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1. ÜlevaadeETKI 2020. a tegevustest
A. Veskioja andis teadusnõukogule ülevaate tegevustest ETKI-s eelmisel aastal (Lisa 1).
Olulisemad märksõnad on 20 uue töötaja palkamine, teaduskirjandusele ligipääsu tagamine,
rekonstrueeritud laborihoone avamine, aretuskeskuse ja labori sisustamine ning viilhalli
projekteerimine. Eraldi tõi A. Veskioja välja välis- ja sisekommunikatsiooni tegevused.
ETKIl valmib 2021. a esimeses pooles uus koduleht, käima on lükatud igakuine artiklite sari
Maa Elus, liitutud on Adapteri võrgustikuga ning 2021. s suvel toimub põllupäev koostöös
Scandagraga. Sisekommunikatsiooni parandamiseks hakkas ilmuma siseajaleht Idu Uudised.
A. Veskioja selgitas kodulehe värvitoonide muutust seoses eesmärgiga muuta ETKI visuaalne
identiteet usaldusväärsemaks ja sobivamaks teadusasutusele. Kodulehe ülesehituse juures on
seotud nii sortide kui teaduse pool, tootelehelt on võimalik lugeda seotud artikleid.
Otsus: Teadusnõukogu võttis info teadmiseks.
2. 2021. a plaanid
A. Veskioja andis teadusnõukogule ülevaate järgmise aasta plaanidest (Lisa 1). Olulisemad
märksõnad on struktuurimuutused (haldus- ja arendusosakonna liitmine alates 1.04.), teadlaste
järelkasvu tagamine, investeeringud tehnikasse, Seemnekeskuse arendamine, tuntuse
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suurendamine, töö RKAS uute hoonete ehitamiseks, tugevam tugi teadustöötajatele
(personalijuht, direktori nõunik teadusprojektide alal), uued teadusprojektid, ETKI 100
pidustused.
M. Ajaotsa küsimusele, kas ETKI soosib oma töötajatel magistri teisel aastal õppimist
juhtivates Euroopa Ülikoolides, vastas A. Veskioja, et soovijatele on võimalused olemas.
Suuremat tuge teadustöötajatele hakkab pakkuma direktori nõunik teaduse alal, kes alustab
tööd paari kuu jooksul. Oluliseks peetakse, et tegemist oleks inimesega, kes lisaks
teadusprojektide kureerimisega oleks kursis laiemalt Euroopas, maailmas ja haldusalas
toimuvaga.
Tuntuse arutelu laienes kogu põllumajandussektori jätkusuutlikkuse teemale. Vaja on
tegutseda sektori üleselt. Oluline on leida teadlaste seast kõneisikud, kes suudaksid mõjutada
ühiskondlikku arvamust nii taimekaitsevahendite kasutamise osas, mahe- versus tavaviljeluse
teemadel jne.
A. Veskioja jätkas 2021. a plaanide ja eelarve tutvustamist (Lisa 1). Viilhalli ehitus on RKAS
poolt kinnitutud, kuid hetkel pole selge, millal ehitus algab. Hetkel pole teada, kas uue
peamaja ja Aretuskeskus 2 projekteerimisega hakatakse sellel aastal tegelema või pigem
hiljem. Võimalik, et toimub ka lisarahastus kasvuhoonete renoveerimiseks programmist
„Kliimamuutustest põhjustatud ebasoodsa mõju vähendamine biomajandusele ja
looduskeskkonnale“.
Veskioja jätkas müügitulu tutvustamist (Lisa 1). Müügitulu on keeruline planeerida,
võrreldakse 2019. a ja 2020. a tulemusi.
Otsus: Teadusnõukogu võttis info teadmiseks.
3. 2021. a alanud teadusprojektid ja planeeritud taotlemised
A. Veskioja jätkas uute projektide tutvustamisega (Lisa 1) – SEA2LAND, ASTRA
UMBROHT, NOBAL WHEAT, TEEKAART TAIM ning teeb ülevaate ka planeeritavatest
taotlustest.
S. Tiidemann küsis, kas ETKI-l on eesmärgiks ka olla juhtivpartner mõnes projektis?
Projektist saadav tulu oleks suurem ning võimalus endal probleemid püstitada. A. Veskioja
vastas, et esialgu läbitakse projektid partnerina ja tulevikus siis põhipartnerina. Omandatakse
kogemusi ja siis liigutakse põhitaotlejaks.
Otsus: Teadusnõukogu võttis info teadmiseks.
4. Eelinfo akadeemiliste töötajate korralisest atesteerimisest
A. Veskioja andis teada, et teadustöötajate atesteerimine peab toimuma käesoleval aastal.
Otsus: Arutelu tulemusena lepiti kokku, et vaadatakse üle atesteerimisnõuded teadustöötajale,
võrreldakse EMÜ tingimustega ja kuu jooksul esitatakse teadusnõukogule täpsem nägemus,
kuidas ja millal atesteerimine toimub.
5. Konkursi väljakuulutamine vanemteaduri ja kahe teaduri ametikohale

A. Veskioja selgitas, et tulenevalt töökorralduse muutumisest on struktuuris oluline muuta üks
teaduri ametikoht vanemteaduri ametikohaks. Tingitult Sordiaretuse programmi töökohustuste
suurenemisest on vajalik palgata juurde kaks teadurit.
Otsus: Teadusnõukogu kiitis struktuurimuutuse heaks.
6. Jooksvalt algatatud küsimused
K. Annamaa küsis, kas teadusnõukogu protokollid võiksid olla avalikud? A. Veskioja
selgitas, et ETKI töötajatel on tekkinud küsimus, kas teadusnõukogu protokollid võiksid olla
avalikud, et töötajad oleksid täpsemini kursis, mida arutatakse ning otsustatakse.
Otsus: Kõik teadusnõukogu liikmed on nõus protokollide avalikustamisega.
Hamburg küsis, kuidas saaks ETKI pakkuda teaduslikku tuge mahetootjatele? Ühises
arutluses jõutakse tõdemuseni, et lahendus on mujal kui aretuses. Tundub, et info ei jõua
tootjateni. M. Ajaots kinnitas, et mahedaga on võimalik tegeleda ja selles on perspektiivi.
Tootjad peaksid saama info konsulentidelt. Lähenemine peab olema taas laiem, vajalik on
ühiskondlik debatt ja laiem EL poliitika.
K. Tamm tegi ettepanku, et järgmisel koosolekul arutataks ETKI arengukava uuendamist.
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