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Eesmärk: 
Siduda tervikuks Eesti teadusasutuste ettevalmistused 
Eesti täisliikmelisuseks Euroopa kosmoseagentuuris ja 
sellega seoses osalemiseks globaalsetes 
kosmosevaldkonna rakendustega seotud 
rahvusvahelistes organisatsioonides ja  võrgustikes 
(GEO, GMES, NEREUS, EUROGOOS). 
Lõpptulemusena suureneb  Eesti teadlaste osalus 
kosmosevaldkonna arengu rahvusvahelistes 
otsustusprossides, mis tagab kosmoseteaduste 
jätkusuutlikkuse Eestis, aitab efektiivsemalt täita riiklike 
lepingulisi kohustusi (ESA PECS, GMES, GEO) ning 
vajadusi keskkonna ja turvalisuse jälgimisel.



TEGEVUSED Euroopa Kosmoseagentuuriga  
liitumiseks:

Eestisisene teadusasutuste vaheline 
koordineerimistegevus ESA 
teadusprogrammides osaluse suunamiseks. 

Eestisisene koostöö KAN-ga kosmosepoliitika 
töögrupiga. 

Osalemine ESA täisliikmesuse lepingu 
ettevalmistamises konsultantidena.



Liitumine ESAga

Lepingu allakirjutamine 

Pariisis ESA HQ                    

04.02.2015

Ratifitseerimine riigikogus 

10.06.2015

Täisliikmelisus 01.09.2015



TEGEVUSED GMES/Copernicus 
käivitamiseks: 

Osalemine GIO valdkondade töögruppides: Maapinna 
seire, GMES andme- ja turvalisuse nõuded, kasutajate 
kaasamine, GMES kosmosekomponent, 
Vastavalt Eesti kosmosevaldkonna arengukavale, 
MKM, KKM ja HTM nõustamine:

Osalemine GMES programmikomitees, partnerite 
ja kasutajate ja turvalisuse nõukogus  ja 
vastavates töörühmades. Nõustamine Copernicus 
programmi kasutuselevõtuks vastavuses 
alusdokumentidega.



TEGEVUSED Group of Earth Observation 
liikmena: 

Osalemine GEO teaduse- ja tehnoloogiakomitee ning 
konkreetsete probleemide lahendamisega tegelevate 
töörühmade töös. Osalemine järgmise rakenduskava 
koostamisel (2015 - ...). GEO tööprogrammis olevate 
teadusülesannete (Global Earth Observation System 
of Systems loomine) lahendamiseks suunatud 
teadustegevuse koordineerimine.



Ühinemine EuroGOOS ja BOOS 
võrgustikuga: 

Eesti teadlaste mõju suurendamine 
kosmoserakenduste välja töötamisel okeanaloogia 
valdkonnas. EuroGOOS (European Global Ocean 
Observing System) uue struktuuri ja tegevuskava 
väljatöötamises, Läänemere regionaalse süsteemi 
(BOOS) koostöö koordineerimine/süvendamine.



Liitumisprotsess võrgustikuga NEREUS, 

(the Network of European Regions Using 

Space Technologies)

Regiooni defineerimine (partnerite otsimine ja 

kaasamine), Osalemine nõupidamistel, seminaride 

korraldmine, jätkuteenuste strateegia koostamine, 

- liitumine pole praegu põhjendatud.



Koolitused, seminarid, suvekoolid

Stazeerimine ESA ESRIN

Aire Olesk 2012-2013

Laura Lõugas 2013-2014



Uued teavituskeskkonnad: 

Copernicus, kaigseire, GEO

http://www.kaugseire.ee/

Panustamine Eesti Kosmoseveebi, mis 

loodud EAS Kosmosebüroo poolt

http://www.eas.ee/kosmos/et/

EuroGOOS, BOOS

http://eurogoos.eu/about-eurogoos/list-of-

eurogoos-member-agencies-and-contact-

persons



Edasised tegevused Euroopa 
Kosmoseagentuuriga liitumisel -
Üleminekuperiood  2015-2020

Kosmoseriik Eesti - kosmosevaldkonna 

terviklahendus, et maksimeerida tulemust  võimalikult 

efektiivselt kasutades  olemasolevaid kompetentse NS 

valdkondades. Multidistsiplinaarne, jätkusuutlik, 

kõrgtehnoloogilise ja teadusmahuks  ettevõtluse 

toetuseks. 

Teadus- arendustegevused, valdkondlik 

kõrgharidus, ettevõtluse vajadused, riiklikud 

vajadused, avalikkuse teavitamine



Teadus- arendustegevus: 

TA konsolideerimine  -teadusasutuste omavaheline 

koordineerimine.  

Tuleviku teadusmissioonide ettevalmistamine kui ESA 

osaluse kohustuslik programm.  

TA ja avaliku sektori rollide jaotus- valdkondlike 

ministeeriumide  nõustamine, koordineerimine 

ettevõtluspoliitikaga,  põllumajandus, keskkond, transport jne. 



Teavitustegevused: 
koostöö teaduse populariseerimise asutustega, 

ettevõtlus inkubaatoritega ja meediaga

Kaugseire pilootteenuste arendamine:
Sentinel satelliitide andmekogude loomine, teenuste 

väljatöötamine koos ettevõtete ja avaliku sektori 

kasutajatega – ideede ja projektide konkursid



Tööjõuturu vajadused 

oolitused kõrgahariduse tasemel 

(stazeerimine ESAs, stazeerimise  teistes 

kosmosekeskustes),  siseriiklikud koolitused 

avalikule sektorile ja ettevõtetele koostööks TA 

asutustega

Kompetentsi kasvatamine- rahvuslike 

ekspertide lähetamine kosmosevaldkonna 

otsuskogusse  (EU ja ESA üksused) 




