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VIIVE TIKK – in memoriam 
10.05.1932–†5.11.2013 

Viive Tikk (s. Põdra) sün-
dis 10.05.1932. a Viljandis. 
Koolitee algas 1940. a 
Viljandi linna I algkoolis. 
1951. a lõpetas Viive Tikk 
Viljandi I keskkooli kuld-
medaliga, tegeldes samal 
ajal aktiivselt spordiga ning 
töötades laste spordikoolis 
abitreenerina ja sidekonto-
ris telegrammikandjana.  

Peale keskkooli lõpetamist astus Viive Tikk Tartu 
Riikliku Ülikooli Matemaatika-Loodusteaduskonna 
keemiaosakonda, mille lõpetas 1956 a cum laude 
keemik-anorgaanikuna. Ülikooli lõpetamise järel 
töötas Viive Tikk Tartu III Keskkoolis ja Tartu I KK, 
keemiaõpetaja ning õppealajuhatajana. 1965–1970 oli 
Viive Tikk ametis EKP Tartu Linnakomitee koolide 
instruktorina.  

Et 1965. aastal oli Harald Tikk kaitsnud Eesti Põllu-
majanduse Akadeemias kandidaadikraadi ning asunud 
doktoritööd kokku panema, otsustas Viive Tikk 
lülituda abikaasa kõrval teadustöösse, sidudes end 
kogu edaspidiseks eluks Eesti linnukasvatusteadusega.  

Alates 1971. aastast töötas Viive Tikk 27 aastat EPA 
ja EPMÜ eriloomakasvatuse kateedris ning väike-
looma- ja linnukasvatuse osakonnas teaduri, vanem-
laborandi, vanempreparaatorina ja nooremteadurina.  

1988. aastal tunnustati Viive Tikku eesti vutitõu 
loomise kollektiivi liikmena ENSV Ministrite Nõu-
kogu preemiaga. 

Pensionile siirdumise järel Viive Tiku töö linnu-
kasvatusteaduse vallas jätkus. 1999–2000 oli ta EPMÜ 
väikelooma- ja linnukasvatuse osakonna nooremteadur, 
grantide nr 195 ja 197 täitjana, 2001–2006 Eesti Linnu-
kasvatajate Seltsi teadur programmi "Eesti vuttide 
geneetilise potentsiaali taastamine" ning 2007–2012 
uurimistöö "Ohustatud tõu, eesti vuti aretus-säilitus-
programm" täitmiseks. 

Aastatel 1970–2012 osales Viive Tikk kokku 11s 
lepingulises uurimistöös, viies ETF grandis ja kolmes 
eesti vutitõu aretusprogrammis nende täitja, kaastäitja, 
teaduri või vanemteadurina. 

Enam kui 40 aasta vältel on Viive Tiku osalusel 
valminud hulk teadusartikleid ja erialaraamatuid – 
kokku 152 nimetust, neist käsi- ja sõnaraamatuid, 
monograafiaid või nende osi kokku 10. Tähelepanu-
väärsemateks töödeks on erialaraamatud Karuslooma-
kasvatuse terminid, Linnukasvatus I, Linnukasvatus II, 
Vutikasvatus ja Linnukasvatusterminid.  

1999. a valiti Viive Tikk Eesti Linnukasvatuse Seltsi 
auliikmeks ja 2012. aastal Akadeemilise Põllumajan-
duse Seltsi auliikmeks. Viive Tikule on omistatud ka 
EMÜ teenetemedal.  

Koos abikaasa Harald Tikuga tähistati käesoleval 
aastal teemantpulmi, mis kroonis nende 60 aasta vältel 
toiminud suurepärast meeskonnatööd.  

Maaelu armastava inimesena meeldis Viive Tikule 
aiamaal toimetada. Kolleegid teadsid, et tähtpäevade 
puhul tuleb lillepoodi põikamise asemel minna põllu-
lilli noppima – viimased tegid Viive Tikule suuremat 
rõõmu. Tugevad peresidemed ja alati hoidistest tulvil 
keldririiulid väljendasid suurt pühendumist ka kodule. 
Viive Tiku peres kasvas üles kaks poega, pensioni-
aastatesse lisasid sära 5 lapselast ja 2 lapselapselast. 

Kolleegidele jääb Viive Tikk meelde väga toimeka, 
põhjaliku, kindlameelse ja abivalmis inimesena. 
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