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HELI KIIMAN – 60 

Loomakasvatusteadlane, 

põllumajandusdoktor Heli 

Kiiman sündis 20. märtsil 

1957. a Saaremaal Kaljo ja 

Mahta Nõuliku tütrena. Ta 

lõpetas Kingissepa Kesk-

kooli 1975. a (praegu Saare-

maa Ühisgümhnaasium). 

Esimeseks töökohaks sai 

üheks aastaks raamatupida-

ja ametikoht 1975. a Saare-

maa Liha- ja Piimatootmis-

koondises. Elutee viis 

H. Kiimani 1978. a Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 

Instituuti (ELVI). Teadusasutuses töötamise loogilise 

jätkuna alustas ta aasta hiljem kõrghariduse omanda-

mist Eesti Põllumajanduse Akadeemias zooinseneri 

erialal, mille lõpetas kaugõppes 1984. a. Õpingute järel 

töötas H. Kiiman ELVI mehhaniseerimise osakonnas 

nii nooremteaduri kui ka teaduri ametikohal 1994. a-ni. 

ELVI liitumisel 1994. a Eesti Põllumajandusülikooli 

(EPMÜ) Loomakasvatusinstituudiga jätkus tema tead-

lasekarjäär seal.  

Juubilari huvi teaduse vastu leidis rakendust 1992. a 

kaitstud loomakasvatusalases teadusmagistritöös „Ma-

sinlüpsieeskirjade nõuetest kinnipidamine lüpsmisel, 

selle mõju piimatoodangule ja udara tervisele“. 

H. Kiimani teaduslik huvi antud teemat uurida jätkus ja 

kahe aasta pärast alustas ta doktoriõpinguid EPMÜ-s, 

kaitstes 1999. a professor Olev Saveli juhendamisel 

põllumajandusteaduse doktorikraadi loomakasvatuse 

erialal teemal “Piima somaatiliste rakkude arvu mõju-

tavatest teguritest”. Samal aastal jätkas ta tööd EPMÜ 

loomakasvatusinstituudis juba vanemteadurina.  

Heldur Peterson mäletab endise Luunja sovhoosi 

peazootehnikuna, kuidas Heli oli Barkala uurimisgrupi-

ga lüpsjate kronometreerimiseks Papissaare suurfarmis 

varakult valmis juba enne kella 4 hommikul. 

Alates 2004. a-st leidsid H. Kiimani teadmised 

rakendust tudengite õpetamisel dotsendina. Eesti Maa-

ülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse insti-

tuudis on ta hinnatud õppejõud praegugi, õpetades 

erinevate erialade üliõpilastele loomakasvatuse üldkur-

sust ja veisekasvatust. Üliõpilased hindavad tema 

oskust panna neid iseseisvalt mõtlema tõstatatud prob-

leemide üle. H. Kiimani õppetöö ei piirdu siiski mitte 

ainult üliõpilaste õpetamisega, vaid ta on hinnatud lek-

tor nii riigiasutuste kui ka eraettevõtete koolitustel.  

Samas pole juubilar jätnud unarusse ka teadustööd, 

mille eest on ta pälvinud 1996. a Akadeemilise Põllu-

majanduse Seltsi (APS) noortepreemia ja ka DeLaval 

preemia. Alates 1997. a-st on tema sulest ilmunud 57 

teadusartiklit, neist mitmedki APS-i teadusajakirjas 

Agraarteadus. Aktiivne teadustegevus on teda viinud 

oma uurimistulemusi tutvustama ka mitmetesse välis-

riikidesse. Koostöö teadushimuliste noortega on viinud 

viie magistritöö eduka kaitsmiseni. Tunnustatud tead-

lasena on H. Kiiman olnud ka Eesti Teadusfondi põllu-

majandusteaduste ekspertkomisjoni liige.  

Lisaks õppe- ja teadustööle on H. Kiiman olnud 

aktiivne ka ühiskondlikult, olles APS-i liige ja valitud 

selle eestseisusesse ning korraldades seltsi tegevust 

sekretärina alates 2001. a-st. Tema kohusetundlikkus ja 

punktuaalsus on oluliselt kaasa aidanud seltsi ettevõt-

miste õnnestumisele. H. Kiiman aitab seltsi tegemisi 

organiseerida ka praegu.   

Heli Kiimanil on koos abikaasaga koolitatud kaks 

toredat ja haritud poega, kes on rakendust leidnud 

vaneminsenerina ja nooremarstina. Hobiks on tal aian-

dus, tihti käib ta koos abikaasaga isegi Siguldast uusi 

taimesorte toomas oma uue maja juurde Kärknas. Vii-

masel suvel jõudis ta kiiresti üles ehitada ka suvila oma 

esivanemate maale Saaremaale. Heli tahab kõike teha 

kiiresti ja hingega nii, et kolleegidena hoiame pöialt 

pikaks vastupidavuseks. Kolleegide nimel soovime 

Heli Kiimanile jätkuvat energiat, tervist ja kordamine-

kuid oma tegemistes! 

 

Alo Tänavots, Heldur Peterson ja Heli Pärtma 
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