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Tänase kursusepäeva ülesehitus 

• Kuna kursus on ABC edasijõudnutele ehk 
tasemele B ja osalejad kõik praktikud, siis on väga 
oluline osa omavahelisel suhtlusel ja kogemuste 
jagamisel 

• Jaguneme väiksematesse gruppidesse ja vastame 
alustuseks kontrollküsimustele, eelnevalt 
omavahel arutades ja seejärel kontrollime 
vastused tuginedes seadusandlusele   

• Kommentaarid ja praktilised näited vajadusel 



Kontrollime oma teadmisi  

• Kes teostab järelvalvet  mett 
käitlevates ettevõtetes (kes 
mett toiduna turustavad)? 

• Ja miks? 



1. vastus  

• Turuleviidav mesi peab olema ohutu ja vastama 
õigusaktides sätestatud nõuetele 

• Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) teostab järelvalvet 
mett käitlevates ettevõtetes (kes mett toiduna 
turustavad) 

• Eesmärk: saada kinnitust toidu käitlemise 
nõuetekohasusest (rakendada meetmeid juhul, 
kui see nii ei ole). 

• Inspekteerimise sagedus määratakse riskipõhiselt 

 



Küsimus nr. 2 

• Seaduse silmis jagunevad 
meekäitlejad 3 rühma.  

• Millised need on? 



2. vastus 

• Väikeses koguses mee esmatootjaks loetakse kuni 15 
mesilasperega majapidamist (ettevõtet)  

• Mee esmatootmine:  see on mesilaste pidamine (tarud 
võivad olla ka väljaspool mesiniku valdusi), mee 
võtmine tarudest, vurritamine, pakendamine mesiniku 
valdustes 

• Esmatootmine ei ole: väljaspool mesiniku valdusi mee 
vurritamine ja pakendamine, teise mesiniku mee 
pakendmaist või mee hulka lisandite lisamist (pähklid, 
marjad, õietolm jne) – selleks peab taotlema 
tegevusluba 

• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=695 
 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=695


Teatamiskohustusega 
meekäitlejad 

• Mesinikud (mee käitlejad), 
kes tegelevad mee 
esmatootmisega ja kellel on 
üle 15 mesilasperega 
majapidamine või ettevõte 

 

Tegevusluba vajavad 
meekäitlejad ehk tunnustatud 
meepakenduskeskused 

• Kui käitleja tahab pakendada 
teise mesiniku mett 

• Kui käitleja tahab lisada mee 
sisse lisandeid 

• Kui käitleja tahab väljaspool 
mesiniku valdusi teha tegevusi 
(nt. mee vurritamine, 
pakendamine) 

• V.a. Mesilasperede pidamine – 
see võib olla väljaspool valdusi 



Püramiidi tipus kõige kõrgema riskiga tootjad  
 
 
 

Mida kõrgem risk, seda põhjalikum järelevalve ja 
rangemad nõuded  
 

 
 
 



Toit ja ka mesi on toit 

• Toidukontrolli eesmärgiks on tagada tarbijale 
ohutu ja igakülgselt nõuetele vastav toit 

• Toidu käitlemise ahelas peab olema seotud 
tegevuste toidutoorme tootmisest kuni selle 
tarbijale kättesaadavaks tegemiseni tagatud 
nõuetekohasus 

• Samuti peab olema tagatud toidu kohta piisava ja 
tõese teabe jõudmine tarbijani, mille alusel oleks 
võimalik teha oma valikuid. 

• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680 

 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=680


Küsimus nr. 3 

• Millised on üldised 
toidualased nõuded? 



3. vastus 

• Ohutus! 

• Kui toidukäitlejal on põhjust arvata, et tema 
valmistatud toit ei vasta toiduohutusnõuetele, 
algatab ta viivitamatult asjakohased menetlused: 

–  kõrvaldab toidu turult 

– Teavitab pädevaid asutusi 

– Jagab lisainfot 

• Kehtiv tervisetõend 

• Toidu jälgitavus  

 

 



 
 

Mee jälgitavus – juhised lehel 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236 

 
   • Jälgitavus on toidu käitleja riski juhtimise vahend, 

mis võimaldab toidu käitlejail või 
järelevalveasutusel kiirelt turult eemaldada 
(tagasi kutsuda) tooteid, mis võivad 
potentsiaalselt olla ohtlikud inimese tervisele. 

• Toiduseadus: toit ja iga aine, mis on ette nähtud 
toidu koostisse lisamiseks, peab olema jälgitav 
kõikidel tootmis-, töötlemis- ja 
turustamisetappidel. 

• (Toiduseaduse §  23 ja määruse (EÜ) nr 178/2002 
artikkel 18) 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236


• Mesiniku jaoks mee tootmise ja turustamise arvestus 
(vihikus, arvutis – vaba valik) 

• Saatelehed, täidetud olulise ja vajaliku teabega 
• Saatelehti võiks säilitada senikaua, kuni on põhjust eeldada, 

et toit on ära söödud ehk siis mesi on tarbitud (kauplusest 
ostetud) 

• Mesi peab vastama teda iseloomustavale koostis- ja 
kvaliteedinõuetele 

• Nõuetekohane mee märgistus 
• Kõik toiduga (meega) kokkupuutuvad materjalid (nt.) 

mahutid peavad olema toiduga kokku puutuda lubatud 
materjalist (märgistus, vastavusdeklaratsioon) 

  



• Toidu käitlejad peavad suutma kindlaks teha, 
kellelt toit või aine, mis on ette nähtud toidu 
koostisse lisamiseks, tarbitud on 

• Täiendavalt tuleb arvestust pidada selle kohta, 
kuhu/kellele tema poolt toodetud toit on 
turustatud 

• Ehk siis lähtuvalt eelnevalt, peab mesinik 
(meetootja) pidama meetoodangu kohta 
arvestust 



Küsimus nr. 4 

 

• Kuidas peab mesinik pidama mee 
tootmise ja turustamise arvestust? 



4. vastus 

• Mesiniku meetoodangu arvestuses peab 
olema: 

 - vurritamise kuupäev 

 - vurritamise kogus 

 - vajadusel täpsustused (nt.viide 
konkreetsele mesilale (mesilagrupile), kui neid 
on mitu) 

 - info turustamise kohta (kus, kui palju 
müüdi, saatelehed) 



Kui mesinik turustab mett teisele käitlejale 
(kauplus, meepakenduskeskus jne) 

• Tuleb vormistada nõuetekohane saateleht 
 Toidu nimetus (nt.mesi) 
 Kogus (kaal või maht, pakendite arv) 
 Toidu lähetaja (mee müüja) nimi ja aadress 
 Toidu vastuvõtja/saaja nimi ja aadress 
 Lähetuskuupäev 
 Partii või saadetise nr (nt.tootmiskuupäeva või parim enne kuupäeva järgi) 
 Saatelehti tuleb säilitada seni, kuni on põhjust eeldada, et toit on ära 

tarbitud. 
 Toidu käitleja on kohustatud järelvalveametnikule esitama jälgitavuse 

kohta andmeid, kui neid küsitakse.  
 Kontrolli eesmärgiks on eelkõige hinnata kas jälgitavuse süsteem on 

loodud ja toimib 
 http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236 

 
 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1236


Väikeses koguses esmatoodete 
turustamise hügieeninõuded 

• PM ministri määrus nr.72, 15.juuni 2006 

• https://www.riigiteataja.ee/akt/1039970 

 

  väikeses koguses mett võib müüa: 

kodust/turul/laadal/ otse tarbijale 

 Jaekaubandusettevõttele, 
sh.toitlustusettevõttele, kes turustab selle otse 
tarbijale 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/1039970
https://www.riigiteataja.ee/akt/1039970


• Nõuete täitmist kontrollitakse mesila ülevaatuse 
käigus 

• Nõuded mee käitlemisele: 

  mesi pärineb kliiniliste haigustunnusteta 
mesilastelt 

Mee kogumine, transport, hoidmine, säilitamine 
toimub viisil, mis väldib selle saastumist 

Mesindussaadustega vahetult kokkupuutuval 
isikul peab olema tervisetõend 



Kui pakendatakse teise mesiniku mett 

• Tuleb taotleda tegevusluba – juhend leitav 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=786 

• Tuleb pidada arvestust mee kohta: 
  mee müüja nimi ja aadress, kellelt mesi saadi 
Kogus 
Lähetuskuupäev 
Partii või saadetise nr. (nt.tootmiskuupäev, „parim 

enne tähtaeg“ 
Arvestust võib pidada nii elektroonselt kui 

vihikusse 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=786
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=786


NÕUDED – hügieeninõuete hindamisel 

 

Väikeses koguses 

meekäitlejad 

Teatamiskohustusega 

meekäitlejad 

Tegevusluba 

vajavad 

meekäitlejad 

Toiduseadus Toiduseadus Toiduseadus 

Põllumajandusminist

ri määrus nr.72, 

15.juuni 2006 

„Väikeses koguses 

esmatoodete 

turustamise 

hügieeninõuded“ 

Euroopa Parlamendi 

ja nõukogu määrus 

852/2004, 

toiduainete hügieeni 

kohta  I lisas 

sätestatud nõuetele 

Euroopa 

Parlamendi ja 

nõukogu määrus 

852/2004, 

toiduainete 

hügieeni kohta  II 

lisas sätestatud 

nõuetele 
Jätkub järgmine slaid 



Põllumajandusministrim

äärus nr.104, 20.11.2014 

„Mee koostis ja 

kvaliteedinõuded ning 

toidualase teabe 

esitamise nõuded“ – 

kehtestatud erinõuded, 

mis puudutab mee 

märgistust ja kvaliteeti 

Põllumajandusministrim

äärus nr.104, 20.11.2014 

„Mee koostis ja 

kvaliteedinõuded ning 

toidualase teabe 

esitamise nõuded“ – 

kehtestatud erinõuded, 

mis puudutab mee 

märgistust ja kvaliteeti 

Põllumajandusministrim

äärus nr.104, 20.11.2014 

„Mee koostis ja 

kvaliteedinõuded ning 

toidualase teabe 

esitamise nõuded“ – 

kehtestatud erinõuded, 

mis puudutab mee 

märgistust ja kvaliteeti 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus 

1169/2011, milles 

käsitletakse toidualase 

teabe esitamist tarbijatele 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus 

1169/2011, milles 

käsitletakse toidualase 

teabe esitamist tarbijatele 

Euroopa Parlamendi ja 

nõukogu määrus 

1169/2011, milles 

käsitletakse toidualase 

teabe esitamist tarbijatele 



 Kõik toiduga kokkupuutuvad materjalid peavad olema 
materjalist, mida on lubatud toidukäitlemisel kasutada 
(märgistus, vastavusdeklaratsioon) 

 http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=877 

 Toidu (mee) märgistus peab vastama kehtivatele 
nõuetele 

 

Mesi peab vastama teda iseloomustavatele koostis- ja 
kvaliteedinõuetele 

 https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014015 

 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=877
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=877
https://www.riigiteataja.ee/akt/125112014015


Mesinik teab, et tal on kohustus teavitada VTAd 
mesilaste haigestumisest või muudest asjaoludest, mis 
võivad tema toodetud esmatoodete kaudu ohustada 
inimeste tervist 

 Nõuded mee käitlemisele ehk jälgitavus (vt.eelpool 
slaide) 

Muu dokumentatsioon – haiguste esinemise arvestus 
ja ravimsööda arvestus, retseptid 

Muud asjassepuutuv dokumentatsioon (nt. tehtud 
analüüside tulemused, tervisetõendid, 
vastavusdeklaratsioonid) 

 Enesekontrolli dokumentatsioon 



Teavitatud meekäitlejad 

• Kui mesila on PRIA-s kirjas, siis mingit 
täiendavat teavitus pole vaja 

• Samuti ei pea eraldi teavitama ettevõte/FIE, 
kelle andmed on majandustegevuse registris 

• Kõik nõuded, mis olid ka kuni 15 mesilaspere 
omanikule 

• Enesekontrolli dokumentatsioon (plaan) 



Küsimus nr. 5 

• Milline seadus nõuab meil 
mesilasperede registreerimist ja 
kuhu? 

• Kes peavad oma mesilaspered 
registreerima? 

• Millal peab oma mesilaspered 
registreerima? 



5. vastus 

• Loomatauditõrje seadus 
https://www.riigiteataja.ee/akt/LTTS 

  Põllumajandusloomade register. Registrisse 
kantud mesilale antakse registreerimise number 

Kui mesiniku või ehitise registreerimisel esitatud 
andmed muutuvad (sh peetavate mesilasperede 
arv), tuleb neist muudatustest teavitada PRIAt 7 
päeva jooksul 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1180 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/LTTS
https://www.riigiteataja.ee/akt/LTTS
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1180
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1180


• Iga mesinik peab esitama tema poolt 
peetavate mesilaste kohta andmed PRIAle üks 
kord aastas (kui andmed ei muut) 

• Andmed esitatakse alati 1.mai seisuga 
hiljemalt 15.maiks kliendiportaali e-pria kaudu 

• Kui hakatakse mesilasi pidama, tuleb koheselt 
PRIAsse registreeruda 



Küsimus nr. 6 

• Kuidas peab mesinik pidama 
mesilasperede kohta arvestust? 



Vastus: Mesilasperede kohta arvestuse 
pidamine 

• Paberil või elektrooniliselt 
• Arvestusse tuleb kirjutada vähemalt: 
 - mesilasperede arv 
 - mesilaspere mesilasse toomise (ost, sülemlemine) või 
väljaliikumise (hukkumine, kadumine, müük jne) kuupäev 
 - ostmise/müümise või kinkimise korral eelmise/järgmise 
mesiniku ja mesila andmed 
Andmeid mesilasperede kohta peab säilitama arvestuses vähemalt 3 
aastat peale mesilaspere väljaviimist, hukkumist või kadumist. 
Arvestus peab olema alati kättesaadav ja esitatav järelvalveametnikule 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1178 
 
 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1178
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1178


Üldised ohutusmeetmed mesilas 

• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1177 
 
• Bioohutusmeetmete eesmärk on mesilas nakkushaiguste levimise 

vältimine 
• Mesiniku kohustused: 
  korralda isiku ja veovahendite liikumine nii, et vältida nakkuse 

sissetoomist mesilasse 
 Ära luba kõrvalisi isikuid mesilasse 
 Ära luba välisriigist saabunud isikut mesilasse enne, kui vähemalt 48 

tundi on möödunud tema Eestisse saabumisest 
 Hoia vajadusel mesilasse juurde toodav mesilaspere 

olemasolevatest mesilasperedest eraldi 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1177
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1177


• Hoia haige mesilaspere eraldi tervetest 

• Korralda sööda ja muu materjali ohutu 
käitlemine nakkuse leviku vältimiseks 

• Korralda näriliste ja putukate tõrjet 

• Takista metsloomade ja hulkuvate loomade 
pääsemine mesilasse 

• Taga, et kõiki neid nõudeid mesilas täidetakse 
ning selgita ja nõua nende täitmist kõigilt, kes 
mesilastega tegelevad 



Küsimus nr. 7 

• Kuidas pead sina ravimite 
arvestust mesilas? 



Ravimite arvestus 

• Arvestuses peavad kajastuma: 
  mesilaspere idenfitseerimise andmed (nt.taru nr või mõni 

muu tähistus_värv, pilt) 
 Kasutatud ravimi nimetus ja manustatud kogus 
 Ravimi manustamise kuupäev ja andmed manustaja kohta 
 Vet.arsti etteantud manustamisviis ja raviskeem 
 Määratud keeluaeg 
Arvestust võib pidada kirjalikult või elektroonselt 
Mesilaspere müügi või mõnel muul viisil võõrandamise korral 
keeluaja kehtides on mesinik kohustatud edastama keeluajaga 
seonduvad andmed uuele mesinikule 
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1176 
 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1176
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=1176


Küsimus nr. 8 

 

• Mis on mee esmakäitlemisel 
enesekontrolliplaan?  



Enesekontrolliplaan 

• Toidu ja selle käitlemise nõuetekohasuse ja 
toiduohutuse tagamiseks rakendatavate abinõude 
üksikasjalik kirjeldus 

• Eelkõige on juhiseks käitleja enda jaoks 

• Mee esmatootja (mesiniku) enesekontrolliplaan 
võib olla koostatud lihtsamal kujul 

• Tunnustatud meekäitleja enesekontrolliplaan on 
detailsem ja kõiki riske arvestatav 

• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=847 

 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=847
http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=847


• Eesmärk on kirja panna esmatootmisel tekkida võivad 
ohud/kõrvalekalded normidest ja meetmed nende 
ohjamiseks – tootmisprotsessi etappide kaupa 

• Mõned meetmed on õigusaktides kehtestatud nõuded 
(nt.veeanalüüsid, ravimiarvestus, mesiniku tervisetõend) 

• Kirjapandud ohud/kõrvalekalded ja enesekontrolli  plaani 
ülesehitus/vormindus on mesiniku enda valida ning seda 
võib alati täiendada 

• Enesekontrolliplaani koostamisel tuleb samm-sammult 
läbi analüüsida kõik  mee tootmise etapid 

• Enesekontroll tähendabki seda, et mesinik on läbi mõelnud, 
kuidas vältida mee saastumist ja kvaliteedi kahjustumist 
ning rakendab selleks kõiki meetmeid.  
 



Enesekontrolli näidisplaan... Mõned tegevused 

Ohufaktor, mille 
suhtes rakendatakse 
kontrolli Ennetusabinõu Rakendatud tegevus 

Kuupäev, 
(allkiri siis, 
kui peate 
vihikus) 

1. Saastumine taru 
juures 

Hea mesitarude 
hügieen. Korrapärane 
kärgede uuendamine. 
Välditakse kärgede 
asetamist vahetult 
maapinnale nt. kasutada 
vastavaid tehnilisi 
abinõusid,- tarvikuid 

 Enne kärgede tarusse 
panemist 
desinfitseerisin 
tarud.Vahetasin kärgi 
taru pesaruumis ja 
kasutasin tegevuse 
juures tehnilisi 
abivahendeid    

2. Kärjeladu 

Hea venitaltsioon 
kärjelaos. Vältida järjekoi 
sissetungi,  
Kõigi vanade 
haudmekärgede ja 
suirakärgede iga-aastane 
väljaprakeerimine ja 
ümbersulatamine 

Puhastasin ja sorteerisin 
kärjed hoidlas   



Ohufaktor, mille 
suhtes rakendatakse 
kontrolli Ennetusabinõu Rakendatud tegevus Kuupäev, allkiri 

3. Mesilaste 
haiguste ravi 

Ravieeskirjade 
järgimine 

Ravisin mesilasi 
ja/või teostasin 
mesilaste 
kahjurite tõrjet   

4. Mesilaste 
sööt ja 
söötmine 

Sööt peab 
olema väga 
kvaliteetne ja 
puhas, 
sööginõud 
puhtad. Jälgida, 
et valet mett ei 
jääks tarru 

Ostsin 
kvaliteetset 
sööta müüjalt X, 
segasin ise 
lahuse, 
kasutades 
töövõtteid....     jne. jne..... 



Kui koostad enesekontrolliplaani, mõtle läbi 
võimalikud ohutegurite grupid 

• Saastumine mesilas taru juures 

• Vahakärjed ja kärjeladu 

• Mesilaste haiguste ravi ja ravimid 

• Mesilaste söötmine 

• Isiklik hügieen ja tervislik seisund 

• Saastumine veega 

• Saastumine vurritamise ruumis 

• Saastumine meevurris või -mahutites 



Võimalikud ohutegurid 

• Mee kvaliteet: niiskusesisaldus 

• Mee kvaliteet: puhtus 

• Mee kvaliteet: temperatuur 

• Mee kvaliteet ja mee sälimine laos 

• Mee märgistamine 

• Mee transport 

• Jäätmete kogumine ja eemaldamine 

• Kahjurtitõrje meekäitlemise ruumides 



Lingid, millest võib abi olla 

• http://www.vet.agri.ee/static/body/files/2576.ENESEKONT
ROLLI%20KORRALDAMISE%20JUHEND%202016%20juuni.p
df  - siit leiad ettevõtte enesekontrolli plaani väga põhjaliku 
näidise 

• http://www.vet.agri.ee/static/body/files/627.Eraelamus_to
idu_valmistamine_turule_viimise_eesm2rgil_Juhend_k2itle
jale.pdf 

• https://www.riigiteataja.ee/akt/119012011022 - 
Toiduseadus 

• www.vet.agri.ee   
• http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=759 – info- ja 

juhendmaterjalid 
• http://www.metsamesi.ee/mesinikule/#seadused 
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Head enesekontrolli plaani koostamist! 

 

• Aitäh kuulamast ja kaasa mõtlemast! 

 

 


