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POLLUMAJANDUSE AJALOOST

POLLUMAJANDUSLIKUD KATSEJAAMAD JA
pOIIUvIAJANDUSLIKUD KOOLID EESTI vABARIIGIS

6pnr. AGR. JAAK Uvt.l,ntK - 110

M. Karelson

flpet. agr. Jaak Umarik jiii viihetuntuks Eesti Vabariigi esimese iseseisvusaja iildsusele. Tdnaprieval

teavad temast hoopis viihesed. Tavaks saanud tuntud isiksuste eluloo ja tegevuse kirjas6nas jiiiidvustamine

juubelisiinniaastatel (eriti 50 ja 75) jiii Umariku kohta tegemata okupatsiooniaastate keerises. Piiiiame kiiesoleva

kirjas6naga tagasihoidlikult tiiita seda kohustust tema I10. siinniaastal.- 
"Jaak Annrik tciiitas vabas Eestis kdrgema riigiametnikuna Pdllutci\ministeeriumis, kus tenta juhtimisel

ja hoole all oli iseseisvuse algusest kuni selle l1puni pdllumajanduslik katseasjandus ia pikki aastaid ka p6llu- ja

kodumajanduslik kutseharidus, mille rajamiseks ja korraldamiseks ta on andnud oma meheea parinnd aastad ...

Erilist mcirkinist vciririvad ka tenn maanoorte organiseerinrise idee rakendamine ja iaoskondliktL ctgrorutomilise

tt\utrndetcici pOhinfite. " (E. Jtirvesool, a-ni 1935 Gerbenson.)
Jaak Umarik siindis l?. jaanuali l l89l Tuhalaane vallas lenditalupidajate peres. Ta alustas 6ppimist

kohalikus kihelkonnakoolis, lOpetas Riia Vaimuliku Seminari 1912 ja Kiievi Poli jtehnil ise Instituudi p6lluma-
janduse osakonna l9l7 6petatud agronoomina.

Edasioppimise orsrarbel oli J. Umarik P6llut<jcjministeeriumi poolt komandeeritud J. D. Rockef'elleri
(1839-1937) Fondi stipendiaadina 1925. aastal (7 kuud) USA-sse p6hil iselt Colnell i ja Saint Pauli t i l ikooli
juurde.

1919. aastal asus J. Umarik tiiiile P6llutdoministeeriumis (minister Theodor Pool). Juhtivasjatundjana
kujunesid ministeeriumis J. Umariku iilesanneteks p6llumajandusliku katseasjanduse p6hialuste viiljatciOtamine
ja katsejaamade v6rgu kujundamine ning p6llutd6- ja maattiiibiliste kodumajanduskoolide v6rgu viiljaarenda'

mine ning 6ppetegevuse suunamine/korraldamine, ka kohase agronoomilise n6uandetcic! vormi leid-

mine/rakendamine. Ministeeriumi struktuuriiiksuste nimetuste muutmise t6ttu olid ka Umariku tddkohtade

nimetused aastate kestel erinevad, nagu eriteadlane, n6unik, peainspektor. Aastatel l93l-1935 oli J. Umarik

Pollut<jrjministeeriumi Hariduse ja Katseasjanduse Biiroo juhataja, aastatel 1935-1940 P6llutbciministeeriumi
P6llumajanduse Osakonna abidirektor (direktor Kaarel Liidak, a-ni 1936 Karl Liideman), i.ihtlasi Maatulunduse
ja Katseasjanduse Bi.iroo juhataja. P6llut<i<)- ja kodumajanduskoolid viidi 1936. aastal Haridusministeeriumi
haldusse.

J. Umariku algatusel rajati (1920) Riigi P6llutdo Katsejaam Aruki.ilas, ta oli esialgu (1921-1924) ka selle
juhataja kuni katsejaama ii leviimiseni Kuusikule (juhataja K. Liidak).

J. Umarik lektorina opetas Tarru Ulikoolis aastatel 1932-1935 didakti l is-metoodil ises seminaris pdllu-

majanduslike ainete 6petamise metoodikat. Vajaliku pedagoogil ise ettevalmistuse sai temalt i. i le 40 agronoomi.

Nendest hakkas osa p6llumajanduslike kutsekoolide dpetajateks,
J. Umarik osales akti ivselt i jhiskondlikus tegevuses. Ta oli Talumajanduse N6uande Biiroo juhatuse esi-

mees ( 1929-1932), Eesti Sordiparanduse Seltsi juhatuse l i ige (alates l9l9), Eesti Sooparanduse Seltsi juhatuse

li ige (1919), Eesti Agronoomide Seltsi vi imane esimees (1939-1940). J. Umarik kuulus akadeemilisse organisat-

siooni i. i l i6pilasselts Liivika.
Jaak Umarik tiiiitas 22 aastat (1919-1940) juhtivisiksusena Eesti Vabariigi p6llumajandusteaduse

arendamise ja maaelu vaimse rikkuse tiiustamise ttitip6llul. Nendes valdkondades olid temale

akumulatoorseteks j6uall ikateks p6llumajanduslike katsejaamade ja p6llumajanduslike kutsekoolide vil jakas

tegevus, mis kulges suures osas tema eestv6tmisel ja paljudel juhtudel tema otsesel algatusel.
J. Umaliku riikliku loometegevuse katkestas 1940. aasta suvel Ndukogude okupatsiooni vdgivallavdim.

Jiirgneva aasta kestel ENSV P6llutcicjrahvakomissariaadis justkui "otsiti" temale "sobivat" todkohta. Umarik oli
seal li.ihiajaliselt peaagronoom ja kaadrite ettevalmistuse osakonnajuhataja (?!), edasi "Tsentrozagotzerno"
spetsialist.

-r

I V66rsil ja kodumaal. US Liivika koguteos, Toronto, 1965,264lk.
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Saksa okupatsiooni ajal 1941-1944 taastus J. Umariku tegevus p6llumajandusliku katseasjanduse vald-
konnas. Ta oli Eesti Omavalitsuse P6llutciodirektooriumi/P6llumajanduse Keskvalitsuse (nime muutus L jaan.
1943) p6llumajanduse ja katseasjanduse nOunik, hil jem P6llumajandusliku Uurimise ja Katseasjanduse
Osakonna juhataja.

N6ukogude v6imu taaskehtestamisel 7944. aasta hilisstigisest oli J. Umarik Kuusiku Pdllumajandusliku
Uurimisinstituudi vanemteadur (1944-1945), agrotehnil ise propaganda osakonna juhataja ja vanemteadur
(1945-1947). Teadusasutuse nime ja alluvuse muutumisel triotas J. Umarik Eesti NSV Teaduste Akadeemia
POlf umajandusliku Instituudi Kuusiku filiaali agrotehnika laboratooriumi nooremteadurina (1947-1949).

J. Umarik kii i iditati 1949. aasta miiltsis Novosibirski oblastisse. Ta rehabil iteerit i ning suli Tall innas
4.  novembr i l  1981.  aasta l  91.  e luaasta l .

Huvipakkuvad on Jaak Umariku meenutusl6igud oma noorusaastate eesmrilkidest ja teadmiste ti i ienclami-
sest .  Ta k i r ju tab (  1978):

"Olles siin.din.ucl maal kehvas renditalus, armastasin loodust, maad ja maarahvast nin.g esintesest kooli-
aastast peale hakkasin "tarkust tctga ndudma" eesntcirgil j1udct teaduse allikate juurde, et vliksin peirasr
abistada leivatootjctt ntaanxeest viifa rabeleda puudusest ja pintedusest ning jduda j1ukuse juurde hariduse -

pdLl.un.eheks 1ppirnise kaudu. Sellepiirast onta pikal hariduse ontandamise teekonnaL pliiidsin kogudtt t ditnctlikLtlt
pOllalikult teaduslikku pagaasi igas koolis, igalt 1petajalt niipalju kui suutsin, et rikastada end igaktilgselt
teadntisrega, ... nfijuvaks teguriks oli see, et piiiidsin alati igah pooh midagi juurde 1ppida isikutelt ja asutltstelt
ning raamatutest, nxaa- ja v66rkeelseist. ... abinduks olid nulle dppereisid vcilismaile, kus tutvusin pdllunujan-
duse seisukorraga ja uuendustega, mis mulle kutsetr)r)s ja ametalal kasulik vdiks olla. Ka edasi1ppima ja tead-
misi tciiendcutta vdlisntaa iilikoolides, seda milles tundsin puudust oma teadmistes, lciks mul 1nneks saavutada
1ppereisiL Ameerika Uhendriikidesse i,925. aastal Rockefelleri stipendiaadina. Teine liik 1ppereise vdlismaile
tegin vabariigi valitsuse ltikitusil kongressidele ja kiilla vastastikku pdllumajandusega tutvunemise otstarbel.
Loetlen neist tdhtsamad: Rootsi ja Norra 1925 a, Itaaliasse ja Rooma Ulemaailmse Pdllumajanduse Instituudi
kongressile 1929, Ungari ja Tiehhoslovakkiasse 1929 a, pdllunmjandusliku kutsehariduse kongressile Belgias
1930 ja sannl aastal Poolasse, 1936 Tiehhoslovakkiosse, Poolasse ja Soome 1923, I 928 ja I 938 aastail. "

Jaak Umariku viljakast elutridst, seega ka m06dunud aja Eesti p6llumajandusteaduse ja maaelu vaimse
arengu taustast, saame i.ilevaate tema kirjutistest, mis avaldatud jiirgmistes vziljaannetes: t'Pdllumajanduse

Peavafitsuse aastaraamat I - 1918...1926" (Tln., 1927,35 lk.) ja "Pdllumajanduse Peavalitsuse aasta-
raamat Il - 1927...1929" (Tln., 1929, 330 lk.).

Eesti pdllumajandusteaduse kil jas6na kullafondi kuulub J. Umariku koostatud ja toimetatud raamat
"Eesti p6llumajandusteadus p6llumehe teenistuses" (Tln., 1946,616Ik.). Raamatu koostaja kirjutab: "Kiies-
olevas vciljctttndes on pi.iiitud utda liihikokkuv1tteid kdigist tcihtsamaist saavutcttltd tulemustest uurinis- ja karse-
asutistes, vaatemato sellele, kas need kirjutised seni on triikis avaldatud v1i ei. Tdr)tulentuste aruanded ja
liihiartiklid on koostatLtd uurimisasutiste ja nenele osakondade tolleaegsete juhatajate poolt." See reos hOhnab
sisuliselt suulel mdiiral ka Jaak Umariku enda elutcid ja taotluste kokkuvOtte, kuna ta oli enam kui 20 aastat
POllutodministeeriumis selle valdkonna probleemide p6hil ine juht/koordinaator. Raamatu sisu on nagu inven-
tuur/kokkuvOte, ndidates, millise kapitaalse teadustcici tegid esimesel iseseisvusajal meie p6llumajandusteadla-
sed/katsetegelased oma kutsetcici valdkonnas.

"Vabade Eestlaste P6llumajandusliidu aastaraamatus XV" (Amherst Massachusetts, 1976) avaldas
J. Umarik artikl i "Mii lestusi 6ppeleisist USA-sse viiskiimmend aastat tagasi". See oli seal Rockefelleri Fondi
stipendiaadina olemise aeg, J. Umarik tutvus USA p6llumajandusliku katseasjanduse ja p6llumajanduse 6peta-
mise metoodikaga, p6llumajandusliku nOuande stisteemi ja maanoorte organiseeritud tegevusega.

"Vabade Eestlaste P6llumajandusliidu aastaraamatus XVI" (Stockholm, i978) avaldas J. Umalik
artikli "Miilestusi pOllumajandusliku kutsehariduse korraldamisest Eestis".

Eesti p6llumajanduse ajaloo huvilistele on tiihelepanu viidriv ka "Uli6pilasselts Liivika aastaraamatus
I" (Toronto, 1988) J. Umariku mahukas/sisutihe kirjutis "Jaan Metsa kirjad Theodor Poolile".

Siin nimetatud "Vabade Eestlaste P6llumajandusliidu aastaraamatud" (XV ja XVI) on antud Tartu
Ulikooli raamatukogu fondi.

On ti ihelepanu veidriv, et Jaak Umariku kiisiki{ad jOudsid tema emigratsioonis olevate kolleegide/s6prade
kiitte, kes need jzizidvustasid tri ikis (1916, 1978, 1988), olles nii t i inapaieval ka meile kdttesaadavaks. Kasurame
neid kaiesoleva kirjutise j i irgnevates osades, ka m6ningaid l6ike tema s6nastuses.

Rockefe l le r i  Fond i  s t ipend iaad ina  USA-s
Kui Jaak Umarik oli m6ningad aastad toOtanud agronoomilisel alal, j6udis ta arusaamisele, et ainult ins-

tituudi- v6i i i l ikooliharidusega ei suuda Eesti Vabariigi p6llumajandust ning ri iki asunikuseisundist vajaliku
kiirusega suverddnse ri igi peremeheseisundisse viia. Ta tegi pdllumajandusministl i le (August Kerem) 1924.
aasta algul ettepaneku leida meie saadiku Ants Piibu kaudu v6imalus USA p6llumajandusega tutvumiseks ning
oma teadmiste uiiendamiseks m6ne pOhjapoolse osariigi iilikoolis. Umarik taotles enda dppereisiks ja 6ppimisaja
viiltel USA-s elamiseks InternationaL Educcttiott Board'i (Rockefelleri sihtasutuse) stipendiumi miiiiramist.

_ :-:rrrl.,+'.:,it ,,.*r , ,.,. -., :r:-:::::.:.j:-
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J. Umarik tegi ministrile euepaneku, et ka J6geva Sordikasvanduse juhataja Mihkel Pill saaks v6imaluse

teadmiste ja oskuste tiiiendamiseks USA-s sordiaretuse ja seemnekasvatuse alal.
Taotlused ti i i tusid soovide kohaselt. Saadik A. Piip oli nendele m6lemale muretsenud n6usoleku 6ppirni-

seks ja t66tamiseks New Yorgi osariigi Cornell i Ulikoolis ning sealses p6llumajanduse kolledZis ja katsejaamas.

Saades Rockefelleri Fondi stipendiumid, oli tagatud USA-s viibimise (elamise) ja reisikulude katmine. Eesti

Vabariigi aastapaeval 24. veebruaril 1925 jOudsid J. Umarik ja M. Pil l vi iepiievase laevareisi j i irel USA-sse.

Peatselt said Rockefelleri Fondi stipendiumid USA-sse ka Anton N6mmik ja Alma Martin, kes mOlemad

omandasid USA-s ka M. Sc. (Master of Science) teadusliku kraadi. Berli inis 6ppis Rockefelleri Fondi stipen-

diumiga Jaan Mers, J6geva Sordikasvanduse heintaimede osakonna juhataja, ja Sveitsis Elmar Lepik, pzirastine

Tartu Ulikooli taimehaiguste instituudi ja katsejaama juhataja. A. Martin tciotas Eestis olles Kehtna K6rgema

Kodumajanduskooli 6petajana ja hil jem (alates 1936. a.) Haridusministeeriumi kodumajanduskoolide n6uni-

kuna. Pdgenikuna (1944) todtas A. Martin alates 1949. aastastUSA-s Guilford College's P6hja-Carolinas kodu-

majanduse professorina ning dieteetikuna (18 aastat) kuni oma surmani.
J. Umariku ja M. Pilli tegevus stipendiaadina USA-s kulges nende huvide kohaselt erinevates valdkonda-

des. Seepiirast kohtusid nad seal harva.
Jiirgnevalt piiiiame edasi anda J. Umariku meenutusi USA-s viibimise ajast (1925), esitades valikuliselt

l6ike tema kirjutisest "Milestusi Sppereisist USA-sse viiskiimmend aastat tagasi" (1976),jiiiides avaldatud

kirjapildi (-vormi) juurde. Kdesoleval ajal on jdiinud kirjutises esitatud meenutusl6igud meile koguni kolm-

veerandi sajandi kaugusele. Ometi on need huvipakkuvad.
Cornelli Jlikooli pdllumajandusteaduskonnas (kolledniil 1ppisin pdllumajanduslike ainete dpetamise

metoodikat ning vriljaspool kooli (farnteritele ja maanoorrele) kutsehariduse levitamist ning nduandetdii
ntetoodikat. Tuvusin 6ppet6oga kollediis, samuti 6ppe- ja kcisiraanrutute ning ippevultendite kasutctntisega.

0ppeto| edukuse peamiseks pdhluseks Ameerika kollediis ja pdllutookooli,s tuleb pidada (erinevalt Euroopast)

1petantise meetodit. ntis t,cihendab 6pilase tddkoornust ligi poole vArra. Kuid sanmvrjrra suurendub see trteatrtcl
proJessori ja 1petaja koormust, kellel tuleb lisaks loengule v1i suulisele ettekandele otsida ja ette valntistctdct

ajakiladest ja kcisiraanntutest matelal ning see paljwrdutult kursuse vdi klassi kuulajaiLe viilja.iagada. Onum'

datud teadmiste kontrolliks on testid ja liihieksanild senrcstri kestel, nris annab kiire illevaate 6ppetdc) edtLkusest
ju samuti nmtelali Tppej\ule enesekriitikaks. Kuid samavdrra sunnib see iili1pilasi pidevale tc)r)le ning, teeh
tctrb e t uks e ksami e e Lse nte e Ie t u tt tu p ini s e.

Pecttudes nt1ned pcievad Cornelli Afikoolist eraldi asuvas Geneva katsejaamas, tutvusin pdldkatsete
korraldamis e meto odikaga taime kasvatuse ja aiandus e alaL

Viibisitt ka USA Detroidi linnas, kus asuvad Henry ppvfli auto- ja traktoritehased. Teejuhiks oLev tehase
insener viis mind sinna. kus jooksval lindil valmistati nteilegi tol ajal tuntud Fordi traktoreid ja autosid. Kiillaltki

aeglaselt liikuval lindil, kus ttjiilised igaiiks onnette masina kerele lisasid valnisosi aina juurde, kwti amo vdi

traktor valnis. Ldpupunktis sai masin elektrisiiilte, juht hiippas sadulasse ning juhtis valnils ctuto 500 nrcetrit

eenrcl asuvasse lcfttlt. Masin., tnis tdrkus liikLtmast, v6i jiii teele seisma, viidi slepis profiilaktikaosakondtt. Olgu
taevas siis armuline sellele tddlisele, kelle hooletuse tdttu mdni kruvi vdi masinaosa puudu leiti olevat, sest
tehctse vciravate taga octtas jcirjekorras kiimneid tehasesse tdiile soovijaid. Tehase sdciklas said tdalised I/25-
l/30 osaga ona ptievapctlgast nnitsvalt valnismrucl toitu l6una- v6i dhtusddgiks.

towa AlifuoLis vdtsin osa ligi poolteist kuud kestnud suvisemestrist, nis seal igal suvel korrulclati sttve-
puhkust kasutada soovivatele 0petujateLe, ugron.oomidele, katse- ja uurinriscrsLtuste tdcitctiatele. See andi.s
vdinwlttse tcrctleda nrcgistri teaduslikku kraadi vdi lihtsalt onta teetdnisi tiiiendada teaduse ul.te suavLttustegu
pdllunmjanduses. loodusteaduses, filosoofias jt. aladel.

lowa Ulikoolis elasin iiliSpilaste internaadis, kus tutvusin nende elunistingimustega. Loontulikunu
paistis silnn, et iili1pilased aitasitl ennc$t ise. Kellel stuudiumiks rahcr puudus, tc)dtasid 6ppetddst vabad tutmid
kolledii ruumide koristajatena, samuti iilidpilaste sddklas vdi iihisruumide hooldajatena. Sissetulekud kasutati
elamiskulude katmiseks kollediis, s.o. r,oodikoha hankimisel<s internaadis ja toitlustamisel<s.

1ppetdc)ga lowa Ulikooli suvisentestril l1petasin statsionaarse studeerimise. Plaanis olnucl 1ppeliles-
annetest jcti veel tLrtvuda nraanoorte liikumise organisatsiooni ja tegevusega pdlht- ja kodwnaianduses ning
seal saavutatud tulentustega. Selle plaani tciitntiseks sditsin Wisconsini ja Minnesota osariikid, kus kliimaolud
meile kdige lcihemad ning kus farnrcritest kdige suurem protsent skandinaavia, saksa, poola ja leedu ptit'itolttgct.
kes just siia olid peatuma jticinud ning endile farmid ostnud vdi rentinud. Ka oli nendes osariikides piimakurja-
pidantine koos seakasvatusega peanisi tootntisharusid, ntis nteilgi. Pdllutaimedest kiilvati sanu kultuure, tnis
meilegi, lisaks nendele veel nuisi silotaintena, heintaim.edest lutserni ja valget nresikat loonrusiiddaks ning hal-
jasvcietiseks. Nende koduloonmde ja sdt)dataimedega tegelesid ka ntaanoorte klubide liikmecl onn kodtfarnides.

Reisin Minnesota pealinna. 6ieti kaksiklinna Minneapolis-St. Pauli, kus asusid osariigi iilikooli pdLlu- ja

kodumajanduse kollediid ning iihiskondliku agronoomia ja maanoorte klubide tegevust juhtiv keskus. Kollediis
kaostatud reisikava kohaselt tegime 6ppereise koolidesse, katseaslrtustesse ning jaoskonna-agronoomide juurde

nencle tdbkohas ning tutvusime eriti maanoorte klubide liiknrete tc)dga nende kodudes. Reisil kujunes nteiegcr
koos sditnms pciris killavoor, kuni kiimmekond autot kuravanis: agronoom,1petaja ja.farnterid, kes oLid huvittr-



PSllumajanduslikud katsejaamad la p6llumajanduslikud koolid Eesti Vabariigis. Opet. agr. Jaak Umarik - 110 59

tud naabrite viljakasvust vdi loomakarjast, onxa poja vdi tiitre klubikaaslaste vdi siis nende kooliklassikaaslaste
tc)dde j et 6 p p ep roj e kt ide iilevaatus e st.

Peatusime maanoorte laagripiievadel Redwood Fall'i maakonnas looduslikuh ilusas kohas jde .ja jtirve
vahelise! mact-ctlaL Sinna olid iimbruskonn.a noorte maatulundusklubide liikmed 34 pcievaks sttvelactgrisse
kokku tuLnud. Siin pakuti neile 1petust taluc)cides, eriti nendel aladel, nillistes klubi liikmetel olicl otna klubi
tc)c)projektid. T1sine tcid wtlteldus isetegevusegu laulu, ntiingu,ja spordi aladel. vdistlustega klubidevaheliste.t
iiritusres ning 6htu l(tppes l6kketuledega.ja iLutuLestikuga.

Ag,ronoontin.a oLin huvitatud, kuidas elab ja tiiiitab Ameerikas agronoom. Esinrcse iilLatusena leidsin. et
agronoomi tddd ju tegevust jLthib koLledii nduandeosakond ning oli seega igasugustest poliitiliste,st mdjutustest
voba. N1uandeosakonnal olid suured ja trihtsad iilesanded tciita: farmerite juhtintine kdige laiem.as mdttes,
v'alidu ja ette veilnilstada eesrin.dlike ja edunrcelsete farnlerite seast omale abilisi, kohalikke juhte-liidreid, 6pe-
tadaja olla abiks farnterile tulutoova farni organiseerinrisel, kursustel ja individuaalseh 1petada agrotehnikat,
saad.uste tltrustamist niihristi farnrerilele kui maanoorteLe, organiseerida kohalikke .farmereid iihiseks tegutsenti-
seks iihisre ge lise I tee l.

Agron.oonilt n.6uti kdrgentat haridust ja raluajuhi (liidri) omadusi ning pdlLumajanduslikke huvisid, net,qu
kooli6petajalt n.6utakse pedagoogilisi huvisid.

Mida osavam oli agronoonx onta tdds, seda rohkem oli ta jiirele ndudmist ja mida rohkem ta oma rciiis
korda saatis, seda suuremctks kasvcts tii6, seda roltkent lasus tenta 1lgadel ja seda rohkem otsiti temalt abi ja
juhatust. Seepiirast isegi noored ja tugevad kannatasid vcilja harva iile 4-5 aasta, mis oligi tol ajal keskmiseks
etgronootni karjeidri kestuseks nduan.djcma. Anretit vahetan.ud agronoomid siirdusid tegelikeks farmeriteks v1i
siis agronootni tci)alal kOrgemale ametikohale, tihti illikooli 1ppejduks vdi nduandetijii administrarsiooni ja osct-
riigi eriteadlaseks. Tricikoht leiti ka kergentu tdci ja k1rgenta tdOtasugo kooperatiivides ja eraettev1tetes nugu
pungael ju iirid.

Jaak Umarik meenutab tinutundes Rockefelleri Fondi juhatust. Tziiendavalt temale mririratud
6-kuulisele stipendiumile l isati veel t jhe kuu stipendiurn, et ta v6iks koduteel Norras ja Rootsis tutvuda nende
riikide p6llu- ja kodumajanduslike kutsekoolide ja katseasutustega. Veel mdarati J. Umarikule nn. kaheksanda
kuu preemia dppe- ja k.isiraamatute hankimiseks teel kodumaale.

P6l l  umajandusl ikud katse jaamad
Vanemaaegsed p6llumajanduslikud katsejaarnad Eestis, mis peamiselt tegutsesid kontrolljaamadena v6i

laboratooriumidena. olid ellu kutsutud valdavalt suurrnaapidajate - Liivimaa Uldkasuliku Okonoomilise
Sotsieteedi (1"/92) ja Eestimaa P6llumajanduse Seltsi (1839) poolt. Tartu Veterinaaria Instiruudi Bakterio-
loogiajaama (1887) juulde asutati Kall Happichi organiseerimisel piimandus-bakterioloogia laboratoolium
(1900) ja Baltimaade Sooparanduse Selts (1908) asutas Tooma Sooparanduse Katsejaama (1910). Ka asutati
Kehra Sordikasvandus ( 19 12),.

Talupidajate organisatsioonidest alustas Tartu Eesti POllumeeste Seltsi ( 1870) juures Aleksander
Eisenschmidti ja Mihkel Pil l i  organiseerimisel tegevust Seemnevil ja Toimkond (1912) teravil ja ja l ina sordikas-
vanduse (-zrretuse) alal. P6llumeesteselts ostis Tartu l i ihedalt Vahi talu seal p6llumajandusliku karsejaama ja
-kooli asutarniseks. Urituse teostus nurjus puhkenud Esimese maailmas6ja t6ttu.

Iseseisvas Eestis toimus 5. detsernbril 1920. aastal P6llutociministeeriumis koosolek p6llumajandusliku
katseasjanduse korraldamise sihdoonte (i- i lesannete) miii irarniseks. Koosolekut juhatas minister: Theodor Pool,
osa veitsid ministeeriumi, Tartu Utitooli pOllumajandusteaduskonna, Tooma Sookatsejaama ja tegevusr alusra-
nud Jr:geva Sordikasvanduse esindajad. Peaettekande p6llumajandusliku katseasjanduse kohta esitas J. Umarik.
Vaslavasisulised ref'eraadid pidasid Tartu Ulikooli 6ppej6ud Kaarlo Tertisvuori, Jaan Maigi, Kaarel Leius (a-ni
1938 Karl Zolk), Aleksander Luksepp ja Andres Mathiesen ning Mihkel Pil l ja Eduard Erlich.

Koosolekul otsustati l isaks JOgeva Sordikasvandusele ja Tooma Sookatsejaamale esimeses ji ir jekolras
asutada Tartu Uliko<-rli juures taimekasvatuse, taimekaitse ja loomakasvatuse karsejaamad.

Katsejaamade v6rgu kindlaks miiiiramine ja tarviliste maa-alade eraldamine katsejaamadele oli rutulise
iseloomuga. sest maareformi teostamine oli niikaugele j6udnud, et suurem osa mOisatest juba ti. ikeldatud ja
asunikkudele vii l ja antud ning nii mitmedki katsejaamade asukohtadeks siindsad maa-alad l ikvideeritud. Tuli
ainult veel arvesse v6tta need suurmaapidamised, mis asutiste kries rendil v6i p6llutodkoolide asukohtadena
reselveeritud.

7. april l i l  1923. aastal P6llut<iciministeeriumis peetud katseasjanduse tegelaste n6upidamisel v6eti vastu
otsus katseasjanduse organisatsioonil ise struktuuri kohta. Moodustati Katseasjanduse N6ukogu ja selle tegev-
organid Katseasjanduse Btiroo ning Katseasjanduse N6ukogu sektsioonid. Miiiiritleti k6igi iiksuste iilesanded ja
vastutus. Katseasjanduse N6ukogusse kuulusid ministeeriumi, i j l ikooli ja i ihiskondlike organisatsioonide ning
katseasutuste esindajad. Nbukogu koostas iga-aastased katseasjanduseja katsete kavad.

KuJunes si. jsteem. milles P6llut6oministeeriumile alluvad p6llumajanduslikud katsejaamad ja katseasjan-
dus. nris on antud P6llumajanduse Peavalitsusc julrt ida, kus katseasjanduse tegelikuks korr-alclajaks on katseas-
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janduse n6unik, kusjuures see amet on iihendatud p6ltu- ja (maatiiiibiliste) kodumajanduskoolide n6uniku

ametiga. Niinimetatud topeltndunikuna tcjdtas Jaak Umarik.
1927. aastal orsustati hakata viilja andma "Katseasjanduse ndukogu toimetusi" vihkudena, kus leiavad

mahutamist p6hjalikumad ja suuremad katsejaamade tci0de tulemused, kuna vdiksemad aruanded tulevad aval-

damisele ajakirjas "Aglonoomia". Kiisikirjade toimetamine toimus Katseasjanduse Biiroos'

P6llumaianduslikud katseiaamad l. iaanuaril 1929. aastal.
Riigi P6llut6o Katsejaam Kuusikul,
Eesti Sordipalanduse Seltsi sordiparanduse katsejaam "J6geva Sordikasvandus",
Eestimaa Sooparanduse Seltsi Sooparanduse Katsejaam Toomal.
Tartu Ulikooli p6llumajanduslike asutustena Raadil: agrikultuurkeemia, aianduse, entomoloogia, zootehnika,

taimebioloogia j a taimehaiguste katsej aam,
Riigi Seemne Kontroll jaam Tall innas,
Piimasaaduste viiljaveo kontrolljaama keemia- ja bakterioloogialaboratoorium Tallinnas.

J. Umariku nSudel (IJSA kogemustel - M.K.) seati iilesandeks katsejaamade liihendamine agronoomi'

lise n6uande personalile v6i 6igemini, et katsejaamade personal hoolitseks, kuidas katsete tulemused paremini
ja kiiremini saaksid edasi antud p6llupidajale. Selles suunas arenes edasine tegevus koos p6llumajandusliku

n6uandev6rgu kujundamisega.
Viisteist aastat p6llumajanduslikku katseasjandust ja katsejaamade tegevust juhtinud/koordineerinud

struktuuriiiksused reformiti 1938. aastal. Riigihoidja (K. Piits) dekreediga kehtestati "P6llumajandusliku uuri-

mise ja katseasjanduse korraldamise seadus" (RT 1938, nr.35). Selle alusel alustas 23. septembril 1938. aastal

uue organina P6llutoiiministeeriumi juures tegevust P6llumajandusliku Uurimise ja Katseasjanduse Komitee.

P6llutoominister Artur Tupits miirgib oma k6nes, et loodud komitee on p6llumajandusliku katseasjanduse

keskus, kelle ti ihtsamaks ii lesandeks on ri igis pdllumajandustoodangu t6stmine.
Komitee juhatusse valit i : J, Urnarik - esimees, J. Miigi - abiesimees. F. S66t - sekretar. Abiesimehe

asemik - M. Pil l, sekreti ir i asemik - A. Kivimiie (a-ni 1934 Steinberg). Moodustati komitee kuus (esialgu)

sektsiooni:
l. pOllurnajanduse ratsionaliseerimine ja mehhaniseetimine,

T.  Kint ) .
2. taimekasvatus (N. Rootsi),
3. loomakasvatus (J. Magi; 1940. a. - Th. Pool),
4, piimandus (M, Jiirvik, a-ni 1935 M. Gross),
5. aiandus ja mesindus (A. Matlik),
6. kalandus (A. Miiiir).

mis on i.ihtlasi ka iildsektsioon (uhataja

Sektsioonide tci6s osalemiseks kutsutati vastavate erialade silmapaistvaid asjatundjaid ja p6llumehi.
Komitee teaduslikuks sekretiiriks sai H. Kotkas, kuid alates l. iaanuarist 1940. a. E. Jdrvesoo.

P6llumaianduslikud katseiaamad ia uurimisasutused 1939. aastal.
I. Riikl ikud ("Agronoomia", 1940, nr.4)
L Riigi P6llumajanduslik Uurimis- ja Katseinstituut Kuusikul (uhataja N. Ruubel)
2. Sordiaretus- ja Katseinstituut J6geva Sordikasvandus (M. Pil l):

- teravil jade osakond (M. Pil l)
- kartuli-, juur- ja kaunvil jade osakond (J. Aamisepp)
- heintaimede osakond (J. Mets)
- kiud- ja 6litaimede osakond (Art. Mil jan) 1

- aianduse osakond (R. Tamm)
3. Tooma Soouurimis- ja Katseinstituut Toomal (L. Rinne)
4. Riigi Seakasvatuse-katsejaam Kuremaal (L. Voltri)
5. Piimainstituudi Piimanduskatsejaarn Oisus (N. King)
6. Riikl ik Hobusekasvandus Toris (M. Ilmji irv)
7. Tairnekaitse ja Seemnekontroll i  Amet Tall innas (A. Ratt)

II. Tartu U[tool ("Agronoomia", 1939, nr. 6)
A. Katsejaamad Raadil
1. Taimekasvatuse-katsejaam (N. Rootsi)
2. Loomakasvatuse-katsejaam (J. Mligi)
3. Agrikultuurkeemia-katsejaam (A. N6mmik)
4. Rakenduszooloogia-katsejaam (K. Leius)

5 . 1
6 . \
1 t

B . l
t l
t .  l

2 . 1
3 . 1
4 . 1
5 . 1
6 . 1
1 ,

8 . 1
9 . ,
10.
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5. Taimehaiguste-katsejaam (8. Lepik)
6. Viiikelooma- ja Linnukasvatuse Katsejaam (E. Liik)

7. Aiandus- ja Mesinduskatsejaam (A. Mdtlik)
B. Instituudid (end. kabinettide iimbernimetamised)
l. Taimekasvatuse Instituut (N. Rootsi)
2. Loomakasvatuse Instituut (J. Megi)
3. Mullateaduse ja Agrikultuurkeemia Instituut (A. N6mmik)
4. Piimanduse Instituut (M. Jiirvik)
5. Rakenduszooloogia Instituut (K. Leius)
6. Pdllumajanduslikkude Riistade ja Masinate Instituut (A. Luksepp)

7. Agr-aarokonoomia Instituut (P. K6pp)
8. Maaparanduse ja Sookultuuri Instituut (L. Rinne)
9. VAikelooma- ja Linnukasvatuse Instituut (E. Liik)
10. Taimehaiguste lnstituut (E. Lepik)
I l. Hobusekasvatuse kabinet (K. Taagepera)
C. Laboratoorium
l. Ehitus6petuse laboratoorium (P. Mielberg)

Tdiendusi:
- KehtnaKontrollkanala
- P6llumajanduslikke masinaid ja riistu hakati hindama 1937 . aastal (Kuusiku, Tooma, riigim6isad)
- P6llurnajanduse katseasjanduse teadustcib kohad olid:

Piistaoja talu (Th. Pool)
Sangaste m6is (F. Berg)
T6lla talu (H. Meltsas)

P6l  I  umajandus l i kud  ku tsekoo l id

Valemaaegses kirjapildis levinud mdrks6na pdllumajanduslikud koolid all m6istetakse mitmettiiibilisi

pdllutoo- (p6llundus-) koole ja maattit ibil isi kodurnajanduskoole koondtiihendusena. Mitmed erit i i i ibi l ised
p6llutookoolid olid nii poeg- kui ka ti i tarlastele segakoolid. kodumajanduskoolides 6ppisid ainult t i . i tarlapsed.

Eesti esimese rahvusliku i irkamise aja l i ikumise vaimustuses (1869-1883) kogutud rahva raha (102 000

kuldrubla) eesr raotletud emakeelse k6rgemat ti.iiipi (u. kreiskooli 6ppekavaga) kooli rajamise asemel venesta-

mise tingimustes (alates 1888) asutatud vene 6ppekeelega Eesti Aleksandrikool Kaarlim6isas suleti 1905. aasta

revolutsiooni keerises jaanuaris 1906. Selle jiirgselt lubas Vene P6llutcjciministeerium 1907. aastal korraldada

KaallimOisas 3-kuulised vene 6ppekeelega p6llumajanduslikud kursused, mis jiitkusid 1909. aastal Viljandimaal

KOo mOisas. 1914. aastal saadi luba avada K6o m6isas vene 6ppekeelega Eesti Aleksandri K6rgemajdrguline

Alarnp6llutddkool. 1917. aastal lubas valitsus korraldada 6ppet66d eesti keeles.
1919. aastal muudeti kool Eesti Aleksandri P6llutticikeskkooliks, mis 1920. aastal viidi Olustvere m6isa ja

nimetati Eesti Aleksandri Olustvere P6llutdilkeskkooliks.
Enne 1920. aasrar alustas tegevust ka Eesti Pollumeeste Keskseltsi P6hja-Eesti PSllutocjkeskkool Tallin-

nas (1919), hilisema asukohaga Jiineda m6isas - Jiineda P6llutcicikeskkool.
Tartu Eesti P6llumeeste Seltsi p6llumajanduslike kursuste (alates 1908; 6-kuulised) ebaregulaarse korral-

damise jiirgselt hakkas Vahil tegutsema Vahi 2-aastane p6llutcidkool (1919). V6rus asutatud P6llumeeste Talve-

kool (1915) regutses vaheaegadega, millest kujunes 2-aastane p6llutodkool asukohaga Vii imela m6isas (1920).

Varemaaegselt tegutsesid kaks maaelu valdkonna nais- (tiitarlaste-) kutse6ppeasutust. Piirnumaal Vana-

Karistes Liplapi talus tddtas proua Marie Sapase (1875-1950) Liplapi Aiat66- ja Majapidamiskool, kus esialgu
(l9l l-1918) korraldati t i i tarlastele kursusi, hil jem (1919-1927) tegutses Liplapi 6ppeasutus koolina. Tartu l l ihe-

dal  Sahkapuu ta lus o l i  proua Mar i  Raamot i  ,11812-1966) Sahkapuu P6l lu t66-  ja  Majapidamiskool  (191l -1918).

P6llumajandusliku kutsehariduse kujundamisel oli aluseks vabariigi valitsuse 23. mai 1924. a. otsus
p6llutiiii- ja kodumajanduskoolide v6rgu kujundamise kohta liihema veerandaastasaja kohta. Eesti maa-

elus kavandati 44 pOllut66- ja 3l majapidamisc (kodumajanduse) kooli. Sell ine maakondades paiknevate koolide

arv pidi tagama edasise eesmiirgi - igas talus olgu vastava kutsehariduse omandanud.peremees ja pere-

naine. Sellisest, Jaak Urnariku poolt koostatud algkavast liihtutigi edaspidi p6llumajanduslike koolide rajamisel,

nende ttiripide ja Oppekavade kujundamisel.
5, jaanuaril 1928. aastal korraldas P6llutiiiikoolide Opetajate Selts Tallinnas kutsehariduse piieva.

Referaadid olid p6llumajanduskoolide seisukorrast ja viiljavaadetest liihemas tulevikus, p6llumajandusliku
kutsehariduse p6hijoontest, p6llumajanduskoolide agronoomilise abi andmisest, p6llum.ajanduskoolide alluvu-
sesr, pOllumajanduskoolide 6petajate kandidaatide pedagoogilisest ettevalmistusest Tartu Ulikoolis.

Kutsehariduse plieval vastuvOetud resolutsioonist (17 punkti) esitame K. Liidaku referaadi "P6llumajan-
duskoolide alluvuse kiisimus" puhul jiirgmise l6igu: "Pdllumajanduslik kutseharidus on lahutamatu osa iildi-
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iihestainsast norrotaouirt""irrriinrr, 

puu*uu.riiir;;;;r*t rattunal,r\[rlr-irorotittuses.t' rsasusune laltuta-

ntine raskendaks p'rumajanduslikkude nootiar'"rJu" tiahendamist ia d.rs,orga,iseeriks p,llumaianduse aret'tcta'

mist."
Vajaliku/soovitudp6llumajanduslikuharidusesaamisttakilt l l}oori6pehjatetagasihoidlikpedagoogil ine

tase ja .petatava *,"" #oururluno,nin". d;;1.;;;ourini rszs 
"oii'i'".i" i:r**li p6'umajandusreadus-

konna agronoem,,na (ffiHti rq;r{*"."lil"tr;'#ljl;33;ffi,',11:"1:l*r",-1,::-," ::::::
;;;ra;"pidi olema.tagasihoidlikja:ry,ti.1^1t:,"" tdstmiseks pioas eolluttrijminisreerium vajalikuks, et opetaJa-
- - 

do"L.iate vajaliku kvalifikatstoonr tase

teks kinnitamine stinnib p'rasr 2 aasrasr pr"";iil;"k;;lis ning taienJuuut" kursusre liibikuulamist pedagoogt-

lisres aineres Ja oma 
".,i*"*r. 

o^ri","r't9r;r;;6'k;;;;ld",i r.""rii" up"*:atere mitmeid kutsusi teadniste

tiiiendamiseks.
J. umariku kujutluses oli p.llumajanduslike koolide iilesandeks ka 6ppet66st vabal ajal tii6tada iihis-

kondliku agronoomrali"i r" katiete r.oorainl"riliir"i, r.""ri.i"tr*":"i'""J p'eale selle koolitalu-majapidamtst

iuhtida. Kooli ja selre majapidlm-rse. se:st #;' j' U*;t ia'g*["nu' 
;;d*r ja koolimajapidamine tuleb

muuta agrikultuur'ir"r.r-'r.lrr.xohaks koolilr.rtotur, ttunu op"tloJ tooausiaksid agronoomilise n6uan0e

bijroo, kust iimbruskonna p6llupidaj"a,"r"i"',""t"d n6u i" iil"* oma talu organiseerimiseks ning

iuhtimiseks.,, selles suunas asus regevuss" "";;foil;ioot*r":^ 
mttmed kodumajanduskoolid'

- 
3. miirtsil le3l. aastal voeti Riigiffit'F;;::dyffitiirt" 

rt"tt"r''uTitl"tt korraldamise

seadus,, (RT 1931, nr.24).Seaduse "rur"r 
iii"gi*,af.s3.no1u11j""o1'"i*"J lutsekoolid jiirumiselt: 1) iildised'

2) erialased ja 3) kodumajandusrikud. Liigitatui koolid jlgunevad omakorda 6petatavate "'i-ulud" 
jiirgi' Seadus

miiiiratleb koolide iilesanded ja vastutuse'. i
J 'Umarikujuht ivatosapOllumajandusl ikekool ide6ppetegevusekujundamiselm6istametemaenda

i6rgmises meenutusl6igus (1978):
,,Kui usA-bppzrriittt tagasi tulin, olin juba 3S-aastane' Asusin tciie energiaga oma tdtid jtitkama p6llu'

meestere kutseharidis-e korrardimira. uoai"itairk;;;r;"i^rk""l.id;"';;;i: 
po'ndi ̂ik'^.a minu poott koostatud

uued 'ppekarod, tu, tr*sreriti uus.rrura.opfi,ff','if,iia"' *at t'oiti' ioi^oonilist ia ig'akiilsset teoreetilist jtr

praktilist haridust, ̂i;"i;;;; oiit rnioti*.i[tr'iri"lrrit,t kaasaegse pdllumaianduste.ad.use ia praktika saavLt-

tuste tasemer tarus esinevate td6de harude; ..:T;;:r;;;ri juba keitivite *ootide td6cr ning avati ttued iihe' 1a

kaheaastasecr p'rtut.dkootid peremee.st, ir'i)ri,iiii.rt, eueuatmitto^itrt t, erikoore tehnikutere ia kvarifirsee'

ritud t.dtnjatere, nagu karjakontror-or.r*,trniiirie, karjataritai*;i;,"";;;;:riere, aednikere tt6i sooturiiatele'

tnelioraatoritere. Koiumajincruskoorider, u,;';;;;";;;;ti kirgem i"ar"r.tt*irsk'or ,puajarete ja insrruktoritele'

kodunraiandu* orrotrIi,"iiili"ri oirr,"tr,"r, i;';;.;,;a kool'i.perenaistel"e ia perenaiste abitistele'

opitastele pirtiiirr*, apetunriseks rri"tiii;t iooli'tood.i n"'i''itt'h'ae u(k' kuhu lcihetati p6llutd6'ia

erikooride 6p,asi suvepraktikare..pailutaa'feiiSiilr], ur'irasi lahet"ati eeskdtt viirismaare nagu soome' Rootst'

7;;"; *';;i;"*l;:::^',':r:r2l,i;;i.':,i';i::,?'ni:!: 
#!,'!:t,^maiandustikute 

kiiliete' opetati ,pitasi majan-

duslikult tn'tlenta ja tegutsema, oma turevases tiiiis sciiistnxa o1i-'1n tddkutu, et sellega alandada toodangu

omahinda."
("Agronoomid"1939' nr' 6 ja9)

A' P6ltunduslikud koolid 
b) p6llunduskeskkoolid
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a) p6llutiiiikoolid

I -aastased

L PUrksi  (1921)

2. Kehra (Keila 1928)

3.  Petser i  (1928)

4. Putkaste (1934)

5.  Peni j6e (1935)

B. Aianduslikud koolid

l -aastased

l Polli (t929)

2.  Arkna(1936)

2-aastased
l .  V a h i ( 1 9 1 8 )
2 .  Po l l i  ( 1919 )

3.  K6l ja la (1919)

4. Arkna (1925)

5.  Vi i imela (1920)

6. Vigala ( 1920)

7.  Helme (1920)

8.  Avanduse (1938)

2-aastased
1. Vahi (1927)

2. Vigala (1932)

3.  Pol l i  (1934)

4. Ravila (1936)

3-aastased
Eesti Aleksandri Olustvere
P6llumaj anduskeskkool
( 1 9 1 4 : 1 9 1 9 )
ianeda P6llunduskeskkool
(  l 9 l 8 )

aianduske skko olid ; 3 - aas tas ea

1. Ri iPina (1935)
2. Ti.iri (1936)



C. P6llumajanduserikoolid
Tooma Sookultuuri- ja Maaparanduskool (1928)

2 a. toojuhatajate koolid: Vaekii la (1930), Vodja (1935)

1 a. karjatalitajate koolid: Purila (1925), Viiimela (1927), Vaekiila (1937), oisu (1938)

2 a. kontrollassistentide koolid: Kuremaa (1921), Kuusiku (1926)

2 a. piimanduskool: 6isu (1920)
2 a. metsanduskool: Voltveti (1925)

D. Pdllumajanduseriklassid ('kursused)
1 a. maaparandusmeistrite eriklass: Tooma (1930)

I a. koorejaama juhatajate eriklass: Oisu ( 1930)
2 a. juustumeistrite eriklass: 6isu (1936)

I a. metsavahtide eriklass: Voltveti (1931)

2 a. piir itusmeistrite eriklass: Jiineda (1933)

E. Kodumajanduslikud koolid

a) 1-aastased
kodumajanduskoolid

l .  Saku  (1923 )
2. Vasula (1924)
3. M6driku (1927)
4.  Vana-Ants la (1928)
5. Stirevere (1929)
6.  Kar ja (1928)
7 .  O rg i t a (1928 )

b) 3-aastased
kodunduskeskkoolid

l. Kehtna (1932)
2. Helme (1934)
3.  Ambla (1936)
4.  Oru (1938)

c) 3-aastane k6rgem
kodumajanduskool

l. Kehtna (1932)

Rahvaiilikool Kundas

p6llumajanduslike kutsekoolide l6petanuid 10 528.

. Kodumajanduseriklassid
a. kodumaj anduseriklass: Polli
a. koduabilise eriklassid: Saku, Karja, Vasula
a. kdrgema astme kodunduseriklass: Kehtna

Tliendus:
- Vabariigi esimese iseseisvuse l6puperioodil v6eti toetav seisukoht maal rahvakoolide avamise kohta.

Nii iteks Vastseli ina P6llumaianduslik Rahvakool oli kavandatud (1939. a.) kaheaastasena, ir25 6ppe-
nridalat, ir 2 piieva. Vastuv6tmine iile aasta.

- Rahvaii l ikoolid: Harjumaa Rahvaii l ikool Ravilas, Virumaa

Eesti Vabariigis oli kuni 1938/39. kooliaastani (rncl.)

Nendest oli lSpetanud:
I - ja 2-aastase p6llutcicikooli
p6llunduskeskkooli
a ianduskool i  (1,2 ja  4 a. )
p6l lumaj anduserikooli
kodumajanduskooli ja -eriklassi

kodumaj anduskeskkooli
k6rgema astme kodumajanduskooli ja -eriklassi

P6llu- ja kodumajanduslike koolide l6petanud kuulusid (soovi kohaselt) iihisorganisatsiooni - Eesti

P6llu- ja Kodumajanduslikkude Kutsekoolide L6petanute Seltsi.

*

Jaak Umarik tutvus USA-s l?ihemalt maanoorte organisatsioonidega. Ta vaimustus nendes kujunenud

olukorrast ning asus kodumaal maanoorte tegevust organiseerima. Jiirgnev J. Umariku l i jhimeenutus (1978).
"MoatulunduskLubide organiseerinist maanoortele, kes piirast algkooli l1petamist ei pcicisenud kutse-

ega keskkooli, Ioen tcihtsaks tegevusalaks vciljaspool oma ametalast tddd Pdllutddministeeriumis. Olen selle
uudse maanoorte iihiskondliku organiseerimise vormi algataja ja propageerija 1926. a. saadik ja nende klubide
vaintseks juhiks jcirgneva aastakiimne jooksul ... Maanoorte organiseerimine leidis algperioodil soodsa vastu'
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v1tu pdllutddkoolide 1ppejdudude ja 1pilaste keskel. Nende abiga ja ettev1ttel maatulundusklubide organiseeri-
mine levis koolide naabervaWades, kus klubide liikmete koosolekul vdi taludes kohapeal kooli1petajad kui ka
endised l1petajad enne tdd algust pdllul vdi laudas andsid neile tdddpetust. Nii loodi esimesed klubid, kes tdc)ta-
sid pdhikirja alusel: iga klubi liige oma isatalus, tema poolt valitud ettevdtte vdi projekti lcibiviimiseks, nagu 2-3
peekonsea vdi tduveise vdi 10-20 tdukana iileskasvatanisel. Samuti valiti klubi liikmete poolt ettevdtmised
taimekasvatusest, heinaseemnete, sordikartulite kasvatamise aladelt, mis senini kodutalus olid scjddis. Klubi liige
koostas omavalitud iihe vdi mitme projekti tddplaani, pidas arvet tehtud t()iitundide ja kulude kohta, samuti
sissetuleku (saagi vdi toodangu) realiseerimisest... Peatcifusas seisis selles, et maanoored 1ppisid iseseisvalt
tddtama ja majanduslikult mdtlema ... Klubi pdhimdtted v1tsid omaks ka teised maanoorte organisatsioonid ja
klubide jrirglane Pdllutdi)koja pooh loodud "Ulennaline Maanoorte Uhendus", kelle liikmete ja kohalikkude
iihingute tdrikavas oli majanduslik tegevus, dpperingid ja vdistlus.ed tcihtsal kohal."

Eesti Vabariigis tegutses maanoorte organisatsioonina Ulemaaline Maanoorte Uhendus (UMU). Selle
koosseisu kuulusid iseseisvad maanoorte ringid ja klubid ning p6llumeeste ja maanaiste seltside noorteosa-
konnad. Maanoorte organisatsioonide td6 korraldamine oli Pdlluto6koja (alates 1932) iilesanne maanoorte
sekretariaadi kaudu. 1939. aastal tegutses 45 I maanoorte ringi kokku 14780 li ikmega. Maanoorte ringe oli
koikjal i.ile maa, ka vabariigi iiiiremail. Maakondades tootasid maanoorte instruktorid.
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