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AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI 2015. AASTA TEGEVUSARUANNE 

Mittetulundusühingu Akadeemiline Põllumajanduse 

Selts (edaspidi APS) tegevuse eesmärk on kaasa aidata 

Eesti maaelu, põllumajanduse ning põllumajandus- ja 

keskkonnateaduste arengule. MTÜ liikmeteks on 

isikud, kes on tasunud sisseastumismaksu ja täidavad 

seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi. Seltsi asukohaks 

on Tartu linn. Selts on 1920. aastal asutatud Aka-

deemilise Põllumajandusliku Seltsi poolt algatatud 

tegevuse jätkaja. 

APSi tööd korraldab eestseisus (juhatus), kuhu 

kuulub 13 liiget. Seltsi tegevust suunab seltsi president 

PhD Marko Kass ja igapäevast asjaajamist korraldab 

sekretär pm-dr Heli Kiiman. Eestseisusesse kuuluvad 

tehnika-dr Arvo Leola, pm-knd Peep Piirsalu, pm-dr 

Maarika Alaru, pm-dr Ants Bender, pm-dr Merike 

Henno, pm-dr Toivo Univer, PhD Evelin Loit, pm-dr 

Enn Lauringson, pm-dr Alo Tänavots, PhD Matti 

Piirsalu, MSc Ell Vahtramäe ja PhD Marko Kass. 

Seltsi ridades oli aruandeperioodi lõpul 229 liiget. 

Aktiivseid liikmeid on ligikaudu paarkümmend, mida 

võime järeldada nii tasutud liikmemaksude kui ka 

koosolekutel ja temaatilistel üritustel osalemiste alusel. 

Uusi liikmeid 2015. aastal seltsi ei astunud. Seltsi 

liikmeskonnast arvati välja üks liige isikliku soovi-

avalduse alusel. Manalateele lahkus seltsi taastamise 

juures aktiivselt tegutsenud professor Karl Annuk. 

2015. aastal toimus neli seltsi eestseisuse koosolekut 

ja üks üldkoosolek. Eestseisuse koosolekute peamiseks 

teemaks oli tegevuste ja ürituste planeerimine. Eest-

seisus kuulas jooksvalt seltsi 95. aastapäevale pühenda-

tud kogumiku toimetuse tegevuste ülevaateid. Kogu-

miku väljaandmiseks paluti seltsi liikmete abi, rahalist 

toetust saadi Eesti Maaülikoolilt ja Eesti Kultuur-

kapitalilt ning ettevõtetelt. Samuti oli eestseisuse koos-

olekutel kõne all koostöö erinevate institutsioonidega 

(Eesti Põllumajandusmuuseum, Jaan Tõnissoni Selts 

jne). Lahtine on seltsi raamatukogu uue asukoha küsi-

mus, kuna K.E. von Baeri majast pidime lahkuma. 

Eestseisusele teeb muret uute liikmete vähesus.  

28. jaanuaril toimus maaülikooli peahoones seltsi 

ettekandekoosolek teemal Sigade Aafrika katk – 

ajalugu ja hetkeolukord, ettekandjaks oli Veterinaar- ja 

Toiduameti direktor Ago Pärtel. Osales 11 liiget. 

13. veebruaril osalesid seltsi liikmed rohkearvuliselt 

maaülikooli peahoones toimunud infopäeval Eesti 

Põllumajanduse ja maaelu tulevik. Ettevõtmise korral-

dasid Eesti Agraarökonoomika Assotsiatsioon, Eesti 

Maaülikool ja EV Põllumajandusministeerium. 

18. veebruaril toimus K.E. von Baeri maja saalis seltsi 

traditsiooniks saanud Eesti Vabariigi 97. aastapäevale 

pühendatud kontsert-aktus. Aktuse avas tervitusega 

seltsi president. Tartu Ülikooli ajaloomagister ja Päi-

nurme koduloomuuseumi asutaja Ründo Mülts pidas 

pidupäevakõne. Muusikalise etteaste tegi Matti Orav 

kitarril. Osales 16 liiget. 

29. aprillil toimus maaülikooli tehnikainstituudis 

seltsi aastakoosolek koos teaduskonverentsiga Ener-

giatõhus maamajandus. Teaduskonverentsil esinesid 

teiste seas seltsi aupresident pm-knd Heldur Peterson, 

metsanduse professor Peeter Muiste ja energeetika pro-

fessor Andres Annuk. Konverentsile järgnes aastakoos-

olek, kus seltsi president dotsent Arvo Leola ja ase-

president dotsent Peep Piirsalu esitasid tegevusaruande. 

Oskussõnade toimkonna tööst tegi ülevaate komisjoni 

juht dotsent Peep Piirsalu. Revisjonikomisjoni aruande 

esitas pm-mag Peeter Järv. Üldkoosolek kinnitas revis-

jonikomisjoni aruande. Seltsi president teatas varem, et 

loobub seltsi juhtimast. Eestseisus tegi üldkoosolekule 

ettepaneku presidendiks valida senine eestseisuse liige 

PhD Marko Kass. Kandidaati tutvustas kolleeg pm-dr 

Merike Henno. Üldkoosolek valis maaülikooli õppejõu 

Marko Kassi seltsi uueks presidendiks. Agraarteaduse 

peatoimetaja PhD Maarika Alaru esitas soovi astuda 

tagasi peatoimetaja kohalt. Eestseisuse ettepanekul esi-

tada üldkogule peatoimetaja kandidaadiks eestseisuse 

liige pm-dr Alo Tänavots. Kandidaat leidis üldkoos-

oleku ühehäälse toetuse. M. Alaru jätkab toimetuse 

liikmena. Aastakoosolekule järgnes küünalde aseta-

mine lahkunud seltsikaaslaste mälestuseks professor 

Julius Tehveri kivi juures Tartu Laululava taga. Presi-

dendi vastuvõtt toimus Tartu Laululava kohvikus. 

Aastakoosolekul osales 45 liiget.   

13. mail toimus K.E. von Baeri majas ettekandekoos-

olek teemal Rukis ja uuendusmeelne Sangaste krahv 

Berg, ettekandajaks seltsi liige ja põllumajandus-

muuseumi vanemteadur Ellen Pärn. Osales 12 liiget. 

28. mail toimus K.E. von Baeri majas Eesti Maa-

ülikooli kauaaegse õppejõu põllumajandusdoktor eme-

riitprofessor Karl Annuki mälestusnäituse avamine. 

Näituse avamisel kõnelesid pm-dr Ants Bender, 

professor tehnika-dr Andres Annuk, Maimu Reimets jt. 

Professor Annuk oli seltsi asepresident (1989–1995) ja 

ajakirja Agraarteadus toimetuskolleegiumi liige ja 

sekretär (1989–1997). Seltsi eestseisust esindas 

president Marko Kass. 

28. juunist kuni 1. juulini toimus seltsi õppereis 

Ahvenamaa puuvilja- ja marjaaedadesse. Kohtuti koha-

liku NJF liikme, agronoom Pernilla Gabrielssoniga ja 

külastati katseaeda Jomalas. Tutvuti saare suurima 

õunakasvatusega Granna Frukt AB. Hiljem külastati 

õunakasvatustalu Tjudös ja marjakasvatusega tegelevat 

ettevõtet. Reisil osales ligi 50 seltsi liiget ja seltsi sõpra. 

Korraldamist vedasid seltsi aupresident Heldur 

Peterson ja eestseisuse liige Alo Tänavots. 

3. juulil osales seltsi president Jaan Tõnissoni Seltsi 

ja Eesti Üliõpilaste Seltsi korraldatud ettekandekoos-

olekul Vaim on, mis elustab, idee ehk aade viib edasi 

(Jaan Tõnissoni 1, Tartu), kus teiste seas astusid üles 

Teet Merisalu, Tarmo Elvisto ja Lauri Beekmann. 

Seltsi president Marko Kass esines ettekandega 

Akadeemiline Põllumajanduse Selts – sajanda juubeli 

lävel. 

18. novembril toimus maaülikooli tehnikamajas 

ettekandekoosolek Ahvenamaa – nii lähedane ja nii 

kauge, ettekandajaks seltsi aupresident Heldur Peter-

son. Osales 16 liiget. 
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9. detsembril toimus seltsi aastalõpu koosviibimine 

Tartu- ja Jõgevamaa piiril koos Jääaja Keskuse külas-

tusega. Lahkunud liikmeid mälestati Äksi surnuaial. 

Osales 22 liiget.  

2015. aastal andis seltsi teadusajakirja Agraarteadus / 

Journal of Agricultural Science toimetus välja kaks 

numbrit. Toimetusse kuuluvad PhD Maarika Alaru 

(taimekasvatus), pm-dr Alo Tänavots (loomakasvatus), 

PhD Brian Lassen (veterinaarmeditsiin), PhD Ants-

Hannes Viira (agraarökonoomika), PhD Toomas Orro 

(veterinaarmeditsiin), PhD Evelin Loit (taimekasva-

tus), PhD Oliver Sada (tehnikateadused) ja PhD Marko 

Kass (loomakasvatus). Tehniline toimetaja on MSc Irje 

Nutt. Toimetusega liitus Eesti Maaülikooli dotsent mat-

dr Tanel Kaart. Alates 2015. aastast on EBSCO andme-

baasis lisaks sisukokkuvõtetele kättesaadavad täis-

artiklid. Toimetus esitas taotluse andmebaasi Scopus 

haldusfirmale sooviga indekseerida seltsi ajakiri 

nimetatud andmebaasis. Ajakiri on lugejatele kätte-

saadav nii paberkandjal kui veebiajakirjana. Paber-

kandjal tellivad ajakirja suuremate ülikoolide raamatu-

kogud, rahvusraamatukogu ja üksiktellijad.  

Aktiivselt tegutseb seltsi loomakasvatusealane oskus-

sõnade toimkond koosseisus seltsi aupresident emeriit-

professor Olev Saveli, seltsi asepresident dotsent Peep 

Piirsalu, emeriitprofessor Olav Kärt ja seltsi eestseisuse 

liige pm-dr Alo Tänavots. Loomakasvatuse terminite 

andmebaas on kättesaadav http://term.eki.ee/termbase/ 

view/8243774/ ning toimkond täiendab seda jooksvalt. 

Riikliku programmi "Eestikeelse terminoloogia pro-

gramm 2013–2017" juhtkomitee toetas toimkonna tööd 

2000 euroga. 

Aktiivselt tegutses seltsi 95. juubelile pühendatud 

kogumiku toimetus koosseisus MSc Ell Vahtramäe, pm-

dr Alo Tänavots ja PhD Marko Kass. Koguti foto-

materjale nii ennesõjaaegsest perioodist kui viimasest 25 

aastast. Lisaks sisu koostamisele tegeles toimetus 

Kultuurkapitali taotlusega ja muude rahaliste vahendite 

kaasamisega raamatu väljaandmiseks. Juubelikogumiku 

ilmumine oli planeeritud 2016. a aastakonverentsiks. 

Seltsi peamised sissetulekuallikateks on endiselt 

liikmemaksud ja annetused. Ühekordsete toetustega on 

seltsi ajakirja Agraarteaduse väljaandmist rahastanud 

Eesti Maaülikool. Seltsil palgalisi ametikohti ei ole. 

 

Presidendi aruanne seltsi aastakoosolekul 3. juunil 

2016. Üldkoosolek kiitis tegevusaruande heaks. 

 

Marko Kass Heli Kiiman 

president sekretär 

 


