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AKADEEMILISE PÕLLUMAJANDUSE SELTSI 2016. 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 Akadeemi-

lise Põllumajandusliku Seltsi poolt algatatud tegevuse 

jätkaja. 

MTÜ Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi tööd kor-

raldab 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 (Agraarteaduse peatoimetaja), PhD 

Matti Piirsalu, MSc Ell Vahtramäe ja PhD Marko Kass. 

Seltsi ridades oli aruandeperioodi lõpul 225 liiget. 

Aktiivseid liikmeid on ligikaudu paarkümmend, mida 

võime järeldada nii tasutud liikmemaksude kui ka 

koosolekutel ning temaatilistel üritustel osalemiste 

alusel. Seltsiliikmeid võeti vastu üks (Marge Malbe). 

Seltsi liikmeskonnast arvati välja üks liige isikliku 

sooviavalduse alusel. Seoses manalateele minekuga 

arvati seltsi liikmete hulgast välja kaks persooni. 

2016. aastal toimus neli seltsi eestseisuse koosolekut 

ja üks üldkoosolek. Eestseisuse koosolekute peamiseks 

teemaks on jätkuvalt seltsi tegevuste ja ürituste 

planeerimine. Oluline teema mitmel koosolekul oli 

seltsi medali loomine (eestseisuse liige Ants Bender 

koostas statuudi). Seltsi president võttis ühendust krahv 

Bergi järeltulijatega Kanadas (Sylvia Alexa von Berg). 

Eestseisus tegi presidendile ülesande erinevate organi-

satsioonidega läbi rääkida antud küsimuses. Jätkuvalt 

pole lahenenud seltsi ruumi küsimus. Seltsi raamatu-

kogu on ajutiselt deponeeritud EMÜ tehnikainstituudi 

ruumidesse. Samuti oli eestseisuse koosolekutel kõne 

all koostöö valdkonnas tegutsevate institutsioonidega 

(Eesti Põllumajandusmuuseum, Jaan Tõnissoni Selts, 

Eesti Maaülikool, jne). Alustamise koostööd 

Konstantin Pätsi Seltsiga, mida veab Elle Lees, kavas 

riigimeeste taludele pühendatud konverentsid. Eest-

seisusele teeb muret uute liikmete vähesus.  

20. jaanuaril toimus Eesti Põllumajandusmuuseumi

eestvedamisel teadusajaloopäev "Hõbekepp, kuld-

nupp". Seltsiliikmetest osales Eesti Taimekasvatuse 

Instituudi vanemteadur Ants Bender. Teadusajaloo 

päeval osales üle 30 inimese, kaasa arvatud seltsi-

liikmed. 

22. veebruaril toimus K. E. von Baeri maja saalis

Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud kontsert-

aktus. Pidupäevakõne pidas ajaloodoktor Ago Pajur 

teemal "Eesti riigi sünd ja Tartu". Muusikalise ette-

astega esines Matti Orav kitarril. Osales 13 liiget. 

30. märtsil toimus aasta esimene ettekandekoosolek

EMÜ Tehnikamajas. Kõneles Eesti Kirjandusmuuse-

umi assistent ning maaülikooli doktorant Raivo Kalle 

teemal "Kuidas saarlased tajuvad looduskeskkonna 

muutust". Kalle tegi ülevaate kuidas inimesed tajuvad 

oma elueal looduskeskkonna muutust ja kuidas nad 

seda kirjeldavad. Osales 8 liiget. 

4. mail toimus EMÜ Tehnikamajas aasta teine

ettekandekoosolek teemal "Eesti fosforiidist: võimalu-

sed ja ohud", ettekandja Tartu Ülikooli geoloogia ja 

mineraloogia professor Kalle Kirsimäe. Osales 13 

liiget. 

11. mail toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis

foorum "Põllumajanduse ja maaelu arengud möödunud 

kümnenditel ning vaade tulevikku". Foorumist võtsid 

aktiivselt osa ka seltsiliikmed. 

3. juunil toimus APS-i teaduskonverents "Toit ja

toidu tootmine" ning aastakoosolek. Lisaks teadlastele 

esinesid sõnavõtuga riigikogu liige Artur Talvik ja 

Kehtna Mõis OÜ juhatuse esimees Märt Riisenberg. 

Konverentsile järgnes aastakoosolek, kus seltsi presi-

dent dotsent Marko Kass ja asepresident dotsent Peep 

Piirsalu esitasid tegevusaruande. Agraarteaduse pea-

toimetaja tegi ülevaate toimetuse tööst. Revisjoni-

komisjoni aruande esitas pm-mag Avo Toomsoo. Üld-

koosolek kinnitas revisjonikomisjoni aruande. Seltsi 

president teatas varem, et loobub seltsi juhtimast. 

Osales 40 liiget. 

3. juulil osales seltsi president Tartu Raadi kalmistul

Tõnissonide suguvõsa hauaplatsil mälestushetkel ning 

Jaan Tõnissonile ja 1941. aasta suve traagilistele 

sündmustele pühendatud ettekandekoosolekule Tartu 

Kirjanduse Majas (Vanemuise 19). 

17. juunil toimus APS-i 95. aastapäevale pühendatud

kogumiku esitlus EMÜ Tehnikamajas. Kogumikule 

kirjutas saatesõna president Arnold Rüütel. Koostajate 

sõnavõtud kogumiku koostamisest. Tegijad tänasid 

toetajaid ja annetajaid. Juubeli kogumik võtab kokku 

seltsi tegevuse asutamisest kuni tänapäevani. Osalejaid 

oli 21. 

17. augustil osales seltsi president seltsi asutaja

liikme ja endise peaministri presidendi ülesannetes 

Tõnis Kinti mälestamisel Metsakalmistul ning temale 

pühendatud postmargi esitlusel Maaeluministeeriumi 

suures saalis. 

31. augustil toimus APS-i väljasõit Pärnumaale.

Kavas oli Toris tegutseva OÜ Matogardi külastus ning 

tutvumine ettevõtte toodanguga. Osaleti vaba Eesti 

päeva tähistamisel Eesti Sõjameeste mälestuskirikus 

ning toimus aupresident Heldur Petersoni juhtimisel 

ringkäik Tori Hobusekasvanduses. Piknik Lahmuse 

mõisa aias. Päeva lõpus külastati seltsi asutajaliikme 

Tõnis Kinti kodutalu Lahmuse külas, asetati sümboolne 

pärg ja süüdati küünal kunagise riigimehe mälestuseks. 

5. oktoobril toimus aasta kolmas ettekandekoosolek

"130 aastat kodumaist tõuaretust", ettekandja seltsi 

aupresident Olev Saveli. Osalejaid oli 16. 
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23. novembri toimus Eesti Põllumajandusmuuseumis

kaunviljade päev "Maast aga tõuseb mannerpuu". 

Päevast võtsid osa ka seltsiliikmed. 

23. novembril toimus Baeri majas aasta neljas

ettekandekoosolek "Kliima, muld ja maaparandus". 

Ettekandega esines geograafiadoktor Lembit Int. 

Osales 14 seltsiliiget.  

7. detsembril toimus APS-i aastalõpukoosviibimine

EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuses. Ülevaate Polli 

Aiandusuuringute Keskusest tegi Piia Pääso. Teadus-

liku ettekandega kärntõvekindlate õunapuusortide are-

tamisest tegi seltsiliige ja vanemteadur Toivo Univer. 

Ringkäigu tutvumaks kompetentsikeskuse tehnoloogia 

ja analüüsiüksustega viisid läbi Uko Bleive ja Hedi 

Kaldmäe. Pidulik õhtueine presidendi aastalõputervi-

tuse ja seltsiliikmete sõnavõttudega toimus Karksi-

Nuia kohvikus Heim. Osales 34 liiget. 

2016. aastal andis seltsi teadusajakirja Agraarteadus / 

Journal of Agricultural Science toimetus välja kaks 

numbrit. Toimetusse kuuluvad Maarika Alaru, Ants-

Hannes Viira, Brian Lassen, Toomas Orro, Evelin Loit, 

Oliver Sada ja Marko Kass, peatoimetaja on Alo 

Tänavots. Tehniline toimetaja on Irje Nutt. Ajakiri on 

lugejatele kättesaadav nii paberkandjal kui veebiaja-

kirjana. Paberkandjal tellivad ajakirja suuremate üli-

koolide raamatukogud, rahvusraamatukogu ja üksiktel-

lijad. Tegevuse tutvustamiseks loodi lehekülg sotsiaal-

meediavõrgustikus Facebook. 

Jätkuvalt tegutseb seltsi loomakasvatusealane oskus-

sõnade toimkond koosseisus seltsi aupresident prof 

Olev Saveli, seltsi asepresident dots Peep Piirsalu, prof 

Olav Kärt ja seltsi eestseisuse liige Alo Tänavots. 

Loomakasvatuse terminite andmebaas on kättesaadav 

http://term.eki.ee/termbase/view/8243774/ ning toim-

kond täiendab seda jooksvalt. Lisaks tegutseb mesin-

duse töörühm, mida veab Antu Rohtla. 

Seltsi peamised sissetulekuallikateks on endiselt 

liikmemaksud ja annetused. Ühekordsete toetustega on 

seltsi ajakirja Agraarteaduse väljaandmist rahastanud 

Eesti Maaülikool. Seltsil palgalisi ametikohti ei ole. 

Võlgnevusi seltsil pole. 

Presidendi aruanne seltsi aastakoosolekul 18. mail 

2017. 

Marko Kass Heli Kiiman 

president sekretär 

http://term.eki.ee/termbase/view/8243774/

