta?
Projektijuht selgitas, vastavalt tegevuskavale on aruandluse esitamise juures olnud ka
kokkuvõtted
Projektijuht juhtis tähelepanu 4.meetme I lisa osas. On olemas 4 võimalikku tegevussuunda,
sügisel plaanitakse ekspertgrupiga kokku saada ning valida välja ühe suuna.
Juhtkomisjon juhtis tähelepanu, kui kokkusaamine toimub septembris, sellisel juhul on võimalik
septembri eest maksta ka palgakulu. Juhtkomisjoni jaoks on oluline, et tegevussuund jääb eelarve
piiresse. Kui ekspertgrupp on jõudnud kokkuleppele, siis saadetakse valitud arengusuund ja
planeeritavad tegevused ning tulemused juhtkomisjonile kooskõlastamiseks.
Otsustati: meede ei avane enne, kui kokkulepitud tegevused on juhtkomisjonile
kooskõlastamiseks edastatud.
Juhiti tähelepanu, et 4. meetme pealkiri tegevuskavas parandada.
Otsustati: „Mee toomise ja turustamise arendamise Eesti riikliku programmi 01.09.201331.08.2016“ 2. tegevusaasta I poolaasta tegevuskava heaks kiita, juhul kui:
• tegevuskavasse viiakse sisse eelnevalt otsustes kirjeldatud tegevused/ täpsustused;
• kõigile juhtkomisjoni liikmetele edastatakse koolituse kriteeriumid;
• 4.meede ei avane enne, kui kokkulepitud tegevused on juhtkomisjonile
kooskõlastamiseks edastatud

3. Muud küsimused
Juhtkomisjonis arutati, kas teha erinevad koosolekud tegevuskava, kui ka tegevusaruande
arutamiseks.
Otsustati, et jätkatakse edasi ühe koosolekuga, kus arutatakse tegevusaruannet ja tegevuskava.

Järgmisel juhtkomisjoni koosolekul: arutatakse uuesti seadmete prototüüpide ja ostetud
vahendite kasutamist.
Projektijuhilt oodatakse reegleid, kuidas kasutada nimetatud seadmeid/vahendeid.

Mai Talvik
Juhtkomisjoni aseesimees

Agne Tammistu
Protokollija
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