Koigi maade proleiaarlased,

uhir.ege!

Neljapaeval,
I. rnartsil
~984
XXVIII
aastakaik
komsomollbmitee

ja ametlGblngukol'l1itee biiilt:bndja

Juubeli
viiiiriliselt

.Tegusaid cestoid ~"
Eesti
Pollumajanduse
Akadeemia iihiskondHke
erialade teaduskonna kaks aastakiimmet
tahendavad Iigi nelja tuhandet
pollumajandusspetsialisti,
kes. ei tunne
iiksnes
oma pohierlala,
vaid on
, omandanud teadmisi ka mingH hu,vialal.
See tahendab
kauneid ko; duaedu ja heakorrastatud
rnajandikeskusi,
kaasaloomlst
(ja sageli
eestvedamist)
majandi
spordielus
ja taidluses jne.
'
Tuleb
tunnistada:
et tollasel
EPA rektoril dots. Minna Klementil oli onnelik kas]. kui ta valls
OET dekaaniks dots. Sinai ida Riivese, kes niiiid juba kaks aastakiimmet on tarmukalt
vedanud seda • rasket
iihiskondliku
too koormat (teist nii pika staazlg a OET

'dekaani
pole uheski- teises meie
vabariigi
korgkoolle).
s. Riives on osanud leida abilisi teaduskondadest.
suutnud
kaubeida
valja
ruume
ja sisustust
(paraku
pole me eriti rikkad, et
koike kahel kael jagada ), on leidnud hiiid ringijuhendajaid-entusiaste UET opperiihmadele.
Suure too
tunnustuseks
omistati S. Riivesele
1982. a. Eesti NSV teenelise harldustootaja
austav nimetus.
Akadeemia rektoraadi
nimel sooyin iihiskondlike
erialade
teaduskonnale tegusaid aastaid ja innustunud
iiliopilasi;
dekaan dots. S.
Riivesele aga jaksu selle tanuvaarse too jlitkamiseks:

Selliselt
voiks
iseloomustad a
OET sekt~ri fobd (sektori juhataj a
Helle
LlIlg),
komsomolikornitee
poolt. Tuleb ju sel le sektor i load
seada teistele eeskujuks!
Siinkohal
me siiski ei suvene tehtusse,
vaid
av ald aksirne
rnottcid

edaspidtseks.
OET st atisuka
vad

led

kohaselt

omanda-

iihiskondliku
eriala umbes pooEPA iiliopilastes t. Suhteliseit

aga saavad (tahavad?)
vaslava eriala
lopetanud
iiliopiiased
seda praktikas r akendada. V6lame
Rektor dots. NIKOLAI KOllOV
kasvoi meie suururitused:
iiliopilaspaevad,
rahvaste, sopruse paevad
jm. Vfiimalusi
igatahes jatkuks!
Praegu
ongi komsomolikorniteeI
kavas laiendada
OET aktivistide
kasutarnist
komsomoliiirilustei.
Korgkooli
ulesandeks
on oma lest eniusiaste ja isegi f anaatikuid.
kinde!
koht
on iirituste
"er iala hast: tundvate,
igakiilgselt
kes parast stuudiumi
loppu t061e Oma
siisteemis
rneie iilidpil aslektorei l.
arenenud, aktiivsete,
oige eluhoiasiirdudes
on maaJ
aktiivseteks
Aga miks mitle leida piisiv roll ka
komsomolijuhiidcks.
eestvedajateks
kuga noorte spetsialistide
ettevaliavandi- ja mangujuhtidele,
ekskurspordis, taidluses. kodukujunduses.
mist amine.
juhtimiskooli
labi
liikluskorralduses
im.
Nii valrnis- sioonijuhtidele,
tabki CET eite mi. maa soola, kes teinud iiliopilastele jne,
Et iili6pilasi mitrnekulgselt
arenliiidab viiga
dada ja pakkuda
neile voimalusi oma pijhitoo korval
otstarbekaks
ja sisukaks vaba aja tahtsat sotsiaalset rolli. Sed a toenveetmiseks.
on korgemates oppe- davad
kujukalt
vastused, mis on
GET
ankeetkiisitlusele
asutustes loodud iihiskondlike eri- laekunud
Kui arvestada.
alade
teaduskond
milk majandite
vahe

Maa sool

Fotoringi

opperiihm

praktilistel

oppustel.
TIINA TAFENAU

foto

nET ja- agronoomia-

teaduskond
ta lennust aktiivsemad
TO, Varje Mirma ja Riina Vetik
Kaige populaarsemad
OET erialad
agronoomiaiiliopilastele
on
ebisaiandus.
kodundus.
matkakool,
ajalebe
kirjasaatjate
opperiihm,
sport.
Ebisaianduse-alaseid
teadmisi
saavad
opetatud agronoomid
Takendada majandis keskuste ja tootmishoonete iimbruse haljastuse pia·
neerimisel,
ih.iaedade
rajamisel,
koduiimbruse
korrastamisel.
(Jiirg 3_ Ik.)

EPA VET Hibi kahe
a~stakiimne •
estI:'P~llumajanduse
Akadeeniia . iihiskondlike'
erialade
feacluskond
(OET)
sai 23,
jaanuaril 1984 kahekiimneaastaseks.
Kas 20 aastat on vahe vai palju?
Eks ,see sqItu ikka objektist, kellest
vol millest
juttu,
Kabekiimneaastane te;jduskond, on paris algaja.
Eesli
Pollumajailduse
Akadeemia
O,ET on" temaga
iihte sammu
astunud 2/3 kogu EPA eksisteerimisajast.
OET iilesandeks on opetada iiliopiIastele pohieriala korval lisaeriala vastavalt igaiihe huvidele. OET
tunnistused antakse valja koos EPA
cliplomiga. 1964. aaslast
tiinaseni
on viilja antud 3815 OET tunnistust iibiskondliku
eriala omandamise kohia, EPA on samal ajavahemikullopetanud
6683 noort speisialisti. Osa noori on EPA-s oppimise vallel omandanud
milu iihiskondlikku eriala.
eiikem juubelilavane
tagasipilk
iihiskondlike
erialade
tead uskonn a kuj unemisa asl atele ja kahe aastakiimne vallel tehtule.
'
EPA-s, tehU e1teva!mistusi
iihiskondlike erialade opetamiseks juba
1958/59. appeaastaL EPA IX RomsomolVkonverentsi
oisuses piistitati
noue: igale akadeemia
lopetajale
iihiskondlik
erial a. AIgusesl peale
se,ati; eesmargiks
pidada iibiskond-

H

OET Noukogu
Altosaar_

esimees dots. Enn

* * *

OET Noukogu
liiktneid
(vasa,klllt):
M.', Enneveer,
A. Saar,
A_ Raellrli; M. Pille ja dekaan
S. RBves.
ELLA HAlDRE fotod

koolide
iihiskondlike
teaduskondade
food.
Tuteb taotSUUT.
leda,
et
oeode
teaduskondade
lopetanud
..aldaksid
igakiilgselt
Soovln viiga, et
DET tegevus
marksisllik-Ieninliku
eetika ja esteetika
aluseid,
suudaksid
oHa sarna aktiivseJt jiitkuks. Et dotsent
elanikkonna
kunstiloomingu,
po- Sinai ida RiiveseI dekaanina tervist
yeel aastaiks
jatkuks.
liitt66, kultuurija sporditM
os- ja energiat
Et arvukas
aktivistide pere sarna
kuslikud organiseerijad.
Aktiivselt
'ieel kaua
hileb OET t60sse kaasata
kirjan- innu ja vasiutustundega
kaasa JO,oks! Palju tanu tehtu eest'
dus-, kuJtuuri; ja sporditegelasi.
Siinjuures
tuleb miirkida, el just
Dots. ANTS MIKK
huvialane
tegevus kujundab
noor-

Mis tehtud,
liku eriaJa tunnisiuse
viiariliseks
neid. kellel on peale erialaste tead~
miste ka miirgatavaid
organisaa:
torivoimeid
ja eeldusi oma tead·
miste teistele edast:J:miseks.
.
Aasta-aastalt
see ti)o intensiiviStus. Aktiivsemate'
iiliopilaste
ettevalmislamine
toimus vaslavale riIigide baasi!. N6utavad teadmised ja
oskused
omandanud
iili6pilased
atesteeriti
kvalifikatsioonikomisjoni
vai lollal komsomoJikomitee
juures
tegutsenud
Obiskondlike Eri~ut~e.te
N6ukogu pooH. 1961. a. antI valJ.a
60 kutsetunnistllst,
1962. a. 120 Ja

•

mlS

1963. _a. ule 200. Seega mitte iga
EPA IOpetanu ei olnud suuteline
omandama
p6hiopingute
korval
Iisaeriala.
Ohiskondlike Erikutsete Naukogu
illesandeks
oli liibi vaadata
iihiskondlike erialade loeielu, formuleerida opetuse, p6hisullnad ja kvalilikatsiooni nauded erialali ning leida vaimalused
nende realiseerimiseks. Eriala
voi erialade
grupi
omandamise
organlseenmlse
eest
vastutas keegi iiliopilastest - Ohiskondlike Ehkutsete
N6ukogu liikmetest.

teoksil
Sellai.' oli iili6pilasiel
v6imalik
omandada
jiirgmisi enalasid:
lektor-propagandist,
ajalehe kirjasaatja ja. fotoreporter,
pioneerijuht.
massimiingude
j a kombetalituste
organisaator,
turismi organisaator.
kodunduse
insiruktoc
iselegevuse
ja spordiorganisaalor.
spordiinsiruktor ja spoTdikohlunik. Peale nende
oli v6imalik taotleda ka mitmesllguseid ALMAVO instruktorile
erialasid,
hiskondlike
Erikutsete
Naukogu baasi! loodi EPA rektori dots. M. Klementi kiisk-

·

O

Kui need rnotted suudame realiseerida, arvarne, et oleme teinud
sammu edasi' k095too edendainisel
komsomolikomitee
ja OET vaheL
"Senise hea koostoo eest t~rtameOET kollektiivi, tema juhtkonda ja
aktiviste ning soovime edaspidiseks
veelgi
suuremaid
kordaminekuid"
eduka! juubeli tahistamist!
T. AALJA,
',.'
ELKNO EPA komifee .
sekretiir
' , '"

nr. 19jO 23. jaanuaris(
1964. a. EPA iihiskondlike
erialade

kirjaga

teaduskond. Dekaaniks miiiirati ma(elTiaatika kateedTi oppejoud Sinaiida Riives, prodekaaniks
Jiiri Parre
ning teaduskortria. noukogu Iiikmeleks: A. Eenlaid, S. Rubel" H. Haldreo C_ Uri, U. Veibri, A. RohtJa,
M, Purik, P. Keskkiila, M. Karolin
ja V. Liian.
14: veebruarist
1964. a. maiiraii
ENSV !'''\inistrile N6ukogu Riikliku
!\orgema ja Keskeribariduse
Komitee kaskkirjaga
EPA GET dekaan
S. Riives Ohiskondlike Erialade Vabariikliku Noukogu liikmeks, kus tal
toolab tanaseni.
(Jiirg 2. Ik)

OET

ia

zooinseneriteaduskond

Kuidas on siis kujunenud
mete
teaduskonn a suhted DET-ga?
, Algusaastatef
oli DET lopetajate arv vordlemisi
vaike '-- 29,4%
Iopetanute
arvust.
Jar gnevatel
aastatel
toimus
nihe
parernuse
poole. Parim aasta oli 1971, mil
zootehnikute
XX lennust
63,4%
said .ka DET tunnistuse,
. Miiletan, tol ajal oli viiga populaarne kodunduse ring. rnillest ka
ise osa votsin.
Tingirnused
selle
opperiihma foo.ks .olrd tollal viletsad, kuid rneil oli huvi ja see otsustas koik.. Viiga aktiivseIt voetl
osa ka matkakooli t56st. Peab todema, et viimatimainitud
eriala on
suutnud siiilitada
oma populaarsuse siiani, tiinu mUidugi ringi juhendajale
1.. R.eintamile.
Koige viihem DET eriala oman·
dajaid oli meil 1973. a. lennus
(16,6% lopetajate arvust). Jiirgne'
vatel aastatel k5ikus
see niiitarv
23-40%
piires.
Kui aga lehitseda registreerimlse
zurnaale, niieme,' et I kursusel on
DET opperiihmadesse
end kirja
pannud 75-80%
iiliopilastest. Voib
arvata, et selline suur huvi DET
vastu
tekib
tiinu
tulemuslikule
agitatsioonile.
Aga paraku jiiiib
esimese aasta 16puks 5pperiihmadesse pidama vaid pool regis tree·
runuist. Pohjusi tuuakse mitmesu·
guseid:
I) pole huvitav;
2) pole
aega, sest on paiju teisi (ilmselt
huvitavamaid
v5i kasulikllmaid!?)
iihiskondlikke
iiles-andeid;
3) ei
viitsi. Teisel oppeaashl
lisandllvad
sageli veel
perekondlikud
p5hjused.
Muidugi lei dub ka neid
iili6pi·
Jasi, kes tahavad tegutseda mUmel
erialal, kuid hiljem jiiiivad a}ahiittao Seepiirast oleme. viimastel aas·
tatel soovitanud
valida vaid iihe
opiriihma,· et viiltida hilisemat poo·
Jeliiiitmist.
Arusaadav on seegi, et kul1alt
palju huvitavat
tegevust leidub ka
valjaspool
DET-d.
Seepiirast
ei
tohiks pahaks panna, kui mitte koik

(AI gus I. lk.)
Algusaastatel
oli EPA HET sek·
:retariks
iihiskondlikel.
alustel me100dik Marve Saia. 1971; aastast on
:UET-I koosseisuline
sekretiir-masinakirjutaja.
'
EPA DET Noukogu as us kohe
;uhiskondlike
erialade teaduskonna
esimese p6himaiiruse
viiljatootamisele, mis kinnitati rektori kiiskkir~
jaga 15. juulil Hl64 .. a.
ektoraa4i
esindajatel.cs.··· O.. ET
NoukogllS. on . oppeprorekto,
rid: 1964-'-1972 dots. A. Eenlaid, 1972-1.977
dots. J. Kivistik,
1978. aastast tiinaseni dots. E. AItosaar.
N6ukogu
esimeheks
oli
;esialgu dekaan, 1978, a. alates oppeprorektor dots. E. Altosaar. Mee.nutame alati suure sildamesoojusega dots. A. Eenlaidi, kes DET-Ie
lema kujunemisahstatel,
kili puudu·
sid viiliseeskujud
ning oma koge·
-:mused, olulist abi osutas.
Prodekaaniks
oli DET asutamisel
veterinaariateaduskonna
6ppej6ud
dots. J. Parre;
1964/65. oppeaastal
..oli kolm prodekaani:
dots, J. Par-

R

iili5pilased eiv5ta
osa DET tegemistest j a toimetustest.
Peaksime
jiiIgima ainult seda, et toepoolest
igal illiopilasel oleks rningi meelisala vol,-ha,rastus,
millega ta tegeleh oppetoosf vabal ajal.
Samas
peab aga rnarkirna, et
mitte koigil Iliiopilastel pole pilsivust ja tahet alustatut
Iopuni teha. Ent ometi on oige viia see 15puni kasvoi .lugupidamisest- iseenda
j a 5pperiihma
j uhendaj a vastu.
Tulevasel spetsialistiI
ja .tookollektiivi juhendajal peaks nif palju kohusetunnet jatkuma juba opingu·
aastailgi.
Huvi puudumist
vaevaIt
saab vaita, miks sils muidu seJlele
voi teisele erialale end kirja pandi.
Vaatame
konkreetseid
arve.
1974. a. registreerus
DET riihmadesse
30 iili5pilast,
lopetas
10
(30%),
1975. a. registreerus
21,
neist 15petas 61 %. Nii see protsen!
aastate viisi koigub.
Viimase kiimne aasta andmetest
on niiha, et koige rohkem sooviti
sa ada
kodukultuuri-instruktoriks
(24,6% registreerunuist),
.veel on
koitnud
rahvatants
(12,1 %), j a·
hindus (11,1 %),
k6neoskuse kool
(10,2 %).
Jargnevad
ratsutamine,
matkakool,
ehisaiandus,
sport,
liiklus.
. ,
Need olid soovid.
Kuidas need
siis tiiitusid?
Nagu eespool nagime, ei liiinud
mitte koik soov;id
tiiide.
Viimase kiimne aasta jooksul on
koige rohkem iili5pilasi lopetanud
koneoskuse kooli
(25% lopetanlltest, seda tiinu paarile
viimasele
aastale), jiirgnevad
spordi- ja ratsaspordiinstruktorid
. (20%), rahvatantsuringi
juhendajad
ning konsultandid
juhtimise
alai
(kokku
12%).
Kuhu kadus huvi kodukultuuri
vastu?
Kodukultuuri
eriala t06tab praegu peaaegu
et ideaalsetes
tingimustes - ruumi on kiiJlalt ja juhendaj ad suurte kogemustega.
Materjali hankimine k6igile koos po-

Ekskursioonijuhiks

Juba kolm lendu EPA Uliopilasi
Ie kiill ker ge, aga see-eest on iiliopilastel endil olnud iiht-teist kaa- on saanud DET kaudu ekskursiookvaliiikatsiooni.
Eriala
sa tuua (muidugi end a j aoks). Esi- .nijuhtide
mestel aastatel
opitaks.e tikkimis- seati sisse 1980. a. siigiseI majandusteaduskonna
iili5piJaste
soovil,
votteid
ja
ommeldakse-kootakse
tegevusaasta
jooksul
on
kleitc-salle-kampsuneid.
Koogis on Kolme
kuulajaid olnud kiill mitte vaga arvoimalik
valrnistada
suppe-praade
ning kiipsetada
midagi 5ige head: vukalt, aga siiski koikidest teaduskondadest,
Korvale ';on' jiiiinud aiTeine aasta kulub pohiliselt tel- nult kaks erial a - veter inaaria j a
gedel kudumisele.,
Enne seda tu- metsamajandus.
Koige rohkem 01)
leb muidugi
kangas
files. vedada, olnud
iiliopilasi
maj andusteadusmis sarnuti oskust nouab,
konnast.
Telgedel kudumine huvitab iiliEsirnesel silmapilgul voib tunduopilasi rohkem kui naputoo tege- da, et ekskursioonij uhi iihiskondlik
mine, kuid teisele kurs.usele kohe elukutse pole vajalik
Kuid ei ole
E:i saa. Ja need, kes oskavad kudu- majandit, kus ei ,kiiiks killalisdele·
da v6i heegeldada,
ei olegi jiirsku gatsioone
nii oma vabariigist
kui
enam kodukultuuri
kabinelis
kiii- ka viiIjastpoolt. OIevaate majandist
misest huvitatud,
Arvavad, et ne- annab reeglina iiks peaspetSialistimad
oskavad
k6ike.
Kui nende dest. Tavaliselt tutvustatakse
mitte
oskusi-teadmisi
aga
kontrollida,
ainult majandi
arengut,' vaid ka
selgub, et ei .tasugi oma oskustele
kodumajandi
ajalugu laiemalt. Kiilnii viiga uhke olla. Paljugi oleks lap ei ole vabariigis paiku, mis povaja vee I oppida,
Ja nii need leks seotud noukogude voimu kehkergekiieiised poole1ijiitmised
tule- testamise.
revolutsiooniliste
siindvad.
Loodame, et praegused
I ja II
kursuse
iili5pilased
5pivad
oma
eelkaijate vigadest ja peavad vapraIt vastu
k6igUe poolelijiitmise
ahv a tlustele.
. Tahaks. tiinada zooinseneriteaduskonna I kursuse juhendajat
dots.
V. Raudseppa
ja II kursuse juhendajat
v.-6p. 1. N5rnmistot,
kes
pidevalt
jiilgiyad
iiliopilaste
osavottu
DET opperiihmade
t06st.
Oleks selliseid
kursusejuhendajaid
rohkem!
Kogu teaduskonna
nimeI tiinan
aga k5igi opperiihmade
j uhendajaid, kes ei pea paljuks anda meie
iiliopilastele nii .vajalikke teadmisi.
Suur tanu ka DET dekilanile, kes
k5ik need kaks aastakiimmet
on
suutnud toole panna mitukiimmend
5pperuhma
ning
irmuslanud
teaduskondade
esindajaid
DET
Noukogu liikmeid.

re, iihiskonnateadlane
O. Kivimaa
ja dots, D. all zooinseneriteaduskonna oppej5ud. Seejiirel. kuni
1970.
aastani
oli
prodekaaniks
O. Kivimaa. Niiiid t06tab GET ilma
prodekaanita.
Dekaani
abistavad
tema t66s k6ik DET Noukogu Iiikmed..
.
EPA DET' N5ukogu on 15·liikmeline. Tema koosseislls on peale
ilhiskondlike
organisatsioonide
ja
spordiorganisatsioonide
esindajate
vee I ilks oppej5ud igast teaduskonnast ning iihiskonnatcaduste
kateedrist. 1969. a. alates on n6ukogu Iiikmed oinud dots. A. Saar ja
dots: M. Pille; 1969.~1979.
aasta·
ni .kuulus n6ukogusse dots. V. Kiirner veterinaariateaduskonnasL
Dots,
A. Tolk on olnud n5ukogu liige
1965/66. 5,-a. alates.
1964.~l971.
a. tegutses noukogu
Iiikmena 0, Kivimaa, kes osutas
markimisviiiirset
ahi kodunduskabi·
neti valjaarendamisel.
kodukultuuri
inslruktorife 6pperiihmade komplekteefimisel fling vajalike 6ppematerj alide muretsemisel.
Prof. E. Vau veterinaadaleadus·

A. R.AENDI,
etiala juhendaja

T ulevaste mehhanisaatorite
teine eriala

Pollumajanduse
mehhaniseerimise teaduskonnas
on DET t66 organiseerimisele
suuresti
kaasa
aidanud komsomoliaktivist
U. Juhanson
(PM II) ja ametiiihingu
oppe-kasvatust56
sektorist P. Kristal (PE III).
Qhiskondlik-poliitilistest
eriaIadest on L kursuse .iili5pilasi
igal
aastal
huvitanud
5ppimine k6nekoolis.
K5neoskuse
kool" mid.a
edukalt juhatab dots. A. Tolk, 100di sellepiirast.
e.t k6nepidamise aluseid pole iihe.gi teaduskonna
oppeplaanis.
K5neoskuse omandamine
on aga iili5pilasele
iiiirmiselt vac\ssistent
ANNE LGPSIK.
jailk. Ei saa olla hea spetsialist,
eET Noukogu liige
oskamata ja suutmata inimesi veenda. Selleta
ei saa ka teadmise.d
eksamil vOi arvestusel
valja paista, .Nii et ~ igati vajalik as!.
Koneoskuse omandamise
vastu
tunlakse
huvi tavaliselt
esimesest
kursusest
alates. 1983.' a. siigisel
alustas II (PE) ja 7 (PM) esmakursuslast.
Aktiivsemad
konekooIi toost osav6tjad on I. M6ik (PM
II), I. SUld; D. Stokkeby
ja V.
Ounap
(PM I) ning
A. Moor,
K-E, Must, R. Pajusaar ja V. Vikk
(PE I). ali ka neid, kes hakkasid
oma ebakorrapiirast
osav5ttu" k6nekooli toost 6igustama
ajapuudusega
(R. Adamson ja J. J5elaid
PM I k.).
Vaid iihest v6i kahest oppusest
sllutsid osa votta PE I k. uIiopilased M, Pild, N. Lugima jt. Loo! dalne. et neil kevadsemestril on
I ehk rohkem aega k5nekooli toost
osavowks,
Konekoolis
on avatud
ka vene
6ppekeelega
osakond
(juhendaja
ass. 1. l\-\oskin), kus osav5tjateks
on yenc 6ppekeelega osakonna Ik.
iili5pilased. Nende huIgast on ak·
tiivsemad P. Gaibikov, A. Gaidunko ja A. Juhkov.
Halvemini
on
osa v6lnud
J. Kovalevski
ja S.
Leinik.
Tavandi- j a massliiritusie
orga·
nisaatoriks
soovivad saada
elektrifitseerimise
osakonnast
A Mee,
A. Moor ja A. Ottis, Mehhaniseerimise osakonnast
votavad
viiga
aktiivselt opperiihma t06st osa' H.
Opetaja. A. Ots kangakudumist
juhendamas. TIINA TAFENAU foto
Karner ja K Laumets, kes ei ole
Vabariiklik noorlektorite seminar Margusel on loppenud. Fotograati
puudunud iiheltki 6ppuselt. Aktiivjaoks peatusid kolm OET dekaani: (vasakult)
S. Lepik (TRO), S. RH- sed on ka M. Lukk, M, Mandel ja
yes (EPA) ja V. Riismandel (TPI).
MAIDU TAFENAU toto
J. Suurkivi.
!

muste yoi Suure Isamaasoja kangelaslike lahingutega,
kultuurilooga,
Millest ..riiakida. kuidas esineda,
kust saada huvitavaid tnaterjale+->
sellest
riiiigitaksegi
ekskursioonijuhte eUevalmistavatel
loengutel ja
flppekaikudeI,
sest teoreetiline rnaterjal vaheldub praktilise tegevusegao Kursus kestab aasta, selle [ooksul- saadakse selgeks ka Tartu vaatamisvaarsused
[a ajaloo pohlsiindmused. Need teadrnised ei kujune
kasutamata
«kapitaliks»,
sest ekskursioonijuhtideIt -iilicpilastelt
otsitakse abi, kui. rneie k6rgkoolist
[a
kodulinnast: on vaja anda iilevaade
EPA kiilalistele.
1984. a. siigisel alustab tegevust
jiirjekordne opperiihm. Pool aastaf
on aega, et endale selgeks teha,
kas omandada ekskursioonijuhi
va·
heldusrikas
eriala. Oiget otsust ja
j ulget pealehakkamist!

I

kOUIlast tegi 1965.-1969.
a. noukogu liikmena tiinuvaiirset tood tavandi- ja miirlgujuhtide
eriala propageerimisel
ja oppetoo organisee~
rimisel. _Ta leidis ikka aega individuaalvestlusteks
iiliopilastega
ning
seet6ttu kujunes veterinaariateaduskonnas paljudeks aastateks
asj alik
suhtumine
ilhiskondlike
erialade
taotlemisse.
Meil 6petatakse
kuni 20 iihiskondlikku eriala, mille nomenklatuur s61tub iihel! poolt iiliopilaste
soovidest,
aga teiselt pooH vaga
olulisel maiiral sobivate juhendajate-Iekiorite
olemasoillst.
Lektor-propagandiste
valmistas
esialgu. ette dots., H. Riikoj.a, ..keda ..
abistasid .' organiseerimist06S
n6ukogu liikmed O. Kivimaa ja dots,
S. Rubel
(agronoomiateaduskon·
nast). 1965/66. oppeaastast
t66tab
EPA k5nekool dots. A Tolgi juhendamisel. Lektorite praktijiste oskuste siivendamisel on viiga suur! abi
osutanud dots. V. Malken. Viimastel aastatel on meie iili5pilaslektorite riihm aktiivseH liilitunlld vabariiklike iihtsete poliitpaevade
!iibi-

viimisse, nad votavad aktiivselt osa
EPA p,opageerimisest
(eriti keskkoolides) ning on voitnud kuulajate tU)lHllstuse. Agitbrigaadiga
koos
kiiidi esinemas ka viiljaspool Eesti
NSV -d '-- 1982. a. jllui1is BAM-il.
vaga populaarne on liibi aastakiimnete olnud kodukultuuri
instruktorite opperiihm, 1959.~1970. a.
opetasid neid E .. Malken ja L. TubIi. 1.970. a. alates teeb seda pensionil
opetaja
A. Dis
ning
1982. a. opetaja L. Borissova.
1970. aastast
organiseerib
dots.
A. Murutar eriala «konsultant juhlimise alai» opetamist.
Pikemat aega on matkainslruktoreid juhendanud ...I. Reintam,. ehis.aiahdllse instrllktoreid
M. Ilumiie
ja looduskaitse
instruktoreid
J. Eilart.
Kahel viimasel aastal on EPA-s
6petatud
uute erial adena ekskursioonijuhte
(juhendaja
A. R.aendi)·
ja
paiendiinsenere
(v.-op.
E. Aarend),
uhiskondlike er.ia.la.de t.ea.
. duskonda ja tema iiliopi:
. lasi on korduvalt. auta-

E.P·A

Iga tulevane insener peaks midagi teadma patendiopetusest.
Plltendiinseneride
opiriihma
(seal
osaleb 15 iili5pilast PM IU k.) .ju.
hendab vanemopetaja
E. Aarend,
Alati on olnud kohal K. Laas, .M.
Litlipuu
ja T. Kreen,
Aktiivse~
osavotjad
oppustest
on olnud ka
N: Koorem, V. Jiirisoo,
R.. Piibe~
leht, M. AlIikmiie, A. Okas, O. Flinka, E. Jartsev, U. Juhkam jt. Ainsa iili5pilasena
PM V kursu~elt
tunneb patendiopetuse
vastu huvi
A. Allik.
Fotoringi toost v5tab oSll 5 iiliopilast: H. Kiirner. (PM I), A. Liiband ja. H. MatHisen (PE I), A.
Avi (PM
II) ja' R.. R.einupold
(PM III).
Alates 1972. aastast
on saanud
PMT-st Iiiklusinspektori.
kvalifikatsiooni 183 iiliopilast.
Kiiesoleval
aastal v5tab liiklusinspektorite
Opi7
riihma. t66st. osa .J.9 esmakursuslast (8 PM ja 11 PEr Aktiivself
on oppustest osa votnud K Toothpuu ja R. Stamm (PE II), M. Hovi,
Oras, A. R.oost, H. Mattiisen, V. Vilba (PE I), A. Kulagin,
K. Veskimiie" J. AUiksoo (PM) jt.
Halvasti on osa v.otnud J. Liik, M.
Pild (PE), P. Karjus (PM) jt.
Liiklusinspektorite
opiriihma ,15:
petajad voivad Iiiklusreididest
osa
votta ka opillja jooksul EPA iihiskondlike
Iiiklusinspektorite.
grupi
koosseisus,
Selles kiisimuses tule~
pOi)rduda
grupi /vanema
. Heiki
Arike (0 I) poole,
Kllue viirnase aasta (1978-1983)
jooksul
said
PMT 15petanutest
OET eriala keskthiselt 37%.
Mehhaniseerimise
erialal
andis
parima s<lagi 1983. a., . mil 46 lopetajast
20 said DET tunnistuse
(kokku 35 eriala omandamise
kohtal. K5ige passiivsem oli 1980. i1.
lend, mil 61 15petajast vaid 16 said
DET tunnistuse.
Elektrifitseerimise
erialal oli tulemusrikkam
1982: a. lennu tegevus DET-s: 19 lopetanust kiimnele
anti DET tunnistus
kokku 12 eriala omandamise
kohta.
Tiinavu taotleb DET eriala iile
30 lopetaja.
Dots. MEINHARD PILLE,
PMT esindaja DET Noukogus
ja a/n. alakomitee 5ppekasvatustoo
komisjoni esimees

a

Mis teht.ud,
sustatud . .1967. a. saadi rida aukirju eduka esinemise eest Suure Solsialistliku Oktoobrirevolutsiooni
50.
aastapiieville
piihendatud
isetegevusliku kuns!i fesfivalil Tallinnas.
1967. a. saadi veel III jiirgu diplom
isetegevusliku
kunsti
iiIeliidulisel
fesfivalil.
1970. a, toodi kaasa viis diplomit eduka esinemise eest V. I. Le·
nini 100. siinniaastapaevale
piihendat·ud vabariiklikult
isetegevusliku
tarbekunsti niiituseit.
elg/tva. s toimus 1973. a. keva-.
del pollumajanduslike
k6rgkool.ide tsonaaine
iilevaatus,
kus 9salesid Balti vabariikide
ja
Leningradi
p611umaj anduslikud
k5rgkoolid.
EPA-st oli kohal 120
iiliopiJast. Sellel iilevaatusel
esinesid meie. isetegevuslased,
oma or·
ganiseerimisoskusi
ja juhendamistaset naitasid ka DET-s taidlusringide JlIhendajateks valmistuvad iili5pilased.
Oli korraldatud
n~itus,

J ...

Veterinaariateaditskond
'koosneb
kahest
osakohnast.
Veterinaariaosakonnas valmistatakse
ette 100'
maarste, Iiha- ja piimatehnoloogia
osakonnas tehnoloegiainsenere
lihaja piirnatoostusele.: Kuna erialad on
kiillaltki erinevad . (vastavalt
bioloogllise ning tehnilise kallakuga).
siis kajastub see nii iiH6pilaste eeldustes, kalduvustes kui ka huvialades ning jarelikult
ka osavotus
DET
5pperiihmadest.
Veterinaariaosakounas
koikus
OET-s iihiskondliku eriala omandanud Iopetajate arv aastatel 19641968
kiillaltki
suurtes - piirides
(25-74%).
Seejarel vastav naitaja
monevorra
stabiliseerus,
olles aastatel 1969.~1972 35--40%,
19731977
25-30%
(valja
arvatud
1975. a., milia! vastav naitaja oli
15%) ning 1978~1983
40-45%.
Tehnoloogiaosakonnas
olid koikumised
tunduvalt
suuremag
(9%
1969. a. - 67% 1970: a.).
Igal aastaI lopetab iiliopilasi, kes
nn 5ppinud
mitut
iihiskondlikku
eriala.
Naiteks
1983.
a.
said
K. Vaarsi
ja P. Oherd
kolm,
M. <Jiirimae, P. Kosemaa, T. Lokk,
K. Liit, M. Pool, M. Tuulik kaks
iihiskondlikku
eriala.
Seega
on'
omandatud
iihiskondlike
erialade
arv DET 16petajate arvtist tuMuvaltsuurem.
V5ib tekkida kiisimus, kas selline andmele esitamine ei voi esile
kutsuda
Iihtsalt protsentide
tagaajamist. Allakirjutanu
sooviks seda
koige vahem ning vahell1alt kaes-

OET

•
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tegelevad aktiivselt erinevate spordialadega,
tootavad OTO ringides
jne., s. t. tegelevad
aladega,
mis
,OET-s
puuduvad.
Paljud uliopilarna vaiksemat
populaarsust
voib sed on ka juba keskkoolis omanosaliselt
seletada
veterinaatiaosadanud kdrvalelukutse.
konna uliopilaste huvide ning eelAllakirjutanu
arvates
oleks too
dustega,
Nimelt on veterlnaariaparemustamiseks
vaja
pohjalikuosakond ainuke akadeemias, kus ei malt informeerida
I kursuse iiliopi"
valrnistata .ette rnitte ainult toot- lasi o.ET eesmiirkidest ja opperiih ..
rnisjuhte, vaid spetsi~liste;. kes ise madest, et Dad saaksid reaalse ettepeavad suureparaselt
valdama
ot- kujutuse
yoimalust~oS!. ning noudseseid t05votteid
(diagnostikaja mistest
o.ET-s. o.liopifasel
oleks
ravivotted,
operatsioonitehnika
otstarbekas
oppida korraga
alnult
[ne.). Seega on juhi omadused rno- iihes opperiihmas.
Seega el koornev5rra vahemtahtsad
ning oppi- rnata iiliopilast file ning on tagatud
maasuvatel
noortel vastavasuunalinormaalne
osavott oppetoost. Teised soovid sageli puuduvad.
Teh- si huvlpakkuvald
erialasld v~ib op.nolooglacsakonna
iiliOpiiaste kohta pida jiirgmistel aastatel. OET nouseda aga vaita ei saa. Eriti palju kogu lfige ja teaduskonna
esindaja
tehnolooge
soovis alustada
5pin- peaks olema oppejoud, kes viib lab!
guid juhtimisringis
1980. a. sugi- oppetood I kursusega, SeUega oleks
sel (i5 iili5pilast).
Spordiringidest
tagatud kiirem opperiihmade kompon veterinaariaiili5pilaste
hulgas lekteerimine,
aktiivsem
oppetoost
viiga populaarne ratsasport.
osavohi kontroll ning kohene puuKas v5ib rahule .jaada OET too- dumise pohjuste
viiljaselgitamine.
ga teaduskonnas?
Tuleb miirkida,
Positiivseks nliiteks on siln anatooet on vee I palju vi:iimalusi OET mia oppejou dots. V. Klirner! tegeosatiihtsuse
sllurendamiseks
meie vus o.ET Noukogu liikmena. Ta viis
iiliopilaste ettevalmistamisel.
Dhis- llibi oppetood I ja II kursusel ja
kondliku elukutsega
15petajate arv oli iiliopilastega
heas kontaktis.
peaks lahematel aastatel stabiliseeLoodan, et tulevikus
veterinaaruma
60%
juures
(omandatud
riateaduskonna
iili5pilased
kasutaiihiskondlike
elukutsete
arv peaks vad veelgi \intensiivsemalt
DET opolema muidugi suurem). Oleks 100- periihmi enda igakiilgseks
arendamulik, et iga,iiliopilane
opiks stuu- miseks ja taiendamiseks.
DET toCi'
diumi jooksul viiheml1lt ilht iihis- kas noukogu teeb kindlasti koik, et
kondlikku etiala. Kuid arvestagem
luua selleks veelgi paremaid
voisellega, et paljud iiliopilased
Iau- malus!.
Dots. JAAN PRAKS
lavad kooris. 6pivad keeltekoolis,

veterinoorioteoduskond

oleva ajani sellist suunda DET tegevuses kull taheldada ei saa. Samuti ei. soovlta toodud niiitajatega
stimuIeerida
ebatervet
triigimist
teaduskondade
vahe!. Sarnal ajal
aga iseloomustavad
esitatud
andmed varbamisalase
too taset teaduskonnas,
iilii:ipilaste huvisid j a
voirneid ning ka DET v6imalusi.
DET opperiihmadesse
varbamise
j a 5ppet05st
puudumise
pohjuste
selgitamisepohiraskus
on senini
Iasunud teaduskonna
esindajal-fippejfiul, DET'N6ukogu
liikmel. Ole
12 aasta tootas edukalt sellel iihiskondlikul arnetikohal dots. V. Kar:
ner. Dots. H. Kiibar ja allakirjutanu
on piiiidnud
jatkata
seda
tood, rakendades suurema v5i vaik·
sema eduga V. Karneri poolt kailutusele v6etud ja labi proovitud siisteemi.
Pohiliselt komplekteeritakse
opperiihmad I, vahem II kursuse iiliopilastest.
Vanematel
kursustel
on
osavott OET 6pperiihmadest
tunduvalt vaiksem, See on ka. arusaadav, sest selleks ajaks on huvipakkuv .eriala tavaliselt juba omandatud, on tekkinud uued huvialad
(naiteks too DTO ringides), paljudel on loodud perekond jne. .
Esmakursuslastele
tutvustatakse
DET opperiihmi semestri algul voimalikult varakult ning registreeritakse
nendest
osavotjad.
Samal

ajal valitakse kursusel 1'-2 iili6pilast-aktivisti,
kes on vahendajateks
DET ja kursuse uliopilaste
vahel.
Nemad aitavad kontrolllda ,ka oppetoost osavottu. Aegade jooksul
on meie teaduskonnas
olnud palju
kohusetundlikke
.aktiviste,
nagu
M; Saks, V. Mottus jt., kellest on
olnud palju abi DET t60 korraldarnisel, Kahjuks on esinenud aga ka
vastupidiseid
naiteid. Teaduskonna
komsomoliorganisatsioon
aitab- samuti kaasa DET too korraldamisele.
Esmakursl.lslaste
viilJalangevus
0. ET opperiihmadest
on kiillaltki
suur ning on tavaliselt tlngltud oppetoolt puudumisest.
Pohiliste pohjustena mlirgitakse ajapuudust, vale
ala valikut jt. See viltab selgitustoo vliheS,usele ning ka iiliopilaste
kergeklielisele suhtumisele opperiihrna valikul, arvestamata
oma huvisid ning eeldusi. Tuleb aga alati
arvestada
seda, et tunnistus
iihiskondliku eriala omandamis.e kohta
nliitab teatud
teadmlste,
oskuste
ning
kogemuste
omamist, .. mida
muidugi ei saada lima pingutusteta.
Veterinaariateaduskonna
iili6pilaste hulgas on popuIaarsemad
01nud kodukultuuri,
ehisaianduse
ja
lektorite opperiihmad
ning matkakoo!. Suhteliselt va he veterinaatiaiili5pilasi soovib oppida konsultandiks juhtimise alaI. Selle 5pperiih-

J5geva rajoonis iihel oppepaeval
Kusis minu kolleeg noorelt p611umajandusspetsialistilt
tema s6navotu jarel, et kuidas ta on oppinud uii hasti raakima ja sai vas,
tuseks:
«Aga rna votsin ju osa
EPA k6neoskuse koolist .. ,:.
de rivvi on. viimastel aegadel j6udmas Hillar Kulu, Jiiri Siilaste, Kal·
Selline tagasiside
.joudis varsti Ie Aavik, Sirje Lamp, Rutt Mandla,
ka kaesoleva 100 autorini, muidugi
Tonis Pihu, kellele jargnevad
asja·
mee!diva iillalusena.
Toesti, 1965. sed iili6pilaslektorid.
aastal, kui alustasin
avaliku k5ne
teooriasL vestluste pidamist iiliopiSuurima k 0 n e p r a k t i k a v61lasteIe, • m.a .Ioolsin, et v a ike s t malusena sai iihingu «Teadus:t.EPA
abi annavad .n~ed i g a Ie kuuIa- organisatsiooni
konverentsil
1975
jale . haritlasvaarse
koneoskuse
algatatud
EPA
no 0 r tel
ekomandamiseks.Niiiid,
ligi kaks aas- torite
riihm,
mis on tootanud
takiimmet hilJem, naeme, et EPA-st dots.
V. Malkeni
eestvedamiseI.
~n avalikusse
astunud
arvukalt
Jiirgnenud
aastail on selles aktiivuusi spetsialiste,
kelle s6nakuse
selt tegutsenud
keskmiselt 20-25
indu on karastanud
k5nekool (maI- iili6pilast.
Seega
tubli sadakond
belt oeldes: - opiring). Oleme ko- lektorit on juba joudnud Eestimaa
genud aktiivsete
retoorikute
tode, p611umajandustootmise
komandoet kOigile, ka vaheste eeidustega
kohtadele.
EPA
iili5pilaslektorid
aga peavad
loenguid
laialdaselt
inimestele. on k5neoskus opetatav
kogu koduvabariigis
ja kaugemalgi,
ning .opitav.
naiteks oli 1980 .. aastal nende esiJuba aastaid on EPA 15petanuist
neri1iste iildarv 514.
Eestimaa . rajoonides
oma sisuka
ning i1meka s6na pciolest tuntud 01Avaliku kone kuHuuri viljelemist
nud ~ellised oraatorid,
nagu Vik- on 1978. a. alates innustanud iihis·
tor Vilks, Jilan Kits, Ants Paju, Uritused/teiste
k6rgkoolidega:
noorToomas Niidas, Vaino Antons. Nene te lektorite
seminarlaagrid,
mille

oluliseks iirituseks on olnud konevoistlused. Selles Eesti NSV korgkoolide vahelises konkurentsis
on
rea aastate kestel enamik esikohti
v6itnud EPA. Noortest oraatoritest
on silma' paistnud
A. Lillenberg,
P. Soobik, V. Verrev, S. Siimenson-I(uulmata,
H. Kaeval, B. Sanitze, A. 2aitsev, V. Kukk, I. Laa·
nesaar
ja muidugi
R. MaesaltL
Neile on kiipsemas
rida tublisid
jarglasi, kellest aga riiagime edaspidi.

(AI gus 1. lk.)
DET kodunduse
opperingi l6petajad oskavad oma kodu tanapaevaselt sisustada, kuid veelgi olulisem on. et nad voivad, organiseerida
majandites
kasitooringe
ja
oma teadmisi edasi anda
teistele~
Viimaste aastate opetatud agro'
noom.idest koige tublimad
ajalehc
kirjaSaatjad
olid
Urmas Sokman
ja Mari Virro. Folokunstiga
tegeles
Koneoskl1se
oppimise-opetamise
tulemuseks EPA-s on, muide, olnud aktiivselt Margus Ameerikas.
_Seni on meie teaduskonnast
vahe
seegi, et 1980. aastal autasustati
iili5pilasi
taotlenud
ekskursiooni·
meie lektorite
kooli
iileliidulisel
juhi ja looduskaitse instruktori eriiilevaatusel I jargu diplomiga.
ala. On vajalik, et kursuste kuraatorid selgitaksid
nende erialade
Lopetuseks on pohjust soovitada:
Igal iiliiipilasel tuleb arvestada
se- tahtsusL Majandid on huvitatud, et
kiillilistele
oleks
da, et meie sotsialistlik
rahvas on ekskursioonijuht
fiinapaeval hinnataval haridus- ning oma t60taja, kes tunneb hasH malooduslikult
kau,
kultuuritasemel.
Sellisel
rahval, jandi olukorda,
sealhulgas
tema pollumajandustoiineid
kohli
ja
kultuurimalestisi.
opivad iiliopilatajatel on tliielik oigus nouda, et DET 5pperiihmas
tema opetatud
spetsialistid
kone- sed giiditoo p6hifunktsioone.
Tunleksid alati arenenud rahva· viiliri- niplaanid on' valjas
iihiselamutes
j a 6ppekorpustes.
Iiselt, et nad valdaksid korgetaseLooduskaitse opperuhm on iihine
melist konekultuuri.
TRD j a EPA iiliopilastele,
AgroDots. ARNOLD TOLK,
noomiateaduskonna
iiliopilased on
viimastel aastatel
sellest korvale
DET koneoskuse lektor

jaanud. Omet! on loodus- ja keskkonnakaitse
probleemid
vaga aktuaalsed.
Looduskaitse erialal korraldatakse
peale auditoorse
oppetoo iihiseid valjas6ite,
matku ')00dusesse, kus kohapeal
tutvutakse
looduskaitse
olukorra ja pi:ihialus'
tega. Kaesoleval semestril loodame
ka agronoomiateadl1skonna
iiliopilas.!e aktiivsemat osav5ttu.
Agronoomiateaduskonna
DET too
kordaminekule
aitavad" kaasa kursusejuhendajad,
sam uti ' teaduskonna parteisekretar
dots. L. Raudsepp, kellega on tihe koostoo.·. DET
t06st
agronoomiateaduskonnas
on
tulnud
aru anda
partei
lahtisel
koosolekul.
K5ige olulisem on, et iiliopiIastel
oleks kohusetunnet
ja jarjepidevust
alustatud lisaeriala ,taotiemine edukalt 16pule viia; Et agronoomiateaduskonnas oleks. veelgi rohkem aktiivseid DET Iopetanud
nODri, selleks soovin
k6igile
iiliopilastele
head pealehakkamist
ja edu toos!

m.is teoksil

A. Valdmaa (M), A. Eensoo-J\'lets- mis pakuvad
rahuldust
p6hitoo
maa (PT) ja H. Orav-Ling
(PT) korval, voimaldavad
elu huvitavakomsomolikomitee
DET sektorist.
maks muuta, aitavad luua tihedaNeed iili6pilased laitsid oma kom- ma kontakti tookaaslastega.
somoliiilesannet
kohusetundlikult
Muidugi toob DET-s osalemine
kogu EPA-s oppimise valtel, iga- endaga kaasa ka kohustusi.
Naiilks kuni lopetamiseni.
Jiiiib vaid teks fotoringi juhendaja peab tundsoovida,
et praegune
komsomoli rna fotoaparaati
ja kemikaale, osesindaja
DET N6ukogus
kasva- kama tabada jiiiidvustamist
vaaritaks enesele vaarilise jarglase.
vaid situatsioone
jne. Selleks on
hisk.D..nd.Iiku eriala oman.dami- tarvis palju harjutada,
s. 1. vaja
sel osaleb umbes 50% meie on teha tood. Sarna tuleb oelda ka
iiliopilastest.
Osavotuprot-'
teiste erialade
kohta.
Televiisori
sent
soltub
kursuse
koosseisust
ees istumine annab ju ka teadmining iga iiliopilase perspekliivitunsi, kuid see on passiivne vastuvotdest. Opingud
DET-s
ei piirdu mine, mis voib muuta
inimese
ainult auditooriumiga.
Dli6pilased
loiuks ja mugavaks. Peab aga oskaivad 6ppeekskursioonidel,
viibi- kama
inimestega
suhelda,
peab
vad
seminarlaagrites,
osalevad
jiitkuma
tahtmist
midagi
ka ise
val_i6ppustel.
Ehisaianduse
oppe- teha.
Meie praegused
nooremad
riihm on kainud
ekskursioonidel
kursused
voiksid
v5tta
eeskuju
Tartu botaanikaaias,
lillenaitustel
neist, kes oskasid DET kaudu has·
Tallinnas,
imetlenud
Krimmi. ja '. ti valmistuda
looks ning on meie
Kaukaasia
botaanikaaedu
ja Iin- majandeis
saanud
toeliseks «maa
nade kujundust.
Matkakooli
oppu- soolaks»,
rid on kainud 6ppematkadel'
V5m..a to.o efektiiv.suse kontrollihandu aares, ja mujal.
praktilisi
miseks on teadl1skond
pideoskusi oh silvendatud
v6isllustel
valt organiseerinud
kiisitluj a pikematel rriatkadel magedesse.
si EPA 15petanute
iihiskondiiku
Lektoreile on viimasel .viiel aastal aktiivsuse
koMa tookohladeL
Takorraldalud
vabatiiklikke
seminargasiside
on olrwd
vaga asjalik,
laagreid,' kus on v5imalus' kuulata
sest iile 90% kiisitletud majandite
vabariigi
parimaid
lektoreid ning ja asutuste juhtidest on meie kiresineda ka omapoolse ettekandega.
jadele vastanud.
Enamik EPA 10Meie
ajalehe
kirjasaatjad
on petanud noori spetsialiste
taidab
«P61lumaj and use Akadeemia»
toi - aktiivselt. bma iihiskondlikke
iiles~
metuse juhendamisel
paIjude aas- andeid,
Lektori
ja konsultandi
tate
jooksul
omandanud
oskusi erialad bmandanud
T. Pihu lootab
iimbritseva
elu-olu
kirjeldamiseks
peainsenerina
Somerpalu
sovhoo'
ia probleemide
pilslitarniseks .. See sis. Ta o'n majandushariduse
pro100b eeldused, et tulevikus
spet" ,pagandist
ja kiilan6ukogu
rahvasialistina tootades on kergem aja- kbntrolligrupi
esimees.
Insenerkirjanduses
. sona v6tta.
M6ned mehaanik A. Lauk omandas EPA-s
EPA Jopetanud on oma lisaharrasleklori eriala ning 01i !luud lektotuse kalldu leidnud koguni elukut- riks traktoristide
tiiienduskursusse, (60iades
toimetuste
p6lluma- tel.
lnsener-lehnoloog
L. Tamm
jandusosakondades
(H. Rauniste,
omandas
kcrgej6ustiku
instrukA. Vimberg, M. Metslak, D. Rus- tori eriala ja' 011 Viljandi Piimasak, A. Lill, P. Aas, E. Kirsipuu),
kombinaadis'
iihiskondlik
spordigal EPA ii1iopilasel on voi- organisaator,
tegutsedes
edukalt
malus laiendada
oma lead- ka spordikohlunikuna,
Metsama'
misi ja oll1andada.
oskllsi, jandllslnsener
J. Kapp. kes oman-

das kinomehaaniku
ja fotoringi
juhendaja erial a, on leidnud aega
Rapla
metsamajandis
fotoringi
juhendada,
Okonomist D. Russak
omandas ajalehe kirjasaatja
eriala,
niiiid tootab
ta edukalt
ajalehe
«Rahva Haal»
poIlumajandusosakonnas.
Selliste
naidete
loetelu
v6iks veelgi jatkata.
. EPA DET-I on tihedad sidemed
paljude
k6rgkoolide
ilhiskondlike
erialade teaduskondadega
iile koe
gu NSV Uidu. Dekaanil on olnud
v5imalus
osa votta
koigist DET
dekaanide
iileliidulistest
n6upidamistest. 1973. a. alates on dekaan
NSVL PM. Ki:irg~ ja Keskerihariduse Peavalitsuse
j uures
t55tava
teaduslik-metoodilise
noukogu
sektsiooni
Ijige,
1979, a, alates
aga NSVL K5rg- ja Keskerihariduse
Ministeeriumi
korgkoolide
DET -de
tegevust
koordineeriva
iileliidulise
n6ukogu liige. Nii on
kujunenl1d -eriti
tihedad sidemed
kogemuste
vahetamiseks
p6llumajandusli,ke
k5rgkoolidega
Moskvas, Leningradis,
Kirovis, Pensas,
JeJgavas,
Kaunases,
Melitopolis
Taskendis,
Alma"Atas,
TSeljabinskis jm.
Dekaanil on olnud voimalus osa
votta DET mitmesugustest
iiritustest Jelgavas,. Kaunases,. Moskvas,
Leningradis jni Igalt pooH on piiiitud leida eeskuju
meie DET 190
paremaks
korraldamiseks
ning
rnaksimaafsele
tulemuste
saavutamiseks,

Koneoskuse
rindelt

Moskvas
rahvamajanduse
saavutuste naitusel.
Saatsime naitusele
DET
teatmiku
(1978. a. triikk),
plakatid,
albumi
fotodega
DET
kus oma tOid eksponeerisid iili6pi' toost ja kodukultuuri
opperiihma
lased. OET fotoringi
juhimdajate,
kasitoid
T.
R50musaare-Metsalt
ehisaianduse
instruktorite,
kodukul- (HP), E. Tolbalt (MK) , D. Veskilt
tuuri instruktorite,
filmiamat50ride
(LT), D. Ennolt (2) ja K. Nariljuhendajate
ning tavandi- ja man- salt (RP). Sihiparase too eest iiligUjuhtide 5pperiihmadest. ValjapanopiJaste
iihiskondliku
aktiivsuse
dud kasitoodest (juhendaja E. Mal- kasvatamisel,
lektorite,
taidlusrinken) t6steti eriti esile tollaste iili- gide juhendajate
ja kodukultuuriopilaste
L. Kolgi,
A. Vahtra, instruktorite
opetamise
eest maiiK. Tamsalu; M. Jurgensoni, T. I(5i- ras .ekspositsiooni
hindav
peakovu (k5ik HP erialalt) ning S. Siili, misjon EPA iihiskondlike
erialade
III jargu
diplomi.
A. Roosimoldri ja K. Koverjala (2) teaduskQnnale
toid.
Pronksmedalid
ja rahaline preemia
maarati DET dekaanile do Is. S, RiiFotodest
palvisid
tahelepanu
U. Kase, T. Lougase
(MMT) , N. vesele ja EPA klubist E, Tublile,
Magi (2), Y Umbleja (PMT) jt.
Esimesed
iihiskondlike
erialade
tood. Nende juhendajaks
oli fototeaduskonnad'
lood! Eesti NSV-s
kabineti juhataja E. Haldre. Esita1962. a. Seetottu
tahistas
Eesti
ti ka kaks dots. H .. Haldre juhenNSV I(6rg- ja Keskerihariduse
Mi.damisel
valminud
amatoorfilmi:
nisteerium
1982. a. detsembris vaE. MaripuuIt
«Dli5pilaste
ehitusbariigi DET-de juubelit. EPA DET
malev 1971. a.:t ja V. Umblejalt
opperiihmade
juhendajatest
miirgi«Matkateadmiste
. markmik».
Ta·
Ii ara I. Reintami,
M. llumae jt.
vandi- ja mangujuhtid.e
5pperiih·
pikaajalist
tillemusterohket
tood,
mast esitas L. Sepp (V) pulmade
ELKND Keskkomitee
aukirja sai
.stsenaari umi.
komsomoliaktivist
Helle Orav,Ling.
Dliopilased
said vaheiada
kogepperiihmade kOJ11Plekteer.imis.el
musi ·teiste k6rgkoolide
esindajaon oluline kohl DET noutega ning vorrelda
EPA-s tehtut
kogu. liikmetel
teadusmujalt parit toodega.
kondi
esindavatel
. oppejoududel.
OIeliidulisel
pollumaj anduslike
Dliopilaste Iisaharrastustest
voiksid
korgkoolide
DET-de I iilevaatusel
Gorkis
(1973)
autasustati
EPA enam huvituda ka kursusejuhendaoluliselt
kaasa
iihiskondlike
erialade
teadusk<ll1da jad, kes saaksid
aidata iili6pilastes jarjekindluse
ja
III jargu diplorhiga
ning rhaarati
alustatu
Jopuleviimise
harjumuse
talle. tahaline pr.eemia.
kasvatamisel.
1980 ..... a. maarati
iileliidulisel
.pollurriajanc1tlsk6rgkoolide
DET:de
GET
5ppet5.o
organiseerill1iseI
II iilevaatusel
EPA iihiskondlike
saavad
vaga palju kaasa aidata
,erialade
teaduskonnale
ja tema teaduskondade
komsomoliaktivis tid
.dekaanile
DADKN
ja . DLKND (ko.ost5os
DET N6ukogu
Jiikmega), Mitte alat! ei ole me tundnud
Keskkomitee
diplom
saavuluste
'cest tulevaste'
spetsialstide
iihis- kom~omoli
luge iili6pilaste
distkondliku aktiivsuse
kujundamisel,
sipliinitunde
siivendamisel.
Tuleb
DET aktiviste-iiliopilasi
A. Lillen' aga rriarkida, et Side EPA komsobergi
ja- M, Saksa
autasustati
molikomitee j a DET dekaani vahel
~1JLKNO l{,eskkomitee aukitjaga.
on piisinud I1sna kindlana. Tublid
1982, a.
os ales
EPA
GET abilised .. _on olnud S Jarve (A)"
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Me taotleme,
et EPA lopetanu
oleks· oma pohietiala .hiisti tundev
noor spetsialisf,
kellel on lai sit"
maring,
viiljakujunenud
huvld,
paliu joudu, energiat ja nakatavat
indu kogu kollektiivi kaasa'totfil>amiseks.
.
EPA
o.ET
kahekiimneaasfinre
minevik on teguoerohke.
Saavu:ta-J
fuga aga ei tobi rahule jiilida .c;.cikka on tarvis piiiida edasi. ptirlrta,

Mono)J.oro nearopa

LUHona

COBpeMeHHbrii sran pa3BllTHll na- <;:.1<HM113bIKQM o6yQeHII1I B uaiueii 3TOMY nonpocy. Ilponar anzia ~ .aemero 06meCTBa rpeoyet. OT BblClIIeii aKa).i,eMIlH cymecreyer nari, ner. Ha- .no cepseauoe, H BPH.n. JlH uenecoori
OCHOBHblM xpnrepneu
nonlIIKOJlI>L jrerrpepuanoro
nossnuenna xonneu uexoropsni OTIblT. CPOK' 06y- pasno
ypOBHl{ nonrorcnxu - CneUHaJlHCTOB, lJeHllli B lIIKOJle -r-« nna rona, 113 l:\.b- 1'OTOBKII c.nyurarenef C'lHTaTb KOJlHJleKuHH. Baxc3aHHTHH, B oc- lJeCTBO npouuraunux
CnOCO()HblX peuiars 3a.ua'1H, nOCTaB: TOPblX aynjrropnue
B03na
rrepBbll1 HO nars r:.tOJlO.uBIMnexropau
.neausre Kncc,
aKTHBHO Y'laCTBO- HOBHOM, npuxonarcs
-}laTb II. 06meCTBeHHOH:; H, rocyaap- ron. )l;)Jll 38 HlITHH"OTBOJl.flTCli BHe- MO)KHOCTbcaMOCTOIITeJlbHO·.rOTOBIiTb
CTBeHHoH .lKH3HH.. ITa PT!Jll 06113bl- Y4;e6Hoe BpeMll OJl.HH paa B nene,n .'IO. J1eKUI!IO, .n.OKJIa.u, 6ecell.Y. Cauo-13aeT ;sceMepHo YCHJlI'fBa.Tb BOCpHTa- Ha sees YlJe6HwH rOJ! COCTaBJlHeTCij CTOllTeJlbHOCJb, KaK H3BeCTHO, I'JlaBHblH MeTO.u paooru
cryzteara. 06
TeJlJ,HYIO ;CPYHKUHIOBY30!3, HeYKJlOH- rinau. B. HeM npenycuarp auaercn-u
HO cOBepweHCTBOBaTb'
MeTo.uHKY nepsov nOJlyro.uHH. 'ITeHHe ,'!eKUHH 0 3TOM oopaauo roBOpHJ1' B; 11. J1eJleKTOpCKOH pa60TqI, 0 HIm: «Be3 H3BeCTHoro caMOCTOllnpenoztaaauna
06meCJBeHHbiX HaYK, npuuunnax
KOMMYHHCTHQeCKOro
B.OCnHTaHfHI MeTo.uIlKe nOll.fOTOBKH K ny6J1H~lljblM TeJlI>HOrO rpyzra HIl B Oll.HOM.cepsBblcTyrrJleHHSlM, Q6113aTe.nbHO H:3Y- e3HOM sonpoce llCTHHbl He HaiiTH; 11
CTy.ueWfOB..
".
Baaoroe MeCTO II H.ueiiHO-nOJIH- 'laIOTCSI TeMbl «113 HCTOPHl! oparop- KTO 60HTCH rpyna, TOT caM ce6H
JIl'leCKOM
aocnuramnr
3aHHMaeT cxoro HCKYCCTBa». K KOHUY nonyro- JlHLDaeT B03MO)KHOCTH HanTH IICTH:
sa- uy»,
urxoaawo.aonor-o JleKJopa. OHa npu- ),HH aa KalK.ubIM cnyurarenesr
KaK BHll.HM, onpeae.neunue HaBbI3BaHa 6bITh o.uHoii 113 ~'IMbIX 3cpcpeK- KpenJl5HOTCH' 1......,2 TeMbl .uJl5l' BbIKII, YMeHHH ny6J1HllHoii p.ellH cpopTHBHblX CPOPM, cnO(;9()CTBYlOmHX CTynJleHH5I. Bo BTOPOM uonyronnn,
npe;spapJ:eHIlIO 3HaHHii B y6eIKll.eHlI1I, 1.10.Mepe rOTOBHOCnI roro 1IJ11j,IlHOro MHPYIOTCH B nepnuf rozt 06}'lJeHH5I.
3TO Y)Ke caMOCT05lCPOPMH:p,OB'aHlllOII Mo.,19.uOM seaoee- cnyuiarena, IIX TeMbl- 06CY)KlI.3!-OTCSl Bropon ro.n.
3aHHTI!HX.
.
TeJlbHaSi nponaraunncrcxas
pa60T3.
xe xauecra- aaenuero - 60jiua. Boc- na aynnropnux
.uopa6QTKH, eC.~H .6blJla B B 3TOM c.aysae npenonaaare.ns lUKOll-Hn>lBall Y cTy.ueHJOa. aK'i'HBHoe OT- -Tloc.ne
HOlUel-llIe K nO.1JHTH'leCKOO,06meCT- 3TOM He06xoll.HMOCTb, H Y'leT3 3aMe- .n]'1 60JlhlIle pa60TaeT HHll.HBH.uyaJlb'
'laHBI! no TeMe' cJlymaTeJlb BbICTY- JlO C MOJlO.ublMll JleKTOpaMH, ocy'
BeHHOll, .HaY'lHOii HHcpopMaUHH,.B
C .n.OKJlall.OM (pecpepaTOM). meCTBJl515! KOHTpOJlh 3a IIX no.uI'O,
lllKo;~e;'·.O.uHOBpeMeHHO Y'laT y6e)K- naeT
.uaTb .upyr!Jx. 1I10Jlo.uoii JleKTOP 1l.0Jl- fIepB3H aYJl.llTOpIIH ~ ero )Ke y'le6- TOBKOii, OKa3blBaeT nOMowb, KOII.lKeH HaYl.f!JTbCH npaBllJlbHO OCMbIC- HaH. rpynna, 33TeM .n.pyr3;5J rpylllia 1I CyJlbTllpyeT +l T. Ji,.
'm!BaTb II oueHHBaTb cpaKTbl, C06bl- cpaKy,~bTeT. 113 npaKTHKI1 113BeCTHO, fIpOlllel1.lUllM KypC 06Y'leH1l1l B
THH, y6e)K.uaTb B CBoeH npaBOTe, 'ITO. cTy.n.eHTY-.'IeKTOpy B nepBhlH: lllKO.ne H 33TeM 1l0JlYlJllBWHM npaKyMeTb .ue,'!aTb )l,OCTOBepHble BhIBO- rOA· nepell. ay.uHTopHeH: y.uaeTcH BbI- THKy ny6J1HYHbIX BblcTynJlellHil BO
cTynHTb 2-3
pa3a. 1I1HOl'0 .nH 9TO BpeMH YlJe6bl B aKa.ueMHIl BpY'laeTCll
.ubl II o606meHHH.
WKOJIa MOJlOIl.Oro ,'IeKTOpa c pyc- IWI1 Ma.~o? CMOTPSl, KaK no.uoHJH K CneUHaJlbHOe y)J.OCTOBepeHIH~.
-e.-.

EPA-s
tegutseb
ligi
kakskiimmend '. OET
opperiihma.
Osavott
pole kiil! kohustuslik.
kuid olen
kindel, et kui moni meist on endale
meelepiirase
ala
leidnud,
siis pole kahetsemiseks
pOhjllSt.

Paljn lDeeleparast

kavad.
Nii lihtne see muidugi
ka
ei ole.
Vaja on teada ll1ulda, seda, misMliidugi
on ka neid, kes ajapuusugused
lilled ja viirvikombinatdust
vol
mond
muud
pohjust
kokku
sobivad
ettekiiiiDdeks
tuues on rlngi poole- sioonid omavahel
Tegeliku!t
voiks seda teada
Ii jiitnud
(tegeliklllt
ehk
hoopis jne,;
noor.
laiskusest?)
. .Mis teha, piisivllst
ei iga EPA lopetanud
Ja ega
neid
teadmisi
pruugi
jagu koigile.
.
iiksne.s
koduaia
tarvis.
Ise olen osa volnud kahe oppe- kaslltada
Klli palju
on ellilatud
niigllsaid
riihma tOost.
kontorihooneid
ja kui iiksluine
ja
kolegi
on nende
iimbEhisaianduse
riihll1as on meie ju- tihtipeale
rus .. Siingi liiheks vaja oskuslikkll
hendajaks
Mail'
Ilumiie.
Temalt
silma ja -hoolsat
kiitt.
oleme kuulnud,
kuidas halj astada
KOige
enam
on
ehisaianduse
koduiimbrust,
missuguseid
puidopiringist
meelde jiiiinud silski reis
poosaid
istutada,
kuidas
kujundaKaukaasiasse
(Suhhumi
ja Sotsi).
da lillepeenraid
ja palju
muudki.
nalla looduslikult
Pealtniiha
.tundub ,see koik ehk Sai oma silmaga
kasvavaid
. palme,
kiiia botaanika"
lihtnegi. - mis selle liHepeenraga
aedades.
MUinasjutulistena
mojusid
siis nji·· iira ei ole, vota
labidas
Novoi Afoni koopad. Sellele k5ige.le
kiitte,>kaeva
peenar valmis,
kiilva
tahaks vee I kord
tiinada
seemned ja oota, milIa!. liUed tiir- moeldes

Nlaie Ilumiie.d
niihtud
vaeva .eest.
Ehisaianduse
ringi klirsllse lopul
tuleb
koostada
haljastusprojekt
voi leha eksam.
Sllurem
osa on
siiani valinud
projekti,
kullap seepiirast,
et projekt
annab
parema
iilevaate
materjalist.
Paljudel
aga
jiiiib kursus
10petall1at'l
just projekti piirast. Tea, kas alahinnalakse oma voimeid voi lihtsalt
ei viitsila end pingutada.
Mottetu
on ka
maj anditest
otsida vaslavat
halj astllsprojekli.
ll1ida voiks siis enda
tehlu piihe esitada
kasu pole
sellest kiill kellel gi.
Teine opiriihm,
millest
lahaksin
riiiikida, .on matkakool,
mis. tegutseb Ilme
Reintami
j uhendamiseL
Tiinu laUe saime ettekuj'Lituse, mida
liihendab toeline matkamine'
ja missugust
eltevalmistatust
see nouab.
Esimesed
tegelikud
matkakogemu-
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Spordiinstruktoriks

korvpall.is
kell

14

3. miirtsil
A-MMT

Ohiskondlike
erialade
leaduskon15 Z - M
pa, EPA Spordiklubi
iling kehalise
16 PMLEPA noored
kasvatuse
kateedri
koost60s
toimub spprdiinstruktorite
ettevalmis4. miirisil
l<lmine.
kelJ 13 MMT - EPA noored
Tooq iiksikutel
spordialadel
vii14 A-M
vad liibi kehalise kasvatuse
kateed15 V - PMT
ri oppejoud
ning spordiklubi
tree24. miirtsil
nerid,
KergejoustikllS
on oppejoudukell 14 A - PMT
deks dotsent J. Jiirgenstein,
vanem15 O.-t. ~ MMT
opetaja
E. Heido
ja opetaja
A_
16 V ~ Z
Lillestik.
KorvpaJlis
valmistab
17 M - EPA noored
iihiskondlikke
instruktoreid
ette vanemopetaja
H. Russak,
klassikalises maadluses
spordiklllbi.
treene~
rid
J. Proovel
ja
K. Andresson.
Ja[gr!lttaspordis
juhib tood spordiSisekergejoustiku
karikavoistlllklubi. treener
H. OSjamets,
Vork- sed toimuvad
4. miirtsil
algusega
pallitreeninguid
naistele
viib liibi kell II TRO kergejoustiku
maneevanemopetaja
R. Lind, meestele I. tis.
"
Pilden.
Suusaeriala
opetab vanemIga osavotja
voib startida
kahel
opetaja
T. Luik.
Naisvoimlemise
illal + teatejooksus.
instrliktoreid
valmistavad
eUe opeTeaduskondadevaheline
paretajad H. Varendi ja R. PaIge. Lasselgitatakse
eraldi
kureid juhendab
A. Petuhov,
keJle musjiirjestus
nii nais- klli meesvoistlejatele.
kiie all on ka VTK-mitmevoistlejad.
Viiravpallitreeneriks
on J.
Viigipuu.
Orienteerumissport
on
Oige on t60juht,
kes oska!> Imsamuli meie suusatreener
T_ Luige mesi
suunata
laiemalt
kui seda
kiie all.
nOllavad
otsesed
tookohustllsed.
Ratsaspordibaasi
kaudu
valmisTootajaid
on vaja hoida ja ergutame ette ratsaspordiinstruktoreid.
tada_ On vaja leida teid ja vorme,
On veel
mitmeid
spordialasid,
mille kaudu inimesi liita ja muuta
rnida. me EPA spordiklubis
ei vil- iiksteisele
Iiihedaseks.
Seetottu
on
jele. Nende alade iiksikuid
harrasolulisel
kohal mitmesugused
. lratajaid
suuname
teiste
spordiiihindilsioonid
ja ilhistegemised,
mis
gute treeningllriihmadesse,
kus nad huvitavad
inimesi,
tomlravad
Hgi
siis
vastava
_kokkuleppe
alusel ning
aitavad
koondada
lihtseks
omandavad
ka instruktoriteadmisi.
kolJektiiviks,
Ohisiiritusi
peab juht
Puudujiiiigiks
on toik, .et me pole oskama
organiseerida
ning
juhenseni, suutnud
korralikult
kiiima dada, tundma
erinevate
tegemiste
pann'a
tood
spordiorganisaatorite
metoodikat.
eriaJaL.· Si'iani on lopetanud
vaid
Kuidas on metsanduse
ja maaiiksikud
spordiorganisaalorid.
Va- paranduse
teaduskonna
iiliopilased
jadus nende jiirele
on SUUf ning m06dunud
20 aasta
jooksul
neile
koos spordiklubiga
. tuleb see eri- paklitud
v6imalusi
oma huvialade
ala muuJa eJujouliscks.
1I1ajandites
laiendamiseks
kasutanud?
Igal aason
spordiorganisaatprioskustega
. talon
iiliopilastel
olnud voimalik
spetsiaHstid
hiidavajalikud.
. umbes 20 pakutavast
erialast
vaMeie traditsiooniline.
..Iopetajatc
!ida endale sobivaim,
milleks arvaarv .aaSJ2$ oli seni 30e:...40. Nais- takse eeldllsi .olevat.
Igal siigisel
voimJ~mise
eriala lopetajate
lisanon esmakursuslilstele
tutvuslatud
dllrnisega
-see arv suure.neb tunduOET
erialasid.
Esialgne
, huvi
,valL"
RIJT A LIND
i.ihiskondlike
erialade
vastu .on 01-

kell 10
II
12
13

Ettevalrnistuscd
EOE,84
Jiiosuveks
on
tatshoogu
saamas.
14_
veebruar il kinnitas
ELKNU
EPA
B lIIKOJle MOJlOll.oro 'JleKTOpa HeCQM-. komitee
eeloleva suve valisruhma-'
ncnuo
cnocoticrayer
paCWHpeH~1O
oomero xpyroaopa
crynenra.
Ha de koosseisud. Tavakohaselt
on leehitu $.r.iihmade
vahetuseks
cexuaapcaax
3aHlITHHX H na 3K3a-, I).ingud
MeHax OTBeTbl HX conepacarem.aee,
solmitud Ung ari RV Keszthely Age
uponyvaunee,
r.~y6)!(e, .'!eM OTBeTbI r aariilikooliga
ning Tsenhoslovak,
.n.PYrHX crynenron.
kia SV Pr aha Korgema
~olIllma. janduskooliga.
I13 npournux BbIllYCKOBMO.lKHOOT'~ Nagu ikka, anti voimalus tootaMeTll'i'h aKTHBHblX cryaearoa-nexrorniseks valisrna al parimatesf
paripOB ~ 3TO Aifry60B M., AJI.uaMoB A., matele, EOE .ja kornsornoliaktivisK04y6eH J1., Cava ne H, 1I1epKYlU€B tidele. Meele teehjnoruks
aga see,
B., Illnnoru
M., AfI.n.pHaHoBa 0 .. et ei tulda toime oppeiooga,
mis-.
.uy6IlK A .. Tuxorpeena
111. II up.
toltu monelgi .tublil chitusrnalevlaIlonrorosxa
cneUHa.~HCTOB _ 3TO sel jai tee viilisriihma
suletuks,
Ilmselt
tuleks par ast edukal
tooonuonpeaeano
1I sanaua IlX n.ueHHosuve oppetoodki viiga tosiseH votnOJlHTH4eCKoro BOClIHTaHHll, H60 ax- tao
.
THBllall )KH3HeHHall n031lUIl1i ue.noKomplekteeritud
on ka '1iilismaa
aexa onpene.naer I{' ero nporpeccno- tudengeid
vastu votvad
ruhmad.
HaJlbHblH 06J1I1K. .uom:· BblcmeH WKO- Selgi suvel
on nad abiks ehitus.1bl
-sceuepuo
CTlOC06cTBOBarb, ning
pollnmajandustoodel
Tartu
xa« YKa3blB3J1oCb na XXVI cseaae rajoonis.
Teist korda
lahetatakse
KnCC, «CPOpMHpOBaI!l1!-OnOKOJleHH5I EPA poolt ehitllsmalevlasi
loodusJ1!o.uei1 nOJlHTHlJeCKII aKTHBHbIX, 3Ha- likult. kallnisse
Karjala
ANSV-sse_
101Ul!X ll.eJlO, JI!-06111UHX
Tpyn If YMelOKoduvabariiki
on plaanis ..komp,
Il.lHX· pa60TaTb,
Bcerna
rOTOBblX K lekteerida
ligi;I8
riihma,
sealhul-.
331UH,Te cBoei\ POll.HHbJ». K pewe- gas pooleq rn,e.hhaniseeritud
riihmaHH!-O 3TOii 33.n.a4H Il lIanpaB,leHll
dena.; Praegu' on. 95 protsendil
riih,.
fJlaBHaH ueJih
III 1(Q,1bl
MOnO;l,Oro madest
ka jllhtkond
olemas.
.ijel{TOpa.
Tahaks
loota, et
sellise eduga
riihmade
komplekteerimine
.ka jiitH. T. 1I10CbK11H
1mb. Eelkoige
soltub see meist en,
di.st: EUE sektorist,
riihmaM. juhtkonnast
ning lopuks
iga, tudengi
sed saime Nelijiirvelt
ja Taevask.o.........•
..... .'
jas!' 1I1aikatehnikat
oppisime
aga aktiiysusest.
,\lalevaalast
informalsiooni
saah
Laiusel.
Eriala
lopueksamiks
peab
EPA komsomolikomitee
EOE: sektotundma
leooriat
ja ieadma mitmerist
igal
t60piieval
kella 15-17
sllguseid
praktilisi'
oskusi
(solme(tel. 75382).
Samas
viiljastatakse
de tegemine,
kompassi
ja kaardi
ka' EOE perfosid.
tundmine) .. Koige Joppu oli planeeHead koostood!
rilud aga I kategcioria
magimatk
Kesk-Aasiasse,
kuid enne tuli liibi
TOIVO AALJA,
teha kolmed
orienteerumisyoistlu,
ELKNC
EPA komitee sekr.e.tiir
sed.
1I1atk ise oli toeJiseks
katsumuseks, sest
kolme-neljakiimnekraadisl kuumust
sain llinda
esimest
korda.
Oletasime
ka neli
kuru,
neist iiks iile 4000 meetri korgusel
ja lumega
kaelud.
Erili
meeldejiiiivad
olid
sealsed
helesinised,
liibipaistva
veega jiir\'ed.
Oll1aette
K.as on voimalik
samaaegselt
lugu oleks juba inimesed
ja kohil- edukalt oppida iihe korgkooli
kahes
likud lraditsioonid.
Kokku votte.s erinevas
teadllskonnas?
Sellele kiic
voiks
aga oelda,
et matkapisiku
simusele
voivad jaatirvalt
.vastala
sai verre kiill
ja. kui vOimalus
393 pollumajandusliku
raamattipiavaneb. "liiheks
kindlasti
Veer J<1 dlinud iihe erialaga.
Nii oli see okosoovilaksin
seda ka teistele.
noomika
ja organiseerimise.
eriala
SIRJE VESKIMEISTER
lopetanut.
Nemad
on lisaksoma
pohierialale
omandanud.
ka lisaeriala iihiskondlike
erialade leaduskonnas.
. ,
Aastalel
1965-"1983
lopetanud
428-st
raamatupidajast
(aastail
I 965---J 969 veel agronoomiateadlls5. martsil esineb dots. V_ Malken
klluludes)
tin 226
kel1 19 Kreutzwaldi
tn. 52 audio. konna koosseisli
saanud
tunnistuse
OET lopetamise
tooriumis
naistepaevateemaJise
kohta. 333 okonomistist
on' lunnisloenguga
«NAISEO-RIIGIJUHID»_
luse saanud
167.
Seega
on majanduserialade
105. martsil kel1 17 toimub
n a is .omandanud
lisaeriala
tepaevaviktoriin
«OKS petanutest
ei ole pilr,
VilE
VA STU"
(peahoones
aud_ 51,6%. Osa lopetanuid
dllnud
iihe erialaga.
Nii oli 6ko221 ).
nomistide
viirrtase lennu lQpetaj ate.
Evi
Suurmetsa
ja Mare
Veere'
Ok:sinda voistlev
meesseltsimees
rnaaga_
votab malumangus
vastu
viieliikKa kaesoleval
ajal
on osavott
melised
naiskonnad.
OET toost au sees.
Traditsiooniliselt on selles
osas
aktiivsemad
KomsomoJikomitee
nooremad
kursused.
Kuid oppedist,
ideoloogiatoosektor
sipliiniit
OET-s. ei kiiiini nad kah'
jllks 6ma eelkiiijate
tasemele.
Kuigi ieaduskonnas
on endiselt
populaarseim
kodukultuuri
iristi'uktori
eriala, on selle 'opperiihm3
kuuest·
kell 11.50
50 m N
M oPPllsest
(a-Igajad)
RP ja 0 eriala
12
50 III finaal
N +
esmakursuslased
osa volnud
vaid
12
kaugus M
1-3
korral.
12.10 300 m N
Viiga
tagasihoidlik
on osavot!
12.25 300 m M
koneoskuse
kooli
toost
(niiiteks·
12.45 4 X 150 m N
L. Ingi osales
seit~mest
oppusest
4 X 300 m 1\'\
13
ainuli kahel);
ehisaianduse
kuuest
korgus
N + 111
oppusest
olid ..okonool11ika I k iili.EPA Spordiklubi
opilased
Pold ja Pii vaid kahel,
iikski
tavandij a miingujuhiks
pi.irgij a pole osalenlld
koigil opdlllud, sest eks ole see ju tllnnuspuslel (keskmine
osavott
3,5 korda
tus jllhendajalegi,
kui tema kursus
voimalikust)
jne.
on voimalikult
enam haaratud
OET seitsmesl
Tahaks
vaga loota,
et edaspidi
opperiihmade"
t60sse.
iga iiliopilane
leiab enesele sobiva
OET teguisemise
20 aasta jook, iihiskondliku
eriala
ja. suudab
suI on iihiskondliktl
eriala diplomi
alustatud
ettev6tmise
ka tahtekind,
omandanud
688-8t .EPA lopetanlld
lalt ja distsiplineeritult
loplile viia.
metsamehest
365, kellele omislati
1I1ajandusteadllskonna
iiliopilaste
511 eriala.
1I1aaparandajatel
on viiljakujunenlld
iihiskondliku
aktiivvaslavad
arvud
469, 161 ja 206 suse iradiisiooni
tuleh hoida!'
ning maakorraldajatel
325, 138 ja
RAIVO RUUS
187. Paljud
lopetajad,
nagll eel,
toodustki
niiha, on EPA-s oppimi~~
kiiigus
omandanud
mitu
eriala.
ToimetaJa M. VAJAKAS
Metsall1ajanduse
eriala
lopetanutest on esilekliiindivamad
A. Siida,
R Naris ja L Vain, maaparandaAjaleht «P6Illimajanduse
Akadeejaies! 111. Rehkli ja A. KiiU, maa- ll1ia», postiirideks
202400, toimelus.
korraldajatesl
I. MaIm,. R. AsuJa Riia 12, tel. 75572 .. Hans Heideja I. Saarestik.
.Jiiiib ainlllt loota,
manni nim. triikikoja
triikk Tartus,
et
nad
orna
tookollektiivis
ka Kastani
38. Tellimise
nr. 686. 1I1Bkaaslastele
opitud
teadmisi
edasi 03046. Oksiknumbri
hind 2 kopikat.
annavad.
Cnenyer

nOJ\'lepKHYTh,

'lTD

Y'le6a

UET ja lllajandusteaduskond

liB!

25. miirtsil
O. -i. - EPA noored
PMT - MM.T
V - M
A - Z
klassikalises
maadluses

Teaduskondadevahelise
paremusjiirjestuse
klassikalises
maadluses
selgitame
5. ja 6. miirisil.
Maadl!!jad
kaalui.akse
5. miirtsil
EPA voinllas kella 16-st - 17.30-ni.
Voistluste
algus kell 18.
EPA

Tahelepanl.l

Spordiklubi

EPA sisekergejoustiku -karikavoistlused
Iga
teadliskond
011 kohustatud
andma iihe kohtuniku
vQistluste parell1aks kordaminekuks.
VOISTLUSTE
AJAKAVA:
kaugus N
kell II
1000 m N
I1.l5
600mN
11.30
50 m .M

UETja

metsamehed
nud kiillaltki
suur. Nii on ll1etsamiljanduse
ja maaparandllse
erialale vastuvoetlltest
algul registreefllnud
isegi
iile 40 inimese_
Opingute
kiiigus
on ag'l paljud
viilja langenud.
Monikord
valitakse
oppimiseks
Jiiga suur hulk erialasid ja seetottu
pole fiiiisilisellki
voimaHk;koigist
osa voita.
Oppetoii kiiiglls on sageli ilmnellud ebasoovitav
niihtus:
6ppetoosl
OS3vOtt .on hea selle 1l10mendini,
mil hakatakse
noudma
osavotjatelt
tiio tulemusi
(kas tehtud
fotosid,
halj astusprojekti
voi muud).
Jahinduses
on vajalik
jahimehe
eksami sooritamine.
Sellega ..pole aga
enamik toime tulnud.
OET oppetOost osavotu
korraldamiseks
oleme enamasti
. kasutanud
kursusejuhendajate
abi. Sellest
pole keel-

Assist. PAULOTT,
DET Noukogll
liige

«DbIJlJlYMaHH,1\yce.
AKa,1\eMH>I.
(<<CeJlbCKOX03>IHCTl'e.HHa51 aKa,1\eMHH».
OpraH"
napTKOMHTeTa,
. peKTOpaTl),
·KOMHTeTa ..
JII(CM
H npoq;,KOMa
3CTOHCJwA
CeJlb-'
CKOX035liicTBeHHO('
aKa,1\eMIIH 3cT.
CCP.

