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HERBERT MBTSA - 70

2. jaanuaril sai 70-
aastaseks emeriitpro-
fessor Herbert Metsa.

Herbert Metsa lap-
sepdlv mocidus isatalus
J6gevamaal Torma val-
las Koimula kiilas.

T6ikveres alanud
koolitee jiitkus Tormas
ja Tartu L keskkoolis,
seejdrel Taltu Riikliku
Ulikooli 6igusteadus-
konnas. Piirast iilikooli
k i i tusega l6petamist

1954. aastal asus Hcrbert Metsa tocile ETKVL Tartu
Rajoonidevahelise Kaubabaasi instruktor-
kaubatundjana, 1957. aastast alates oli ta Taltu
Rajooni Tarbijate Kooperatiivi aseesimees
kaubanduse alal.

Aasta i l  1958. . .1961 oppis Herber t  Metsa aspi -
rantuulis Tartu Riikliku Ulikooti poli itokonoomia
kateedri juures, kus tema juhendajaks oli prof. Mihhail
Bron5tein. Kandidaadidissertatsioon valmis teemal
"Hinnakujundamise kiisimused sotsialistlikus tocistu-
ses". Samasse kateedrisse v6eti ta seejiirel tcicile
vanem6petaja ja peagi dotsendi ametikohale. 1973. a.
kaitses H.Metsa doktorivii i tekirja "Uhiskondliku

tootmise majandusliku t6usu efektiivsuse tdstmise
probleemid". l9'71. aastal valiti ta TRU poliitilise
okonoomia kateedri professori .. kohale. Aastail
1974...1981 oli Herbert Metsa TRU teadusprorektor,
1981... 1985 Tttit Teadusliku Uurimise Instituudi Eesti
f i l iaali direktor. 1981. aastal tegi ta poolteist kuud
teaduslikku tood Berli inis.

, l985. 
aastast on Herbert Metsa olnud seotud

Eesti P6llumajandusi.i l ikooliga: poli it i l ise okonoomia
ja majanduse iildteooria kateedri juhataja, agrooko-
noomika kateedri professor, majandusteooria ja turun-
duse 6ppetooli juhataja. Uliopilastele jagas ta teadmisi
nii mikro- ja makrodkonoomikast kui ka konkurentsi-
teooriast ja -poliitikast. Professor Herbert Metsa
emeriteerus l. septembril 1996. aastal.

Herbert Metsat on alati koitnud teadustcio. Uuri-
misteemadeks on olnud hind, efektiivsus, tootmisres-
sursid, reformid p6llumajanduses jt. Tulemuseks on
sadakond teaduspublikatsiooni, sh. mitu monograafiat,
esinemised paljudel erialastel teaduskonverentsidel,
eri teadusteemade juhendamine. Ta on osalenud mit-

mete teadusviiitekirjade kaitsmisn6ukogudes, EPMU
p6llumajandusteaduste ja majandusteaduse doktori-
nOukogu li ige on ta praegugi. Tema juhendamisel on
kaitstud Mait Mil jani ja Ann Vihalema kandidaadi-
tricid, mitmed magistritcicid, teda on korduvalt tunnus-

tatud tili6pilaste teadustcicide juhendamise eest.
Kolleegide nimel soovin juubilati le head tervist

ja 6nne k6iges!

U. Kerner

TIARALD TIKK - 70

15. veebruaril j6u-

dis oma elutee ti ihele-
panuvii2irse 70. versta-
postini lugupeetud eme-
riitprofessor p6llu-
majandusdoktor Harald
Tikk.

Huvi loodustea-
duste vastu sai alguse
kodust. Vil jandimaalt
Olustvele vallast, kus
juubilari isa tootas
aianduskonsulendina ja
ema oli talupelenaine,

Juba koduvalla Reegoldi algkooli 6pilasena tundis
Harald huvi avaras maailmas toimuva vastu ja

ammendas teadmisi sariteostest "Maailma maad ja

rahvad". Talle meeldis kodukandi kaunis loodus, juba

varases lapsep6lves, kuueaastaselt harrastas ta loodus-
vaatlusi - 6igemini kiill 6ngekorgi jiilgimist Navesti
jdel, ja see pisik piinab teda teinapiievani.

Aastate taha on jiidnud spordiv6istlused. Oli aeg.
kui juubilar oli keskkoolip6lves Vil jandimaa meister
sprindis ja t6kkejooksus, hiljem i.ilikooli meister 100,
200ja I l0 m t6kkejooksusja teatejooksus.

Huvi l innukasvatuse vastu ja esimesed selleala-
sed kogemused on piir it Iapsep6lvekodust Navestist.
Ema piilvis Paala kolhoosi linnukasvatajana isegi Ule-
l i idulise P6llumajandusnii ituse h6bemedali. Ka juubi-

lar ise i it leb, et l innuteadusega hakkas ta tegelema
vara, naine ja lapsed veel magasid.

Kui 6ppet6ost ja sportimisest aega i. i le j i i i ,  si is
oma s6nade ji irgi teenis ta tudengip6lves leiba loto-
graafiaga.

Juubilari elutrepi astmed olid jiirgmised.

L6petanud Vil jandi II Keskkooli 1950. a. ja EPA
1955. a. 6petatud zootehnikuna linnukasvatuse erialal.
Tootanud EPA-s alates 1954. a. eri loomakasvatuse
kateedri zootehnikuna, nooremteadurina, assistendina,
vanem6petajana, dotsendi kohusetiiitjana, dotsendina,
professori kohusetiiitjana, alates 191 4. a. professorina,
1980... 1991r. a. eri loomakasvatuse kateedri juhatajana.

1991...1997 EPMU LKI vii ikelooma- ja l innukasva-
tuse osakonna juhatajana, korralise professorina. Ala-
tes 1997. a, emeriitprofessor.

1965. a. p6llumajanduskandidaat, 1976. a. p6l-
lumajandusdoktor, 1979. a. professor. 1987. a. ENSV
teeneline teadlane, 1988. a. Eesti NSV Ministrite
N6ukogu preemia eesti vutitOu aretuse eest.
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Teadustdci p6hisuundadeks on olnud p6lluma-
janduslindude ja farmikarusloomade scicitmine, aretus
ja pidamine. Harald Tikk on Eesti juhtiv linnukasva-
tusteadlane. 1984...1999. aastani on professor Tikk
osa v6tnud ja ettekannetega esinenud kuuel i.ilemaa-
ilmsel linnukasvatuse alasel kongressil/konverentsil:
Helsingis, Tokios, Amsterdamis, New Delhis, Buda-
pestis ja Pekingis.

Teadustocjde ja tri ikiste i i ldarv on 333, viimasel 5
aastal on ilmunud 52 triikist. BroStiiire, raamatuid,
monograafiaid ja autoritunnistusi 19, neist "Linnukas-
vatus" ja "Karusloomakasvatus" on kasutusel erialade
p6hi6pikutena.

Professor Tikk on juhendanud kokku 113 dip-
lomi-, 3 magistri-, 8 kandidaadi- ja 2 dokrorit06d.

Emeriitprofessorina t6<itab H.Tikk kiiesoleval
ajal aktiivselt mitmetel teaduse ja selle arendustegevu-
sega seotud ametikohtadel. Ta on ETF p6llumajan-
dusteaduste ekspertkomisjoni liige, EPMU LKI n6u-
kogu liige, EPMU ametikohtade konkursikomisjoni
liige, EPMU p6llumajandusteaduste ja majandustea-
duse doktorin6ukogu liige, EPMU LKI magistrin6u-
kogu esimees, Eesti T6uloomakasvarajate Liidu
volikogu li ige, Eesti Linnukasvatajate Seltsi juhatuse
li ige (varem aseesimees) ja seltsi L6una-Eesti
l innukasvatuskonsulent, Ulemaailmse Linnukasvatuse
Teadusliku Assotsiatsiooni (WPSA) Eesti osakonna
juhatuse l i ige (1991. . .1998 presidenr) ,  APS- i  l i ige,
alates 1996. a. ajakirja Agraarteadus roimetuse li ige.

Peale loetletu on juubilar meeskoori Gaudeamus
teeneline l i ige.

Uli6pilaste ringis on professor Tikk viiga lugu-
peetud. sest tema poolt esitatud loengumaterjal on
selge ja terad aganatest eraldatud. Pole vist tikski 6p-
pej6ud nii EPA kui ka EPMU piievit osutanud oma
juhendatava kursuse tiliOpilastele nii palju tiihelepanu
kui tema. Endised tudengid meenutavad tdnutundega
oma akadeemilist isa, kes organiseeris neile iiliOpilas-
piievil palju huvitavaid ekskursioone ja muid i.iritusi.

Suvise puhkuse aja veedab juubilar oma suvilas
Kavilda i.irgoru kaldal, kus on rajatud temale omase
p6hjalikkusega viiike puuvilja-, marja- ja lilleaed, ka
ei puudu seal mesitarud, millega tegelemine on juubi-
lari le erit i meelepiirane.

Koos abikaasa Viivega on ta i i les kasvatanud
kaks tublit poega. m6lemad on k6rgema haridusega.
Vanem poeg Ular on pii l inud isalr huvi fotokunsti
vastu. alles hil juti oli tal Vanemuise kontserdisaali
fuajees allveefotode nditus.

Soovime 6nne ja edu k6ikides ertev6tmistes.

A. Uibo

AIMU REINTAM - 70

Eesti P6llumajan-
dusti l ikooli p6lluma-
jandustehnika instituudi
emeriitprofessor Aimu
Reintam on stindinud 6.
mi i r ts i l  l93 l  .  a .  Tal l in-
nas koolimehe pere-
konnas, kes pidas talu
Kernu vallas Harju-
maal.

L6petanud I950.
aastal Tall inna X Kesk-
kooli, jiitkas ta 6pinguid
Tall inna Pohitehnil ise

Instituudi juures iisja asutatud p6llumajanduse mehha-
niseerimise teaduskonnas, insener-mehaaniku diplomi
sai 1955. a. aga Eesti P6llumajanduse Akadeemiast,
sest teaduskond toodi vahepeal i.ile 1951. a. loodud
p6llumeeste kOrgkooli.

Pdrast EPA lOpetamist asus juubilar t66le p6l-
lundusmasinate insener-mehaanikuna Tartu masina-
traktori jaama. 1958. a. kutsuti ta tddle EPA p6llutd6-
masinate kateedrisse. Aimu Reintami kogu jiirgnev
tegevus ongi p6hil iselt seotud 6ppe- ja teadustcidga
selles kateedris ning piirast EPA reorganiseerimist,
EPMU pOllumajandustehnika instiruudis. Kuni
1960. a. oli ta assistent, seejiirel vanem6petaja.
1962. a, suunati A. Reintam Leningradi P6llumajan-
duse Instituuti aspirantuuri. Sihikindla ja visa tci6
tulemusena kaitses ta 1965. a. tehnikakandidaadi vii i-
tekirja, mis kiisitles kivikaitsmetega adra dtjnaamikat.
1968. a. omistati A. Reintamile dotsendi, 1989. a.
professori kutse ning 1996. a. peale on ta
emeriitprofessor.

A, Reintami t66 on olnud paljutahuline ja vilja-
kas. Pedagoogina on tema p6hitddks olnud p6llun-
dusmasinate ehituse ja teooria kursus p6llumajanduse
mehhaniseerimise teaduskonna tili6pilastele ning tea-
dustcicide vormistamise kursus magistrantidele. Tema
loengud on alati rajanenud p6hjalikul ainevalla tund-
misel, loogil isel ja siisteemikindlal esitusviisi l ning
heal sOnaseadmise oskusel.

Juubilari teadustoo temaatika on olnud pdhil iselt
teoreeti l ise suunitlusega, mida iseloomustab originaal-
sus, m6ttesiigavus ja p6hjalikkus. Uurimuste remaa-
tika hdlmab atrade kivikaitsemehhanisme ja saha too-
pinda, teraviljaktilvi i.ihtluse hindamist, mineraalviieri-
selaoturi toOprotsessi, mulla tallamist p6llundusmasi-
nate veermiku poolt ja mullamehaanikat, p6llunduse
mehhaniseerimise ajalugu Eestis ja muud.

Viiga palju on juubilar teinud p6llumajanduse
mehhaniseerimise alase terminoloosia korrastamiseks.
Arksast mdtteviisist annavad tunniitust kobestusadra.
reavahede harimise riista ja vurriikke kohta saadud
autoritunnistused ja patent adrah6lma matemaatilise
mudeli (1994) kohta.

A. Reintam on viljakas sulemees. Varasemale 93
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kirjatdiile on viimane kiimnend lisanud veel 5 teadus-

likku artiklit, 129 artiklit "Eesti p6llumajandusent-

siiklopeedia" l. koitesse, pOllumasinate alased artiklid
"Eesti entstiklopeedias". Raamatutest on avaldatud
"P6llundusmasinate" 2. kii ide "Adrad" (1998), "Ule-

vaade pOllunduse mehhaniseerimise arenguloost

Eestis" (1999). Suur panus on juubilaril ka Eesti

Vabariigi standardi 801:2000 koostamisel, mis paneb

paika ka p6llumasinate terminoloogia ja liigituse.
Pika aja jooksul harrastas A. Reintam edukalt

ratsasporti, kuulus Eesti v6istkonda, oli treener, vaba-

Liikl iku kategooria kohtunik ja ratsaspordifoderat-
s iooni  l i ige.

Ta on tehnikateaduste magistri ja doktori viiite-

kirjade kaitsmise komisjonide l i ige.
Juubilari le tugevat tervist, palju 6nne ja edu

edaspidiseks !

K. Laas
L. Linnas

HARDI.ERIK ROOSVE - 70

24. miirtsil l93l
siindis Tallinnas riigi-
ametnike Roosvede
perekonda kolmas laps
Hardi-Erik. Tema isa on
olnud Eesti Riigi-
kontrolli kaitseveie-
osakonna juhataja ja
Eesti Kaitseli idu pea-
staabi majandusosa-
konna pealik, ema tcici-
tas statistika alal. Kui
isa suri, oli Hardi-Erik
kaheaastane. Aastatel

1939...1945 6ppis Hardi-Erik mitmes Tall inna koolis,
keskhariduse omandas 1946...1950 Tall inna II Kesk-
koolis. Suviti olid Roosve pere lapsed Mdrjamaa liihe-

dal Paekiilas oma talus. Osaledes talu toddes, tekkis

linnalastel huvi pdllumajanduse vastu. Nii liiksid

Hardi ja tema vanem vend Gundo dppima TRU p6l-

lumajandusteaduskonda. Piirast EPA moodustamist
j i i tkas H.-E.Roosve 6pinguid zootehnikateadus-
konnas, mille lOpetas 1955 6petatud zootehnikuna.
Tema huvi kirjatd0 vastu leidis rakendust juba i.ili6pi-

lasp6lves Saadjiirve masina-traktorijaama ajalehe ja

ajalehe Edasi toimetuses. Juba enne kOrgkooli l6peta-
mist sai temast 1954. aastal Vana-V6idu Loomakas-
vatustehnikumi erialaainete Opetaja, seda ametit pidas

ta 1962. aastani, mil alustas 6pinguid aspirandina prof.

Aarne Punga juhendamisel EPA p6llumajandusloo-
made aretuse kateedris sigade aretuse alal. 1964 kait-

ses ta edukalt kandidaadiviiitekirja "Eesti suurt valget

t6ugu emiste piimakus ja piima keemiline koostis".
1964...1967 tootas ta teadurina Kehtnas Eesti Looma-
kasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Insti-
tuudi seakasvatusosakonnas, kus uuris sigade sOcit-
mist, transporti, pidamisolusid jms. 1967 kutsuti ta
tcjdle Eesti NSV Riiklikku K6rg- ja Keskerihariduse
komiteesse inspekteerima Tartu k6rgkoole - Tartu
Riiklikku Ulikooli ja Eesti P6llumajanduse Akadee-
miat.

Inspektoriametit pidas ta 22 aastat. 1990... 1998
oli ta Eesti Entsiiklopeediakirjastuse pdllumajandus-
entsuklopeedia toimetuse juhataja ja 1995...1998
i.ihtlasi "Eesti pSllumajandusentsiiklopeedia" peatoi-
metaja. Pedagoogit6od alustas EPA-s aspirantuuri ajal
ning j i i tkas hil jem Tall inna Poli. jtehnil ises Instituudis
ja Tall inna Pedagoogil ises Instituudis, lugedes p6llu-
majanduse aluseid ning loodus- ja keskkonnakaitset.
Tall inna II keskkoolis on ta l0 aastat Opetanud ti ld-
bioloogiat. Aastast 1986 on tal dotsendikutse.

Hardi-Erik Roosve on alati korrektne ja viilja-
peetud, kuid seejuures humoorikas, s6bralik ja muhe.

Onnitleme lugupeetud juubilari ning soovime
talle tugevat tervist ja r66msat meelt.

M. Kraav


