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hlWties· !zesli Pollum a ianduse ' Akadeernia.
Juba kolmkurnmend
kaks
aastat . on siia : tuldud ,otsusega
ilhendilda 'mna eluplaanid
pollurna)-3ri'di;Isega, olgu, :;tis mehhaniSaa~
t'Qt.iks, 16lmlakasvataraks, pollu~ vol
ll'letsillTIchcks, Ja kui iiitkub pilsi"
'(ust, tahtekindlustja
l-iisu! ka ene·
Se'QIetarnisi:, sil,; .._nelja-viie
aast3,
pii;fa~lon alnelipaberid
taskus.
',:1(1illap kujlih;taksc
hoopis sel€;e'.
iniiH Cite tulevast eiukutset kui lili~
opilaselu
p611ukooli seinte
valle!.
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Kas qtitte lDaakorraldajak.s?

~~Th!~t~11:~~~Fjt~e~~B~f:5~Si~r
mine, maahindamine,
maaressurssi·
de kasutamise
prognoosimine,
polArvestada- hileb ka'~eda.
et osa
Oppetoo
maakorralduse
erialal
lumajanduslike
rajoonide
planeeri·
foid tllleb leha vabas looduses, kus kestab 5 aasta!;
selle aja jooksul
mine,
mlla-asulate
planeefimine.
on nii vihma ]a piiikesepaistet
kul 5pi!akse
40 oppeainet.
Esimestel
maa·asulate
ja toolrnispunktide
pai- ka tuult ja kiilma,
kursustel on oluline koht iildainetel,
nagu
korgem
matemaatika,
gutus vol maade perspektiivse
kaMaakorraldusinseneride
pohiliseks
fiiiisi.ka, rnaakorralduslik
J'oonestasutamise _ projektide ... koostamine,
looks on kogu maafondi ratsionaalErialaainetest
sUs t~le ja Dpi maakorralda}aks,
Se kasutamise _kiisimuste
1.ahenda- mine, rnullateadus,
'"
h
k
k
;:Maal{orraldtislnsej)erlks
~oi. mine; _seda alates erinevate rahva- on' a Ig k tlrsuste I 100ma 'u amate 5
nlidik oppida Ee~tlp.olluinajan4us¢
majandusharudc·
m_aakasutuscst k.u- geodeesia, vanernatel kursustel aga
.. projekteerimine,
Akadeemia. melsanduse
ja maapa·
ni konkreetse
maakllsutaja
maatii- maak6rralduslik
rariduse
teaduSKonnas
maakorral~ kin I. . On ju maad "aia
Iinnade Opitakse veel pollumajandusiootmiduse erialaL
laiendamiseks,
asuIate ja toostus- Se organiseerimist
ja okonoomikat.;
loomakasvatust.
maa~
MaakorraldaJ'a amet on iiks vane. 'ettev5tete
rajamiseks ja laiend;arni- maaviljelust,
seks, maavarade
kariiiiiride aV,ami- parandllst,
loodtlskai!set,
majan·'
main ja vajalikumaid
ameteid, see seks, teede ehitamiseks.
ttlhisvee. dusmatemaatilisi
meetodeid, maade
o.n peaaegu niisama iidp!! kul tead- kogude rajamiseks jne,
arve,stllst ja maakatastri
koostamist,
lik ihimkond:
Maak0l'1'aldajata
ei
maahindamist,
rnaa·asulate
planeesaa Hihi iikski ametk0'n.d.,' alales
Siinjuures tuleb jalgida, I':t k6ikrimist . jm. Omaette SUllrem kursu:
meie vabariigi
valitsusest,
pIa ani- v6imalike maaeralduste
tegemiseJ
set50 on
majandusmatemaati.liste
otganitest.
agroto6stuskoondiste's!
kannataks k6ige vahem pollumajanmeetodite
j3 elektronarvutite
ra,
j~ Iopetades
Iinnaqe}a
rajoonid.e dus1iku maa iildpil1d ja .erUi vaar~
kohta
maakorraldusliR'SN tiiitevkomiteede,
rnajandijuhtuslikumad
kolvikud
nagu p.Olh~.- kendamise
..
ti,g-e, }agrbnOortlide, .. rtletsameeste,. ja aiamaad.
.- kus projekteerimlses,·.
-:
'-,
ebHajate ja eraaiapidajateg;l,
MaaTeoreetiline
oppet56
vaheldub
kOti'aIdaja abi . vajavarl koik, kes
Osa kiislmustest oleme suute1ised v5rdlemisi
pikkade stlvepraktikate.~atukenegi seotuq maa kasuta~ juba praegu lahendama
maJandusgao Nii on I kur5tls!1l geqdeesia op~~e~~,
Siinjuures
lira unusta, et matemaatiUste
meetodite ja elekt- pepraktika 6 nadalat. .. II. kursusel
h~~ maakorraJdaja
on tapne,. kor· ronarvutite
. abil.
kUid.. Suut osa geodeesia, m';lllateaduse ja maavilrektiie; ,organiseerimisv5imeline,
.el probleeme
on vee I tahendamata.
jeluS(! oppepraktika
.6 . niidalat.
kafda ~uhelda teis(e inimesteta, en- Selleplirast o.ledkl Sinai . lug-upee- kursus-e suvel aer6fotogeQdeesia op·
nl! :rtIptleb __ siis iitleb, ei lase end fud maakortalduse
eriariale ,a,stuja. pepraktika
3· niidalat ja tootmisk~gl)'~'ti.,l,iksita(f!kTn, ~li_kltr'da rna,. teretuJnud..
tfoolimata .....selle~t. et praktika
projekteei'imisorganisattemaatikal ega joonestamist. ei koh- maakorraldala
amet on i1dne. el sJoonides;' kus t:utVi1taKse fiii gedC
ku kasutamast
laser-maamooduriis·
ole siin karta toopuudust.
En3!J1ik deetiliste klli maakorraldus!ike
too·;
tade ega elektronarvuti
abi oma kiislmusl
fa probleeme
on tlina- dega tegelikkuses, IV kursuse suvel
toMes ja tegemistes.
paeva tasemel Uibi tootamalal,;
on diplofuiee!.ne
menetluspraktika,

o~-

'.

on

"I

mille viiltel kogutakse
diplomiprojekti koostamiseks
vajaJik materjal.
Oppe150 korval on v6imalik oma
huvialasid
la·iendada ja siivendada
iihiskondlike
erialade
tcaduskonna
mitmesugllstes
ringides, votta osa
iiliopilaste leadushku
iihingu t50s!
ja aktiivselt sportida. Spo'fdi suurt
populaarsust
.. maakorralduse
05a.
konnas niiitab kasvoi seegi, et siit
on v6rstmud seUine tuntud sport·
lane lIagu U1eliidulise ja maailmatasemega
laskur Liivi Erm, tostesp.orllane Tambel Tiits ja mitmeid
otienteerujaid,
Lopetanuid
ootab eeS avar toop5ld,
Ertamik. maakorraldu5e
eriala Iqpetajaist
Ici?b. tiio projektee·
rimisorganisatsioonides,
pearniseIt
RPI ...«Eesti Pc311umajandusptojek.
tisl>;
Et meie vabarIigis k5rgema haddusega geodeete eraldi ctte ei valmistala .• sUs Saavad· maakorraldusinsenerid
I{Sotada ka geodeetidena
Riiklikus Ehilusuuringule
lnstituudis, Iinnade ja rajoonide
RSN liiitevkomiteede
ehitus. ja arhjJektuuri osak.ondades ja' rnitmetes ehitu$organisatsloqnides.
. Maakotr~ldalate
t50grupid
on
samuti linnade Ja rajoonide tiiitevkorniteede "j.uures. teadusliku
uuri-

mise
insiituutides,
majandites
ja mujal.
.

k6rgkoolides.'
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£t. saada heaks maakorraldajaks;,
on vaja tosiselt suhtuda i'ippeloos;'
se, olla aktiivne uhiskondlikus
t65s,
ja spordis, loogilise m6tlemisvoime;'
ga ja tunda huvi tiippist60de vastu.
Maakorraldusinseneriks
piirgijail
tuleb arvestada
ka seda. et edaspidi on mitmetel tookohtadel tarvis
ki.ilIaltki kaua viibida . komandeeringus ja teha viilitoid,
...)
Mis siis muud,
vastuv5tuk6misjoni
erialalel

kui dokumendid;
maakorraldu5e'

HENN ELMET,
maakor.raldusinsener

Lahtiste uste
paevad
21. Ja 28. mlirtsil ning 4. IlprilUt
algusega
kell
II tutvustatakse'
EPA aulas (Riia tn. 12) koiki
EPA~ii opetatavaid
etialasid.
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Maa vajab energeetika- ,ja'...
Veerand
sajandit
tagasi,
kui
EPA-st inseneridiplorniga
oli p61
lurnajandussc
saadetud
jub a mitu
lendu mehhaniseerimise,
rnaaparandus- j a maakorr aldusinsenere,
hak"kasid
aj akirianrluses.
tuginedes
Noukog ude rilgi r aj aj a V., L Lenini
motteavaldustele;
itmuma "esimesed
vii ted
pollurn aj and use elek In IOSPncride

pcrspektiivse

vaj aduse kohta
asutaja-

vabariigis.
Et kolhooside
liikmed osalesid set ajal
toopr otsessis

melisest
veerandi

ning

pohiiiselt

vab ar iigi

toovoi-

clanrkkonnast
maal. ei olnud

el as Ole
ka t6i)j6ueri ti ter av. 1I,1onedki

probleern
veel
tookord
aulcriteetsed,
perspektiiviiundcga

kuid vahes«
rnaj andijuhid,

rnitte tunnetadcs
tehnilise
arerigu
pohisuundi,
andsid
oma «pan use»
elektri inseneride
ettevalrnistarnlse
ed asil iikkumisse.
. Elu aga naltas, et progressi peatada on voimatu.
Eelkoige on 1.06v6imeliste elanike arv viirn ase kahekiirnne viie aasta jooks111 vahenenud maal Jigi kaks korda. P61luinajanduse
kogutoodang
aga 011
elanikkonna
kasvanud
vajaduste8t
tingiiuna
slIurenenud
umbes pool,
teist korda. Seega peab iga poilumajandustiiiitaja
andma toodangut
kohn korda
rohkem
kui veer and
sajandit tagasi.
Niisugune
suurenemine
on sa anud v6imalikuks
ainult tiinu tootmise p6hj alikule tehnilisele iimberkujundamisele.
Kahekilmne
kahe
aasta jooksul (1960-1982)
on traktorite v6imsus meie vabariigi majandites suurenenud 5 korda, kombainimootorite
v6imslls 4,9 korda,
automootorite
v6imsus
5.1 korda.
Eriti kiire on olnud kasv eleklroenergeetika
vaIdkonnas.
Nii on
elektriseadmete
v6im$us ' vabariigi
p611umajanduses
suurenenud
13,1
korda,
elekirienergia
tarbimine ko,

Mfira
kul
laboratooriurnis.

vaenlast

opitakse

guni 19,6 korda. Juba kuuekflmnendatel aastatel tekkis monedes rnajandites
terav vajadus elektriinseneride jarele,
Er iettevalmistusega
spetsialistide
puudumisel
oldi sunni t ud polluma iand use
elektrilnseneride
ametikohad
taitma
leis te
eriaiade inseneridega
ning tehni-

Eriala saab oppida Eestl Poilu·
majanduse
Akadeemia
pollumajandusc
mehhaniseerimise
teaduskonnas, kus vile opiaasta
jooksul
omandatakse
pohjaltkud
teadrnised
elektrotehnilistes
pfihiainetes
ja
iildinsenerlikes
ainetes, sarnuti antakse kiilla ldane cttekujutus
tairnekute j a praktikutega,
ja loomakasvatusest
ning pollutoode mehhaniseerirnisest.
Tulevane
1972. aastal avatl EPA-s pfilluelektriinseuer
saab ka B- [a Cmajanduse
elektrifitseerimise
erlkatcgooria
autojuhiload.
ala, esialgse
vastuviituga
25 IiliTeoreetilisi
teadrnisi
aitavad
siiopilast. Arvestades
teravatvajavenrlad a er ialased
pr ak l ikad,
rnis
dust
[a elektroenergeetika
kiiret
Ioimuvad
vabariig i elektriscadmete
arengut meie vabariigis, suurendarnontaaz i- ja
remondrettevntetos
ti 1978. aastal vastuvott 50 illiopirung parernini elektr ili tsccritud rnalasenl.
jandites.
Eriala 16pelanucl leiavad majanKellel tekib huvi m6nede oma eridites
ja pollumajandusettevotetea
ala erikiisimuste
vastu, voib neid
rakendarnist
eelkdige
pea- j a va- uur id a iiliopilaste teadusliku
iihiugu
nernenergeetikute,
vanemelektr iin- eieklrifitseerimisringis.
Ringi
kassener ide j a elektriinseneride
ameli- vandikest on mitmesugustei
konkohtadcl.
Saja viiekumne
seitsme
kurssidel premeeri tud Vello Vanni,
seruse lopetanu hulgas on veel rna- Andres Kalameest,
Peeler Kellisjandite
SOOjllS-, autornaatikaja tit, Lembit Krischkat,
Andres KiIf armiinsenere,
aga ka direktoreid,
gil jt. Eriala iili6pilased on silma
peainsenere,
teadureid,
5ppejbllde,
paistnud
ka raadioamaiiiiiridena,
partei- ja komsorrLolit66lajaid
jne. taidlejalena,
sporilastena
jne.
Uhkusega v6illle nimelada selliseid
Stuudium 16peb diplomiprojekti
oma eriala 16petanuid nagu Tarlu
rajooni
parimat
peaenergeetikut
koostamise ja kaitsmisega.
Peeter KollisUi V. Kingissepa
niSisseastumis~ksamid
tuleb soorimelisest kolhoosisl j t.
tada
matemaatikas
(kirjalik
ja
Energeetikateenislus
on kiiesolesuuline),
fiiiisikas
(suuline)
ia
val ajal kUjllnenud majandis iiheks
vaslutllsrikkamaks
liiliks.
Peale eesti keeles (kirjand).
eIeklriseadmete
klluluvad teenisluse
Prof. kt. JAAN LEPA.
t6opiirkonda
veel soojus- ja veee!ektrif itseerimiska teedr!
Jluhastusseadmed,
gaasimajandlls
juhataja
jnc.
Vabariigi
p61lumaj anduses.
moodllstab
elektri- ja soojusseadmete
v6imsus
ligi poole
kogu
energeetilisest
v6imsusest, energiatarbimine aga iile 60% p6llumajanduse
energiatarbimisest.
SeHiste
Elekter on asjatundjale
sOber ja
ulatuslike iilesannete tiiitmiseks vatfimikale vaenlane,
jab p611umajanduse
energeetikainsener ka pohjalikku ettevalmistust.

tundma

ohl1tustehnlka ja tookaitse
K, ROHUMETSA
foto

... pollumajandusinsenere
ratsionaalse
.masinapargi
kujundamine. Selleks tuleb inseneril teha
optimaalne
valik toodetavatest
masinatest, aga ka ise konstrueerida
ja leiutada
tiiiesti uusi konstruktsioone
luua,

samit ja vormistada
6 kursuseprojekti. Opingud 16pevad riigieksamiga ja diplomiprojekti
kaitsmisega
riigi(!ksamikomisjoni,
ees.
Esimestel kursusiel 6pitakse iiidteoreetilisi distsipliine,
nagu mateP6hit651oiguks
pollumajanduse
maatika,
kujutav geomeetria,
filiimehhaniseerimise
inseneril on mui- sika ja keemia,
mis baseeruvad
dugi jooksev
pollumaj andusloode
keskkoolist
saadud
leadmistel.
juhtimine (masinapargi
kasutamine
Edaspidi
kujunevad
vaheastmeks
ja mehhanisaatorite
kaadri juhtt- iildtehnilised
ained, nagu leoreetimine).
line
mehaanika,
lugevus6pelus,
alide
tehlloP6hitootmise
tagamiseks
tuleb konslruklsioonimalerj
rnehhamuidugi masinapark
korras hoida. loogia ja materjali6petus,
See p611umajandusinseneri
too16ik nismide ja masinate teooria, masi·
hiidraulika
jt.
Ole
haarab majandi masinate
remonli naelemendid,
poole 6ppet56 mahusl
aga kuulub
ja tehnilisl
hooldamist
(majandi
erialastele ainetele, millega alustaremondi- ja hoolduskodades).
takse teisel kursusel. Opitakse autoKogenumad
insenerid
t55tavad
de ja traklOrite
kirjelda\'at
kurmaj andites
peainseneridena,
agro- sust, saades A-, B- ja C-kategooria
t66stuskoondise
inseneridena
j a autojuhiload,
sam uti
traktoristiosakondade
jUhatajatena.
Peale kombaineri juhiload.
Edaspidi eric
selle
on
p611umajandustehnika
alaained suvenevad, 6pitakse p6Lt:korrashoiu
silsteemis
p6l1umajant50riistu, loomaf arm ide mehhanisee·
dusinseneril
p611umaj anduslehnika
rimist,
masina-trakloripargi
eks«
misele, mis volmaldab vabastada
Tiinaplieva pollumajandustootmitootmiskoondise
remondiettev6tetes
pluatatsiooni,
masinate remonti ja
ne on muutunud
suurtootmiseks
Inimesed raskest
ffiiisilisest
toost avar tegevusvlili,
t65kindlust,
p6l!umajandusokonoosellele omaste probleemidega
- sa- ja toime tulia vahese toojouga, SeePollumajandusinseneriks
saab mikat jm. Stuudiumi viiltel opitakmu toid tuleb teha massiliselt Whi- tottu on taime- ja loomakasvatumis aitaAka- se veel iihiskonnateadusi,
masinaid ja sead- oppida Eesti Pollumajanduse
kese aja vliltel, kasutades
selleks ses kasutatavaid
vad kujundada iili6pilase maailma·
mehhaniseemeid tohutult palju (iile 2500 erl deemia pollumajanduse
mitmesuguseid
seadmeid. pollumavaadeL
rimise
teaduskonnas.
Uli6pilasel
masina ja seadme).
Janduses on fiksikute operatsioonlviiltel sooritada
56
Praktikate
ajal
aga
siivendab
Huvitavaks
tool6iguks
p6lluma- tuleb opiaja
de mehhaniseerimiselt
file inindud
(k. a. praktikad),
46 ek- iiliopilane'
teoreetilisi
teadmisi ja
tervete tootmisloikude
mehhaniseerijanduse
mehhaniseerimise
alai on arvestust

Liha- ja piimatebnoloogiks?
'. Kaasaegne
Iiha- ja piimatoostus
on korge mehhaniseerimisastmega,
kohati isegi tiiielikult automatiseeTHud rahvamajandusharu.
See malirab ka spelsialistide
ettevalmistamise suuna. Eriala sobib paremini
noormeestele.

!atakse Hha- ja piimakornbinaatides
menetluspraktikaie
kliigus. ,,'
OppetOii ajal tutvutakse
ka tea·
dusliku uurimist55 alustega nii teoreetiliselt kui ka praktiliselt, vottes
osa DliopiJaste Teadusliku Uhingu
t06st,

Liha- ja piimasaaduste
tehnoloo·
Sluudiumi lopul kaitstakse diplogia erialasid opetatakse
veterinaamit55 (teaduslik,
Ilurimusliku kalrjaleaduskonnas.
Jakuga) voi diplomiprojekt.
Lopetanud
suunat'akse
toole
Eesti
Pollumajanduse
Akadeemias antakse tehno!oogia
psakon- meie vabariigi liha- ja piimakombikiilmhoonetesse,
minisdade 16petajatele
Iiha- v6i piima- naatidesse,
j a telmoto6£tuse
tehnoloogiainseneri
kvali- teeriumi, konstrueerimise
uurimisinstituufika'tsioon. Et tegemist on tehnili- loogia biiroodesse,
tidesse, erijuhtudel ka teistesse toise erialaga,
siis on 5ppeprotsessis
harudesse
(konsuur osakaal i.ildtehnilistel
ainetel duainelet50stuse
(fiiiisika, k6rgem matemaatika,
in- servitehased jt.), kus nad t55tavad
tehnoloogidena,
'senerigraafika,
teoreetiline
mehaa- alglll meistritena,
tsehhijuhatajatena
jne,
nika, elektrotehnika,
soojuslehnika
jt.). Vanematel
kllrsustel 6pitakse
Liha- ja piimatoostused
vajavad
p6hiliselt erialaga
vahetult seotud eriti selliseid spetsialiste, kes Iisaks
;aineid: toodete tehnoloogiat,
.sead- headele erialateadmistele
tllnneksid
meid, biokeemiat,
tOostuse' organi- huvi tehnika, eeskatt
automaatika
seerimist ja planeerimisl, 6konoomi- ja mehaanika
vastu. Tehnikahuvi1<at jm. Teoreetilisi teadmisi kinnis- lised osakonna lopetanud tootavad-

ki edukalt kombinaatide
mehaanika
ja energeetika
osakondades
jlilhtivale! kohtadel,
Tookohtade loetelu ja iseloomustust v6iks jiitkata, kuid siinjuures
on vajalik
markida,
et iga noor
spetsialist,
omandades
praktilised
kogemused ja oskuse inimestega suhelda, voib t6usla
tippjuhiks
toolmisdirekloriks,
peatehnoloogiks,
peainseneriks,
peatnehaanikuks
jne.
liha- ja

Dots. ALIDA KIIS,
piimatehnoloogia
kateedri
juhataja kt.

Audltooriumi
seinte vahet opltu
tuleb ka praktikas
labi proovida,
seeplirast on paris tavaline, et op-pepaev jlitkub tutevastel zooinseneridel Ja veterinaaridel
farmis, kuhu paaseb
muidugi
ainuit valge
kitllga.

saab
t66ks.

ettevalmistuse

praktiliseks

Teaduskond asub avarates ruumides' Kreuizwaldi lanav 56. Samas
korval on 16-korruseline
torniihiselamu, kus elatakse 2-3-kohalistes
k6igi mugavustega
tuba des.
Oppet55d viivad llibi eriala
vad teadlased-pedagoogid.

tund·

T05le suunatakse
pollumajandu~
se mehhaniseerimise
teaduskoima,
J6petaj ad Eestf NSV majanditesse
peainseneridena,
inseneridena,
too-.
koja juhatajatena,
samuti p611uma;,'
jandustehnika
tootmiskoondise
reo,
mondietiev6letesse
rernondiala
in_'
seneridena
(tehnoloogid,
konstruktorid jt.).
Senistest
16petanutest
on kujunenud
meie vabariigi
koi·
kide pollurnajanduse
mehhaniseerimise alade tippjuhid. Lopetajaid oIl
!,~.jle rakendatud
ka autotranspordi,
sU3teernl5.
Pollumajandusinseneriks
oppima
on motet tulia neil abiturlentide~
tehnikumi ja kutsekeskkoolide
lOpetanutel, kellel on head tootahet,
huvi tehnika vastu
ja kes lisaks
sellele tunnevad ennast kodus rnatemaatilistes
ainetes.
DrAs.

HENN TAAR

Okonoomne majandamine nouab tugevaid majandusspetslallste
Selleks, et okonoomselt
ja arukalt rnajandada, on vaja paevast
paeva .majandusltkku
analiiiisi, okonoomilisi kalkulatsioone,
kulutuste
ja ressursside
tapset arvestamist,
majaridamistulemuste
oskusltkku
hindarnist.
teaduslikel
meetoditel
ja kaasaja arvutitel tuginevat
pia.neerlrnist
[a palju muud, millega
peavad
tegelema
.kfirgharldusega
majandusspetsi ali stid.
EPA majandusteaduskonnas
on
kaks
eriala
polfurnajanduse
pkonoomika
ja
organlseertrnlne
ning pdllumajandusraamatupldamloe ja analiiiis.
Kurnmassegi
voetakse
vastu
25 staisionaarset
ja
25. mittestatsionaarsei
iiiiopilast.
Okonomisl-organisaa!oriks
oppida
soovijal peaksid olema iisnagi head
matemaalilised
voimed,
loogiline
motlemine, analiiiisi· ja organiseerjmisvoime, optimism,
perspektlivitUlllle, hllvi koigi majandusprobleemide- vastll,
otsustusv6ime,
sotsiaalne
vastutllstunne
ning
hea
tervis.
Pollumajandusraamatupidamise
ja analiitisi
eriala
omandamine
nouab suurt toiiarmastust,
dis (sip·
lineeritust,
piisivust,
kohusetullnet
ja (iipsusL Heaks raamatupidajaks
saada aitab ka matemaatilise
m6tlemise oskus,
oisustusv6irne,
sot·
siaalne vastuius\unne
ja noudlikkus.
Korgharidusega
maj alldusspetsialisl peab lunnetarha
arve, SlIUtrna iga arvu taga niiha nahtust.

Teaduskonnas
opetatavad
ained
vDime tingtikult
jaotada
nelja runrna:
--, illdained
ja iihiskonnateadused
(NLKP ajalugu, poliitiline okonoorma,
marksistlik-leninlik
fllosoof ia, tcaduslik
kommunism,
voorkeel, vene keel jt.):
~ pollumajanduslikud
ained (rrrulIateadus, maaviljelus,
taimekasvatus,
loomakasvatus.
rnaaparand us, kiiiigiviljandlJs,
puuviljandus jt.) :
- inatemaatitised
ained
(korgern
matemaauka,
statistika
teooria,
maternaatiline
statistika,
pollumajandusstatistika
sotsiaal-ma~
jandusliku
slalistika
aluslega,
rnikro- ja miniraalid,
matemaatiline prograrnmeerimine
ja tootmissiisteemide
lllajandusmalemaaliline
modelleerimine
poilumajandlises) ;
.'- i:ikonoornilised
ained (p511umaJandusokonoomika,
raamatupidarnine,
too teaduslik
organiseerimine,
normeerimine
ja tasustamine,
majandusiegevuse
analiiiis,
tootmise
juhtimine
ko05 automatiseeritlld
juhtimissiiste.erni alustega,
noukogllde
oigus, majandusge.ograafia,
p61IUrIlaj andustootmise
organiseerimine ja plancerimine jt.).
Peale nimeiaiute
on oppeaineid,
rnida opetatakse
ainult
kas okonoomika j a organiseerimise
erialaI
(rahvamaj and use
planeerimine,
maailma
pollumajandus
jL)
voi

raamatupidamise
erialal (raarnatu-pidamise teooria, kontroll ja revisjon, NSVL rahandus
ja krediit).
Fuusikat
ja keerniat
rnajandusteaduskonnas ei operata.
Majandusieaduskonna
illlopilased
opivad
programme
koostama
ja
tootarna . ka elektronarvutil
. «Minsk
32» ja kolrnanda polvkcnna..arvuti!
EC 1035. Pr aktikurnides kasutarakse lauar aale «Estron» ja «Elektronika» ning rnuid tehnilisi
vahendeid.
Alatcs kolmandast,
csaliselt ka
ieisest kursusesi
vctavad uliopi+ased osa tcaduslikust
uurirnistoost,
kusjuures uurimllsed vormistatakse
16ppll11emnsena diplomitooks.
l{oik
iili6pilased
on viimastel
aastateI
Iopetanud
diplomitoo
kbostamise
ja kaitsIllisega.
Diplomito6dest
on
ligi kolmandik osaliselt v6i tiiieliktilt juurutatud
majandites.
Oli.6pilaste
teoreetiline
6ppetoo
vaheldub oppe- j a \ootmispraktikaga. Pikel11aajaline
tootmispraktika
on kolmanda kursuse suvel paremates baasrnajandites
(Gagarini-nirn.
NST, Vinni NST, Tartu NS jpL).
Majandusiiliopilased
votavad agaralt osa akadeemia iihiskondlikust
ja poliitilisest elust, tootatakse opi·
lasmalevas
komandoridena
j a iiliopilasmalevas,
samuti maleva viilisriihmades
(Ungaris, Saksa DV-s
ja TSehhoslovakkias).
Vabal ajal voetakse osa taidlusest
EPA
iiliopilasmaj as, iihiskondlike
erialade
teaduskonna

toost ning sporditakse.
Spordiharr astajaid on teaduskonnas
rohkesti
i1ing tulemustelt
oltakse
akadeemi as keskmiste
hulgas.
1980. a,
oliimpi avoitj a kolmikhuppes
Jaak
Uudrnae
on majandustzaduskonna
kasvarid ik.
Oppe aj a kes tus okonoornika
ja
org aniseer imise erralal on oppeplaaru jiirgi neli aastat j a seitse kuud
ning raamalupidarnise
erialal kolm
aastat ja kiirnme kuud, Oppeplaane
on voirnaluse
piirides
iihtlustatud,
eesmar giks on saavutada
iihtlasern
ettevalrnisius
molernal eriaial, Eriarnik 6ppeaineid on sarnased, erinevus on ainult tllndide arvus.
Lopetanute vastu tuntakse suurt
huvi. sesi noudmine majandusspetsialistide
jarele on alati .illetanud
pakkumise.
Okonoornika . ja organiseenmlse
eriaIa 16petanud suunatakse
tii61e
p6hiliselt
()konomistidena,
vanemja peaokollomistidena.
peadispetSerilena, plaani-okonoomika teenistuse
juhatajalena
kolhoosidesse,
koon·
distesse, p61lumajanduse juhtivalesse organitesse
rajoonides
ja peaIinnas jlll.
Raamatupidamise
ja
3naliiiisi
eriala lopetajad
suunatakse
toole
pearaamatupidaj
ate
asetiiitj alena,
pearaamatupidaj
atena, aga ka iiko·
noomikateenistusse
pollllmajanduseltevotetes,
agrotoostuskoondistes
ja mujal.
Ametialase
edasiliikurnise
perspektiivid on molema eriala lopeta-

nutel .avarad, sest praegu on kolhooside ja sovhooside
peaokonornistidest 75 protsenti
[a pear aarnatupidajatest
vaid ligl 40 prolsell,ti k6rgema haridusega.
.:
Enamik Iopctanutest
to(itab otse
oma erialal voi sellega piirneva tel
aladel. Nii tootab raarnatupldarnise
eriala lopetanud
J. Korda Habaja
sovhoosi direktorin a, majanduskandidaat
H. See raamatupidarnise
katecdri
juhatajana,
okonoorriika
eria la lopetanu
T. Kork Tamsalu
Teraviljasaaduste
Kombinaadi
di~
rektorina. At Kallaste Piirnu agrotoostuskoondise
aseesimehena,
rna."
janduskandidaal
J. Jiirvisle
EPA
kvalifikalsiooni
. t6slrnise proteklo~
rilla, rnajandl:Jskandidaat
K Sima
6ppej6una
EPA poliitiiise okOnQ9~
mia kateedris.
£n3111 ik
a groli:iiis tuskoolld isle
pearaamatupidajatest
on
samuU
meie
teadllSkoI1na
kasvandikllcl.
Paljud
16peianud on majandites
peaokonolTlistideks
ning
tulevad
seal edukalt toime,
Viimastel aastatel on eriE populaarseks saanud okonornisl-organisaatori elukutse.
Konkurss sellele
erialale on olnud EPA sUllfemaid.
Ka Ulnavu' oodatakse majandusteaduskonnas
okonoomikahuvilisi.
teoiahlelisi ja organiseerimisv6imeIisi neide j a noorrnehi.
Dots. HARRI PIHO,
majandusteaduskonna
dekaan

Agronoomil on otsnstav sona toitlusprogrammi lahendamisel
Tlinapiieva
globaalprobleemide
hulgas on kesksel kohal maailma
rahvaste
tOitlusprobleem
ja selle
'Iahendamlsega
seotud kiisimused.
Tundub isegi uskumatuna.
et teaduse ja tehnika
tormilise
arengu
perioodiJ kasvab maakeral pidevalt
niiIgivate
inimeste arv. Ometi on
see nii. ORO spetsialistid
prognoo'sivad, et 1990. aastaks ulatub nlilgivate inimeste arv juba 600 miljonini. Jarelikult
soltub inimkonna
saatlls
(iiittes
korvale
soja-rahu
probleemi)
eelkoige just inimkonna koige pohilisemate
tootmisvahendite
t aim e ja mull a
'edaspidise
kasutamise
efektiivsu,sest.

guline tiio, kus kesk- voi korgkoo- Viljandi rajooni Vambola kolhoosi
Leontiine
Kallas,
lis omandatud
teadmisi ei saa ka· peaagronoom
rajooni «9, Mai» kolhoosi
sutada dogmaatiliselt,
vaid iiiirmise Paide
Johannes
Sarapuu,
diferentseeritusega,
vastavalt konk- peaagronoom
Jogeva naidissovhoosi peaagronoom
reetsetele
kohalikele
tingimustele,
Artur AIu ja paljud, paljud teised.
Seeiottu v6ib asjasse mittesiiveneAgronoollli toii ei ole kerge, Ta
TiuIe agronoomiateadus
niiida sageIi just lihtsana, sesi seal leiab va- ei saa pohilisel tooperioodil - suvel nagu lehase spelsialist piirduda
he insener-tehnilisiele
teadustele
vaid see alomaseid
valemeid.
Seepiirast
on 8-tunnise toopiievaga,
j a kestab sageli
agronoomidel
ajapikku olnud hul- gab varavalges
galisel t asj atundma tuid
nouand- paikeseloojakuni.
Agronoom peab
sageli ka puhkepaevi
toole ohverjaid ja opetajaid
teisie elualade
dama, Ta peab olema mitmekiilgne
valdkonnasL
inimene, Hea agronoom peab oleAgronoomidena
on aga edu saama ka psiihholoog, heade suhtlemisvutanud
vaid need, kes on koige
ja juhtimisomadustega;
ta peab
paremini omarrdanud
agronoomiatundma masinaid
ja seadmeid teaduse alused, kes koige pohjalioskama juhtida
autot ja traktorit.
kumalt tunnevad oma majandi tinKeskkonnatingimuste
aarmine
olema fiiiisilisell vastupidav,
Agrogimusl,
ke.s koige oskuslikumalt,
mitmekesisus,
muutlikkus ja nende
noom peab olema koos teiste spetkiiige loomingulisemalt
kohandavad
.diferentseeritud
moju erinevate taiopitu vastavalt
konkreetsetele
ko- sialistide.ga ka kiila hingeks - kulmede .kasvule
ning arengule
on
tuuri- ja kehakultuuritoo
eestvedahalikele tingimustele.
niivord
komplitseeritud,
et neid
jaks oma majandis, osakonnas, bri'seoseid
pole toeniioliselt
kunagi
Ta peab armastama
100Selle
kohta
voib tuua
palju gaadis.
(ka tulevikus) voimalik viiljendada
dust ja tundma
keskkonnakaitse
niiiteid. KOgll vabariigi
taimekas·
;adekvaatsetes
vorrandites,
nagu vatajatele on eeskujuks Eesti NSV aluseid, et osata kaitsta ja siiilitada
'seda on voimalik teha tehniliste
Eelkoige peab
teenelised
agronoomid
Tartu mete loodusrikkusi.
;ieaduste valdkonnas.
Seepiirast on naidissovhoosi
peaagronoom,
poIlu- ta olema tubli inimene, tookas, koagronoomide
too eeIkoige loomin- majanduskandidaat
Eino
Hiirm, husetruu, aus ja oiglane oma toos.
Selle, moneti harjumatu
sonadekombinatsiooni
seletust
ei leidu
isegi meie koige uuemas voorsona. de Ieksikonis, raiikimata varasema·test teatmeteostest.
OIeme harjunud
inseneridena
eite kUjutama
:korgema tehnilise
haridusega
inimesi, kes projekteerivad
voi ehitavad masinaid,
hooneid,
teid jms.
Selle,
tiippisteaduste
valdkorina
'iihendamine
Ioomse maailmaga
on
"iipris uus niihtus ja on ilmne, et
selles
siinteesis
kaj astuvad
nii
tehnika
kui ka 100morgill1ismide
,·evolutsiooni .seadusparasused.
Voib
;i>elda, .et zooinsener
on Inseneri"teadmistega
loomateadlane.
kelle
iiilesandeks on lahendada koikl 100makasvatuse
valdkonda
kuuluvald
cprobleeme
tinapiievase
tootmlse
>tinglmustes.
Eesti Pollumajandllse
Akadeemia
:tl!aduskolldade
hulgas
figureerih
zooinseneriteaduskond
alates 1976.
"aastast (efldise
nimetusega
zoo;'iehnikateaduskond
alustas
.toad
1951. aastal). Teaduskonna
nimefuse, samuti 6ppeplaani
muutmise
'pohjuseks
olid need suured uuen,dused, mis tulid Ioomakasvatusse
viimastel aastakiimnetel.
Oleme pea. aegu
markamatult
astunud
iile
-ajastu liive, kus inimese, tehnika
ia looma suhted on mones mottes
pohjalikult
muutunlld.
Inimkonna
senine kogernus
siinnitas veendumuse, et vqime loami
kasvatada,
caretada ja 'llaljundada
oma suva
jargi.
Suurfarmid
hakkasid
seda
eeIarvamust
koigutama,
Selgus, et
suurte
hulkade
puhul
kehtivad
uued seadusparasused,
muutub 100,made ainevahetus,
en am .ei osutunlld kiilIaldaseks
senised .iiksikuid
loomi hoidnud
kaitsereaktsiobnid.
,Oma mojy avaldab
suurkarjadele
%.a 100ma(:ie...latlUtamine
maast ja.
paikesest,
selle tagajarjel
muutub
·,k()g\l nende
()Iemus}a kiiih.lUline.
Teatavaid sellealaseid kogemusi on

Eesti
Pollllmajandllse
Akadeemia saatis k a. jaanuaris ellujiirjekordse, XXXIII lennu lopetajaid ja
volab suvel vaslu uue kontingendi
agronoome
(75), Soovime, et agronoomi
elukutset
tuleks. oppima
hulk tublisid
maa- ja. linnanoori,
kes arrnastavad
loodust ja maaelu
ning kes moistavad
juba praegu
agronoomi
elukutse vajalikkust
ja
humaansust

Tulevased
agronoomid
saavad
aktiivselt osaleda
ka isetegevuses
ja spordis.
Agronoorniateaduskohd
on koos melsanduse
ja rnaaparanduse teaduskonnaga
olnud
k6ige
spordilembesemad,
siia on koondunud ajast aega EPA parimad sport-.
lased,
Agronoomide
huIgast
on
v6rsunud sellised tuntud sporllased •.
nagu endisi NSV Liidll parimaid
kuulitoukajaid
Feliks Pirts, tuntud.
odaheitja,
praegune
TRU Kaiiriku
Agronoomia lead uskonna
lopetaspordibaasi
direktor John poldsam.
jaid oodatakse peamiselt osakonnamitmekordne
Eesti NSV
meister
juhataj ate j a keskastme agronoomiklassikalises
maadluses j.a
agrode tiiokohtadele, kuid edukamad 10noomide praegune
sporditegevuse
petajad voivad jiitkata tood 6ppehing, dolsent
Paul Kuldkepp ja
ja teadusasutusle.s
voi aspirantuupaljud, paljud teised.
.
ris, Koik majanditesse
tooleasujad
Avarad voimalused on tegutseon kindlustatud
mugavustega
korerialade tea-.
teritega (1984. a, lopetajatest
said miseks iihiskondlike
duskonnas,
kus omandatakse
vasmitmed
iiksikelamud),
mistoltu
tava eriala instruktori voi juhenda,
eeldused
normaalseks
perekonnaia kutse.
eluks on igati loodud,
Oolame teid, kallid noored, 6ppiOpingute kestel on agronoomiateaduskonna
iiliopilastel
voimalus ma EPA agronoomiateaduskonda.
igakUlgseks
erialaste
teadmiste
ENSV teeneline teadlane
omandamiseks
ja samuti
teadusc
dots, HEINRICH VIPPER,
tooks iiliopilaste
teaduslikus
iihinEPA maaviljelllse kateedri
juhataja
.
gus.

Zooinsener - kes ta on?
meil praegusel al aI linnu- j a seakasvatusest.
KUigi koikide loomaliikide iileviimine toostuslikule
tootmisele liihedasele rei-iimile on praegu veel tulevikuperspektiiv,
tuleb selleks iileminekuks
teadlikke
inimesi
ette
valmistada
juba tiina.
Niisugune
iilesanne
on pandud
zooinseneriteaduskonnaIe
ja selle realiseerimiseks vajab teaduskond
voimekaid
noori, kes tulevikus voiksid ola alIa panna vabariigi loomakasvatuse
vastutusrikkale
koormale.
Kaasaegse zooinseneri etlevalmistus on mitmekiilgne.
Teaduskonna
oppeplaanis on mitmeid iildteoreetilisi oppeaineid (uhiskonnateadused,
fiiiisika, keemia, matemaatika),
propedeutilisi
distsipliine
(iildbioIooc
gia, anatoomia,
histoloogia,
biokeeltlia, fusioloogia),
neile haseeruvad erikursused
zootehnika
ja
veterinaaria
valdkondadest.
TutVlltakse p61lumajandusloomade
sootmise, samuti aretuse teooriaga
ja
praktilise kUljega, loomade pidamF
mitmetahulise
probleemide
ringiga. Vanematel kursusteI on v6irrialik spetsialiseeruda
kas veise-,
sea-, Iamba-, linnu- voi kalakasvatuse erialate.
Teaduskonna
16petanud t55tavad
loomakasvatusala
juhtidena
majandeis.
ministeeriumides,
agrotiiostuskoondistes,
teaduslike toot ajatena
oppe- ja uurimisasutustes
jm. Mitmekiilgne ettevalmistus
voi~
maldab
erihuvidega
v6imekateIe
noortele
rakendumist
ka 6pitud
elukutsele liihedastel erfaladeL Tuleb lisad a, et meie vabariigi
100makasvatust
juhtiv·· koosseis, sealhulgas rohkesti . majandite
juhte,
kuulub teaduskorina
vilistl;lste per-

Hasti sobib zoDinseneri elukutse
noortele, kes turinevad huvi elusa
looduse, eritl aga loomse maailma,
selles
toimivate
seaduspiirasuste
uurimise ja nende omapoolse mojutamise vastu. Teatavaks
eeliseks
on juba varasem tutvus loomadega
voi
tootamine
loomakasvatuses.
Kuid teaduskonna
senised kogemused niiitavad, et tublisid zooinsenere on tulnud nii maa kui ka
Iinna piiritoluga
noorte
hulgast.
Edukuse oppimise aial teaduskonnas
kui ka hiljem
tookohtadel
miiiirab mitte niivord piiritolu, vaid
huvi eriala vastu, andekus ja tookus. Oleks vastutustundetu
siinkohal Iubada,
et loomakasvatuses
tootavat
eriteadlast
ootab .ees ai~
nul! huvitavaid
pfobleeme
kiitkev
toop6ld.
Nagll igas
inimtegevllse

se

reo

16igus, tuleb ka slin aeg·ajalt
tegelda vahem huvitavate
igapiieva·
se tao kiisimustega.
Kuid voib
oelda, et juba praegusaegsel
tasemel
vajab
loomakasvatus
zooinsenerina
mitte
niiv6rd
pisikiisimustes
nokitsejat,
kui just
avara siImaringiga
ja hea eriaIase
ettevalmistllsega
tootmisjuhti.
Oma
pohiiilesannete
kohas.elt on zooinsener oma tookohal teaduslik Hiotaja, iildsuundade
miiiiraja ja p6·
hikiisimuste
otsustaja
loomakasvatuses, nii teoreetik kui ka praktik.
kelleIe on j6ukohane
iiksk6ik milliste
tiinapaeva
loomakasvatusse
puutuvate
probleemide
lahendamine.
AugUST
MANNIK,
keemia ka.teedri prof. kt.

Kinojuttu
Ladina-Ameerika
filmitoodangu!
paistab silma Venetsueela, sest seal
puudub tsensuur.
VaHtsus finantseerib rahvuslikku
loomingut, seda
juhib Claudia Nazor.
VenetsueeIas teenivad filmiasjandusega leiba 12 000 injmest. Kasit·
lemist
Ieiavad
partisanivoitlus"
(<<Companero Agusto»),
moraaL
(Iaineid 10i prostitu tsiooni piitsutav:
«Suitsetav kala»), poliitika (cNimi
oli NS») ja teised aktuaalsed .pl-PD.;
leernid.
'

James
Bondi
on
kehastamld'
kolm
niiitlejat:
Sean
Connery,,·
George Lazenby ja Roger Moore.
Neid teab publik, neiSt riiagitakse"
ajalehtedes, vaikitakse aga mehest,
kel on SUllr roll nende filmide' Ii-,:
bilii.ovuses.
Jutt on disainer
Ken
Adamist
(ka temal on lav·animi,;
tegelikuIt Adam on sakslane,. kes ;
oli sunnitud Hitleri paev.il pogene;,.,
rna k6dumaalt), sest tema·onidee.
de generaator, aJates kosmosejaama'
,
ehitamisest
ja .Iopetades
.baasiga.
vulkaani siidames.
K. Adam motles viilJa ·eriskum-)
malise
soiduki
«Bohdola»,
ntiS c
muutub
gondlist.
mootorpaadiks.
siis 6hkpadjaJ liikuriks. Tema 100·
dud
autodeI
on porkeraudadessl:;
monteeritud.
kuulipndlljad,
tapk-·.
laevadesse mahuvad
mitu allvee~"
laeva,
. raiikilllata
fantastiIi'std&
aatomielektrijaamadest.
.
I

Ent
«Oscar!»
. auhinna
,v6m~A"
Adam .hoopts liiiirilise JiImi «Barry.:,
Lyndon» kujundamisega.,
Nagu .tIJ':
:se iiUes: cOhed filmid tOQvad. ra-)'
;1a,.siss~, teist~ga ..tehakse· k~nsti.~,j,
Eksaml eel.

'"

Metsamee~tej pere ootab jirelkasvu
Melt! vatJarifgls koontatak~e ope.
tatnt!,: metsateadlasi,
tanapaevase
nlmetnsega
metsarnalanduse
lrrsenefe, alates 1920. aastast.
See el
~I«: erlti pikk aeg, kuld. s~lle ajagn
on' saanud Korghariduse juba mitu
metsameeste
pdlvkonda
. ja . voime
jul!;leit oelda, et meie metsarnajandust. arendatakse
teadlikult [a teadusllJ(ult vilja tijotafud alustel,
.
Metsameeste
pere aga ootab
alaU ka jarelkasvu. Meie rldadesse
011 erlti oodatud
need noored, kes
funnevad huv! looduse vastu ning
Ilsaks eriala
oppeainetele, peavad
lugn tehnikast [a tahavad
elada
maal.
Seega peali metsakasvataja
olema. vaga laialdaste teadmiste ja
iluvldega, la peab oppima nii 160dusteaduslikke
kui ka tehnilisi 6ppeaineid. Liihtudes sellest on koostntud ka oppeplaan, kus 6ppeainete
toetelu, (Jigi 50 niInetust) on vaga
mitmekesine:
k6rgem
mateInaati·
ka, fiHisika, keemia, geodeesia, botaanika,
taimefilsioloogia,
mullate?dus, dendroloogia,
melsakasvatus; metsakultuurid,
metsatakseeri-

tulevasel' lookohal
vajalikke
teadmisi ja ornandatakse
kogemusi.
Oppeaeg
kestab 4 aastat ja 7
kuud ning eriala lopetamiseks
tuleb sooritada riigieksam teaduslikus
komrnunismis ja kaitsta diplomitoo
('-projekt) riikliku eksamikomisjoni
ees,
MetsandusHku
hariduse ornandamine on rnuutunud palju sisutihedamaks
alates
1983, a. siigisest,
rnillal alustati 6ppetood uues moodsas oppehoones. Uus 6ppehoone' ei
ole ainult
ilusa valisilmega,
vaid
ka hea ja omaparase
siselaherrdusega.
Avarad, valged
auditcoriumid, iga 6ppeaine jaoks oma laboraloorium,
k6ik ruumid on proj,ekteeritud
perspektiivilundega,.
mis
tagab nende kasutamise
niiiidisaja
tasemel. Ul.1ed tingimused
on 100nud
paremad
v6imalused
milte
ainult oppelooks,
vaid ka iili6piIasle leaduslikuks
uurimistooks
Ja
samuti vaba aja sisuslamiseks.
Teaduslik ullrimist60
on melsarneesle hulgas olnud aukohal juba
ligi nelikiimmend
aaslat -- esimene iiliopilaste teaduslik ring (met-

mine, "rnetsakasutus,
metsaleorraldus, autod ja traktorid,
rnetsamajanduslike t(jode mehhaniseerirnine,
rnetsamajanduse
okonoomika
jt.
Vanematel
kursustel
on v6il11alik
spetsialiseeruda
peale rnetsarnajanduse ka metsatoostusele.
Metsamajandusliku
suuna valinud
iili6pilased 6pivad rohkem biolooglIisi 6ppeaineid,
1Iga metsatoostusliku kallaku valikiil rohkem tehniIisi 6ppeaineid.
Vastavalt
sellele
suunatakse nad ka toole, Metsamajanduse insenerid
peavad tag ama
rneie metsade kasvatarnise
jarjepidevuse ja metsatoostuse
insenerid
-- melsa iilesloolamise
ja saadava
puidu ratsionaalse
kasulamise.
Oppeainele paremaks o11)andamiseks on iga kursuse 16pul 6ppepraktika, mis loimub enamasti
Jarvselja
oppe-kalsemetsamajandis
(45 km Tartust),. kus on iihiselamud, sookla, klubi ja raalnatuko.
gu ning kaunis' Selgjarv. Kolmanda
ja neljanda kursuse jarel Iuleb Iisaks 6ppepraktikale
minna .melsamaj and itesse voi melsatoostuslikes·
se ettev6tetesse,
kus kinnistatakse

sakasvatuse
ja'. -kaitse ring); alus- leadusHkus
uUritnis1:oos sPdtdis! ja
tas lood juba 1946_ aastal ja igal seeparasf on ta voil11elirte toatama
aastal
votavad
parernate
toode ka vaga
erinevatel:
100kohtadeL
autorid osa nii akadeemiasisesest
Parast k6rgkooli
Ifipetamisf ootakui ka vabariiklikust
ja iileliiduli- vad tookohad
Metsamajandllse
ja
sest
konkursist
ning on saadud
Looduskaitse
Mini5'teeritimi
siiskiillalt rohkesti medaleid. Teadus- teernis
{lopetanud Ieiavad
tood
likes ringides alustatud uurimistoometsarnajandites
j a metskorrdades
dest on valja kasvanud
mitrned inseneride, meisaiHemate, abirnetsakandldaadldissertatsloonid.
Uued iilemate
ja teistena}:
Metsa- ja
faboratooriumid
v6ilnaldavad
Iaien- Puidutoostuse
Mil1isleerimhi
siisdada veelgi uurimistoode
temaatlteemis (metsa- ja rnooblikcmbinaakat ja sisukust,
rohkem iHi6pilasi tides
rneistrltena,
inseneridena,
saab teha individuaalset
uurimis- tehnoloogidena
jt.);
Agrotoostust06d. Uues 6ppehoones
avanevad
koondise
siisteemis
(kolhoosidesavaramad voimalused
isetegevuslisovhoosides .metsakasvataj a-rnetsakele kollektiividele,
mis v6imaldab
iilemana);
Metsakorralduskeskuses
paremini esineda akadeemia tradit- (abitaksaatorilena,
taksaatoritena
sioonilistel
isetegevuse
iilevaatusjt.) Uurija
vaimuga
noortele on
tel.
avatud ka teadusep61d ~ voib jato
Metsameeste
peres on alati k6r- kala iili6pilasena
aIuslatud
uurigelt hinnatud
sporti, spordiga te- mist06d aspirantuuris
v6i insenerigeldakse
mute ainult korgkooJis, na v6i teadurina
tMtades
Eesti
vaid see jatkub ka parast 16petamist, NSV Metsamajanduse
ja Looduskaitse Ministeeriumis,
Eesti Metsakui voetakse osa majanditevahelisinstituudis,
Eesti P611umajanduse
test spartakiaadidest
ja erialav6istAkadeemias jm.
lustest.
Tulevane metsanduse
spetsialist
Dots. PAUL KURVITS,
karastub
mitmekiilgses
oppe· ja metsakorralduse
kateedri
juhataja
j

Oppige hiidrotehnika- ja keskkonnakaitse
insenerideks!

Kul ann ate avalduse oppimiseks
me,tsanduse ja maaparanduse
teaduskonnas
maaparanduse
erial at
jil edukalt feete ara sisseastumiseksamid.
siis parast
viis aastat
kestnud opingllid kirjutatakse
teile
valja I)iidrotehnikainseneri
diplom.
Parast lopetarnist leiate tiiokoha
testi NSV Riikliku POllumajandu:
se Tootrnistehnika
Komitee (EPT)
raioon!ja.
rajoonidevahelistes
koondistes,
Riik!ikus Projekleerimise j'a Uurimise Instituudis «Eest!
Maaparanduspr6jekt»,
maaparandllse valitsllstes,
sovhoosides
ning
kolhoosides.
Osa
rnaaparanduse
~riala . iiliopilastest
spetsiaJiseeruva(:l keskkonnakaitse
insenerideks,
kes hakkavad tOl11e Veekaitse Inspektsiooni
ning . Metsamajanduse
La Lboduskaitse
Ministeeriurrti siisteemis...
.'.
,
. EPi"sse su'tmatlld noored insenetid aSllvad toole meistrite voi t06dejuhatiljatena.
Nende iilesandeks
on kuivendus- ja vihmutussiisteemid~, pumplate,
sildade,
teede, veehbidlate, kalatiikide,
veepuhastusobJektide jm, ehitustDode
juhtiniine,'·
EhitusHiiide kontroll ja ka ekspluiltatsiooni
jiilgirnine-juhendamineo ,on maaparanduse
valitsuste
iilesanneo Maaparanduse
valitsused
on l~laapsalus.
Tiillinnas, Tartus,
Piirnrts, Viljandis, Rakveres, Turil,
Vorus' ja Kin'gissepas. ' Ka maaparanduse vaJitsustesse vajatakse tiSo-

tehnika vastu ja samal ajal olema
ka loodussobrad.
Nende
iilesandeks on oppida kasutama tehnikat
nii, et sellega ei tehtaks kahju meie
elllkeskkonnale, s. o. loodusele. Seeparast
on oppeprogrammides
nii
tehnilisi kui ka
loodusteaduslikke
aineid.
Esimestel kursuslel antakse ettevalmistus
inseneriteaduste
omandamiseks, 6pitakse reaalaineid: korgemat rnatemaatikat,
fiiilsikat, kujutavat
geomeetriat,
joonestamist
ja keemiat. SarnaJ ajal aga opitakse ka juba
elukuiseks
vajalikku
geodeesiat,
hiidrogeoloogiat
ja arvutllstehnikat.
Et
hildrotehnikainsener peab projekteerima
ja ehilama, sUs on appepJaanis
ettenahtud mitmed
ehiluslikud
ained. nagu
ehitusmaterjalid
ja -tood,
ehitllS'
rnehaanika,
tugevusopetus,
alused
ja vtIndamendid,
ehituskonstruktsioonido Hio16ogilistest j3 [JollIlrtlajatiduslikes\
ainetest
apetatakse
metsanduse
aluseid.
looduskaitset.
mullateadust
ja maaviljelusl.
Mates kolmandasl
kUfsllsesl langeb pohiraskus erialaainelele
(hiidraulika, hiidroioogia
ia hiidro:neet·
ria. rnaaparandus)
..
Viimastel kurslIslel on poll;aine·
teks
maaparandust66de
organi·
seerimine ja juhtirnine, maaparan-

Ie noori hiidrotehnikainsenere,
sest
lahematel aastatel jouab van a kaader enamikus pensioniikka.
Maaparanduse
valitsustes
tiiotavad ka
projektgrupid,
mis samuti vajavad
kargharidusega
spelsaliste
~ hild·
rotehnikainsenereo
Enamikus
Eestil11aa kolhoosides
ja sovhoosides on j uba praegu valmis ehitatud nii palju kuivendussiistecme ja muid veemajanduslikke ehitisi, et majandisse
tuleb toi)Ie votta insener melioraatori
ametikohale, Tema peamiseks
kohustu·
seks on hea seisia selle eest, et koik
siistcemid-ehiiised
funktsioneeriksid normaalseH,
et nende rajarniseks kulutatud
riigi rahas! oleks
kasu. Majandi
rnelioraaior'
peab
lahendarna ka teedevorgu. rnaastiku
planeerimise ja mni.d majandi probleerne.
Seepiirasl
peab ia olema
Jaia silrnaringiga
insener. Suurtes
rnajandites
on ametis milu rnelior38(orit
voi htidroiehnikainseneri.
Neid jllhib peamelioraator.
Alles
viirnastel aastatel on EPA-l olnud
viiimalus suunata majandeisse t6iile
hiidrbiehiJikainscnt're.
vareiTi luli
nad sllunaia pearniseI! proJckteerimis- ]a ehitusorganisatsioonidesseo
Noored, kes soovivad oppida hiidrotehnika':' voi keskkonnakaitse
insenerideks,
peavad
tundma
huvi

dussiisleemide
ekspiuatatsioon,
hiidrotehnilised
ehitised,
veekaiise,
veevarustus,
pumbajaamad
ja maaparandussiisleel11ide
automaatika.
Nii nagu teislelgi erialadel, antakse
ka tulevastele hiidrotehnikainseneridele p6hjalikud !eadmised iihiskonnateadustes.
Keskkonnakaiise
inseheridele
omislatakse
kill! hiidrotehnikainse·
neri kvalifikatsioon,
kuid nad apjvad p6hjalikumalt
loodus- ja veekaitset. Lisaks antakse
leadmised
maasiikuokoloogiasl,
keskkonnakaitse votetest'
pol1umajandustehnoloogias ning hiidrokeemiast
ja
-bioloogiast.
Praktikad ..toirnuvad
loodllskaitsealadel,
vee- ia Iooduskaitse asutusles.
Kui maaparandusinseneri elukulset peetakse rohkem
meestele sobilikuks,
siis keskkonnakaitse inseneridena
tuleks eel istada. naisi, kes on elu ja elukeskkonrla
alalhoidjatena
kindlasti
meestest paremad.
Eelmisel aastal kolis teaduskond
\Jude oppehoonesse
Tiih [veres, kus
on kaasaegsed
oppekabinetid ja laboralooriumid.
Hildrotehnikainseneride
etteva!rnis!amiseks
on sislIstatud
hiidraulika
labor. keskkonnakailse
insenerid saavad orna
katt proovida veekaitse ja kecmia
Iaboris.
Peale nende sisustatakse

liihemal ajal lerve hulk oppekabinette.
Oppetoo
kaasaj aslamine.
niiitlikust.amine~
moodsa
arvutustehnika
kasutamine
teeb
eriala
omandamise
hoop is huvitavamakso
Dliopilastel on voimalik kaike prak·
tiliselt jarele proo\'ida
ja katsetada, tegelda
teadusliku
llllrimist6oga, aidaies nii kaasa meie vabariigi
veemajanduse,
maaparanduse ja keskkonnakaitse
probleemide lahendamisele.
Peale 6ppetoo saab aktiivselt tegelda spordiga ja volta osa taid[usringidest.
Populaarne
on maaparandajate
klubi «Kraavihallid».
kus on viimasel ajal
korraldatud
huviiavaid
uritusi.
Praktika on naidanud,
et EPA
lopetanud
hiidrolehnikainsenerid
on saanud milmekiilgse
hariduse
ja toolavad oma tookohladel haslt
Maaparanduse
eriala
16peiartute
kutsetruudlls
on olnud suur, vahemalt 90% 16petanuist taotab 6pitud
eriaJal. Palga- ja korteritingimused
OIl olnud soodsad.
Kui tU!lnete huvi tehnika ja 100'dllse vastu, klli tahate, et elukeskkond jaiiks ka tulevikus elamisk6lb.
likuks. siis tulge ia oppige hiidrotehnikainsenerikso
Do.ts. V ArNO TAMM,
vesiehituse kaleedri juhataja

Veterinaaria erialast ja selle omandamise eeldustest.
Millised on siis p6himottelised ja inimesed, peamiselt vanema gene'Arsliteadus
ehk rneditsiin laieolulised erinevuSed nimetatud spet- ratsiooni esindajad, peavad loom a'11as. Uihenduses jaguneb kaheks-vallel ja rnida lugeda arstiku(se
s6bivuse niiitajaks
norhllmaanmeditsiilliks
(rneditsiin kit- siaalsuste
kaaluvaks. k6rgkooli astumi,se ava!-. maalse psiiiihikaga
inimese (eriti
sam as tahenduses)
ia veterinaar·
laste) soovi loomi hellitada, nende
ril'edilsiiniks. Et m6lema' eriala too- duse vormistamisel?
Veterinaararstide
ja zooinsenerieeSI hoolitseda .ia vajaduse korral
obf~kti (vastavalt
inimese vol IdOon
inimeste neid .ka arstida.
.pa)'bia!Oogilineo!emus
ja toornee: de pohiillesandeks
totlid .(profiilaktika
ja ravimine)
kindluslamiiJe
loomse
parifoluga
N····d
. d
d Q."
··t . a'
Loornakasvatus
,on ,.' ~e
.?m~
ht n ve erlll afp'o~hriotteliselt ei erine, sii:; on pal- tOiduametega,
ktls arstlks purglJa.l~
a .Iemata _~OO'VIjuodel noortel
kutsevalikul
sarna- seega iiks pollu!1lajandusharu,
tood hinnataks.
Joppiulemuse
tavad, kUld hdlserna kutsetoo h~aegselt 'kaalumisel
arstiteaduskond
'1:
...
~.e.
'. ·1. I" .•.
Vldes peaks nll'o loomaarmastusele
ja veterinaariateaduskond.
' II 18, pllma, VOl., munade
lU ga Ja
.. ,. .k' on 'kree. t·se ·In""d
toO .. ·ob·.
omah'tin'
I' I
....ee·'1'0IS [ ama
at
OOS' II·
a
a
use,
Vu$e
niiitaJ3ld.
Tutvumisel
stuudiumi
vaItel
Kul zooinserteri tegevus On suu'Nagu
k6igile korgkooli
kandlopitavate
ainete loeteluga
nendes
toodangu
kindlusfamisele
deerijatele,
on veterinaariateadus·
te.iI.duskol1dades naeme suurt kok- natud
valjatootatud
normide kohase soot· k6nnas vajalik teatav opivolme teokul~l1gevust.
Rakendusqioloogilise
reetiJiste iildainete ori1andamiseks,
alan~ luleb m61emal juhul noore· mise ja pidamise, samuti aretuslisiis Ioomaarsti
too ntis. uldreelilina.
peaks kajasiuma
ma~el kursustel
oppida
fiiiisikaf, ke v6tetega,
seisneb eeskatt loomade haigustest
kooli hinnetes. Veterinaari
too makeemiat.
botaanikat,
zooloogiat,
majanduslike
kahjude jandites on sageli seotud fiiiisiliste
Sijven9iJ.tu!t
kasitletakse.
anatoo- tllienevate
Niisiis taotleb vete- pingul:ustega;. vajaduse
konal tull,1i.a.t,fiis,ioi60gi'at, biokeemiat,. milt· viihendamises.
rinaararsf
l11ajan<l.usHkku ¢fektiiv· Jeb. t{iole ri1inna vaatamata
kell.aro~lqloogiat
ja farmakoloogiat.
sust loomade haiguste. t6rjega,. s; o. <ijale ja i1mastikutingiruustele.
Sel;v,anematel
kursusiel .. opetatakse
on paremad eeldunn,..Idiinilisi
aineid, tUdengid. saa- haiguste arahoidmise ja raviga ning les~ tulenevalt
tema
toomeetodid
ia. -vahendid
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