
 

Saateks 

 

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut (ELVI) lõi oma tööde ja 

tegemistega platvormi ning tagas loomakasvatuse ja veterinaarmeditsiini arengu vabariigis ja mitte 

ainult. Teaduslik-tehnilise informatsiooni materjalide kogumikust (aastast 1970) võib leida 

tõdemuse, et „suurte komplekssete tootmisküsimuste lahendamine on tänapäeval mõeldav ainult 

paljude teadusharude koostöö tulemusena. Loomakasvatuse alal on vaja süvendada veterinaaria, 

zootehnika, agronoomia ja inseneriteaduste ulatuslikku koostööd. Kui sellele lisanduvad veel õige 

juhtimine ja läbimõeldud organisatsioonilised abinõud, peab selline koostöö osutuma edukaks 

ning tulemusrikkaks ükskõik millises loomakasvatuse harus“, mis on täiesti pädev ja aktuaalne ka 

tänapäeval. Juhan Liiv on öelnud, et kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta. Tunnustame 

ELVI suurt panust Eesti põllumajandussektorisse. ELVI-s tehtud töö elab edasi Eesti Maaülikooli 

veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi tegemistes.  

  

Õnnitlen 75. juubeli puhul! 

  

Toomas Tiirats 

Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudi direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LÜHIÜLEVAADE INSTITUUDI AJALOOST1 

Eha Lokk, pm-knd 

Seitsekümmend aastat tagasi asutati meie 

loomakasvatuse ees seisvate küsimuste 

kompleksseks uurimiseks Eesti Teaduste 

Akadeemia süsteemis Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Instituut (1. jaanuar 1947), 

direktoriks veterinaariadoktor Ferdinand Laja. 

Instituudi organiseerimist tuli direktoril alustada 

peaaegu tühjalt kohalt. Loomakasvatuse ja 

veterinaariaalased katseasutused olid sõja ajal 

hävinud või lakanud töötamast, nende kaader oli 

laiali läinud. Seepärast asusid enamiku instituudi 

allüksuste juhatajatena kohakaasluse alusel tööle 

Tartu Riiklikus Ülikoolis põllumajandus ja 

loomakasvatusteaduskonnas töötavad teadlased 

ja õppejõud. Instituudi esimesteks katsebaasideks 

saadi Piistaoja (Vändra) katsejaam ja Tähtvere 

katsebaas. 

 

ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Müürisepp, ENSV 

Partei KK I sekretär J. Käbin, ENSV Ministrite Nõukogu esimees 

V. Klausson saatmas ringkäigul ELVI-s NSVL Ülemnõukogu 

Presiidiumi esimeest A. Mikojani (EPM FP 296:2) 

Sõjad ja okupatsioonid olid põllumajanduse, sh 

loomakasvatuse, põhjalikult laostanud, seetõttu 

oli esmaülesandeks selgitada, mis on alles ja 

millises seisus on veise-, sea-, lamba- ja 

hobusekasvatuse tõuressursid, nende 

paiknemine, arvukus ja väärtus; milline on 

söödabaasi olukord. Sellel perioodil kujunesid 

peamisteks uurimistöö vormideks 

ekspeditsioonid. Tehtud töö tulemusena fikseeriti 

tõuaretuse olukord ja selle alusel töötati välja 

tõuaretussüsteemid kõigile loomaliikidele. 

 
1 Esmakordselt ilmunud 2017. aastal Agraarteaduses 

Veisekasvatusalane materjal esitati 

monograafiates eesti punase ja eesti mustakirju 

veisetõu kohta.  

 

J. Käbin, V. Klausson, Tartu Näidissovhoosi direktor A. Rüütel, 

ELVI katsemajandite osakonna juhataja J. Parts ja ELVI direktor A. 

Mölder saadavad Tartu Näidissovhoosi külaskäigul NSVL 

Ülemnõukogu Presiidiumi esimeest A. Mikojani (EPM FP 296:3) 

1956. a viidi põllumajandusliku profiiliga 

instituudid põllumajandusministeeriumi 

alluvusse. Eesti NSV põllumajandusministri 27. 

aprilli 1956. a käskkirjaga moodustati TA 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria ning 

Hobusekasvatuse Teadusliku Uurimise Instituudi 

ühendamisel Eesti Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut 

(ELVI). ELVI direktoriks määrati 

põllumajanduskandidaat Adolf Mölder (Lenini-

nim Üleliidulise Põllumajandusteaduste 

Akadeemia akadeemik, põllumajandusdoktor, 

professor), kes juhtis instituuti kuni oma surmani 

1976. a. Sama aasta augustis kinnitati instituudi 

struktuur, mis nägi ette peale juhtkonna ja admin-

majanduspersonali kuus teadusosakonda, ühe 

labori ja kaks katsemajandit. Teadusdirektoriks 

määrati põllumajanduskandidaat Artur Vask, 

teadussekretäriks Tiit Kristal ning osakondade ja 

laboratooriumide juhatajateks tõuaretus-

osakonnas Kristjan Jaama, söötmis- ja 

söödatootmisosakonnas Heino Väljaots, 

mehhaniseerimisosakonnas Jaan Armolik, 

veterinaariaosakonnas Oskar Plaan, 

ökonoomikaosakonnas Hugo Polna, piimanduse, 



biokeemia ja füsioloogia laboris Paul Arandi. 

Vändra katsejaama ja majandi direktoriks 

nimetati Edgar Keevallik ning Tähtvere 

katsemajandi direktoriks Reino Ahven. Grupi 

juhtideks määrati vastavalt väikelooma-, veiste ja 

hobuste grupis Vambola Laanmäe, Leo Vaher ja 

Otto Nuut. Kunstliku seemenduse laborit hakkas 

juhatama Ando Vasari.  

 

ELVI vanemteadur L. Vaher tutvustab Vastastikuse Majandusabi 

Nõukogu istungjärgul veisekasvatajate uurimistööd (EPM FP 

296:6) 

Instituut oli pidevalt arenev teadusasutus, kus 

tegevuse põhisuunad seati küll vastavalt partei ja 

valitsuse otsustega, kuid nende piires oli siiski 

instituudil võimalus oma temaatikat formuleerida 

ja teha vajalikke struktuurimuutusi. Omaette 

etapi instituudi ajaloos ja uurimistemaatika 

kujunemises moodustas periood, mil direktor A. 

Mölder rakendas oma ideid veiste aretuses ja 

veisekasvatuses üldse. Instituudi 25. aastapäeva 

puhul kirjutatud artiklis ta märgib, et 25 aasta 

jooksul on instituudis uuritud kõiki 

loomakasvatusharusid: veise-, sea-, linnu-, 

lamba- ja hobusekasvatust. Kesksel kohal on aga 

alati olnud meie peamise loomakasvatusharu – 

veisekasvatuse arendamise probleemid.  

 

ELVI veterinaaria osakonna juhataja Ü. Velleste (paremal), 

teadur H. Raid ja laborant E. Kiin uurivad mastiiti (EPM FP 

296:20) 

1956. a tehti ELVI-le ülesandeks ka kunstliku 

seemenduse rakendamine vabariigis. Loodi 

kunstliku seemenduse laboratoorium, millest 

kujunes 1980. a sigimisbioloogia osakond. 

Laboratooriumi või osakonda on juhatanud Ando 

Vasari, Olev Saveli, Ilmar Müürsepp ja Ülle 

Jaakma. Organiseeriti kunstliku seemenduse 

jaamad: Tartu 1956, Viljandi ja Rakvere 1957, 

Tallinna ja Väimela 1958, Tori ja Märjamaa 

1959, Kõljala ja Putkaste 1960. Osakonna töö 

tulemusena (arendaja Georg Frorip) mindi üle 

täielikult sügavkülmutatud sperma kasutamisele, 

mis märgatavalt suurendas meetodi aretuslikku 

efekti. Osakonnas arendati välja uus 

biotehnoloogiline meetod – embrüosiirdamine ja 

selle juurutamine Eestis (Ilmar Müürsepp, Ülle 

Jaakma, Avo Kallas, Jevgeni Kurõkin jt).  

 

Sperma kvaliteedi määramine põllumajanduslike loomade 

Kunstliku Seemenduse Tartu laboratooriumis. Esiplaanil M. 

Teder (EPM FP 296:18) 

Tähtsaks probleemiks tõusis kunstliku 

seemenduse jaamade komplekteerimine 

väärtuslike sugupullidega, st järglaste järgi 

hinnatud pullidega. Toetudes 

Skandinaaviamaade, eeskätt Taani kogemustele 

töötas direktor A. Mölder koos oma 

kaastöötajatega välja Eestile sobiva pullide 

järglaste järgi hindamise süsteemi. 

Seemendusjaamade pullide aretusväärtuse 

hindamiseks moodustati osa katsemajandite 

baasil veiste jõudluspärilikkuse katsejaamad ning 

hiljem ka noorpullikasvandused. 

Jõudluspärilikkuse katsejaamades pullide 

hindamine oli oma ajastu meetod. Sealt oli vaja 

minna täiuslikumate ja usaldusväärsemate pullide 

(isasloomade) järglaste järgi hindamise 

meetoditele, mida võimaldasid veiste 

pidamistingimuste paranemine, piimajõudluse 

suurenemine ja arvutustehnika kasutamine 

andmete kogumisel ja töötlemisel. Selleks 



moodustati instituudi juurde arvutuskeskus 

(andmetöötlusosakond) Hillar Vallneri 

organiseerimisel. Instituudis hakati koguma karja 

jõudluskontrolli algandmeid, et neid korrastada, 

töödelda ja avaldada. Karja jõudluskontrolli 

parendamiseks koostas Helmut Idarand (1969, 

1981, 1993) jõudluskontrolli rakendamise 

metoodilised juhendid. Alates 1962. a koostati 33 

aasta jooksul veiste jõudluskontrolli 

aastaraamatute käsikirjad ELVI-s ja need avaldati 

trükis (Artur Vask, Leo Vaher, Helmut Idarand, 

Laine Schneider). 

 

ENSV teeneline teaduslik töötaja virusoloog E. Aaver 

laboratooriumis (EPM FP 296:21) 

Veisekasvatusosakonda (aretusosakonda) on 

juhatanud Ants Ilus, Adolf Mölder, Leo Vaher, 

Helmut Idarand, Eha Lokk. Osakonna juures 

töötas ka veiseliha uurimise sektor (Mai Kuresoo, 

Aigar Suurmaa). 1960. aastatel moodustati täiesti 

iseseisva üksusena verefaktorite uurimise 

(immunogeneetika, geneetika) labor. Labori 

organiseerimise juures oli eestvedaja Leo Vaher, 

edasised juhatajad olid Tiiu Õkva ja Haldja 

Viinalass. Lisaks uurimistööle kasutati ja 

kasutatakse labori teenuseid 

põllumajandusloomade põlvnemise õigsuse 

kontrolliks. Labor töötab praegugi Eesti 

maaülikooli koosseisus. 

 

Esimene embrüovasikas Eestis, kes sündis 17. juunil 1984, 

koos oma loojate Aavo Kallase, Urve Laidvee ja Ilmar 

Müürsepaga (Ü. Jaakma arhiiv) 

Mehhaniseerimisosakond asus Märjal. Osakonna 

põhiülesandeks oli farmide tootmisprotsesside 

täiustamine. Mehhaniseerimisosakonna juurde 

loodi 1961. a eksperimentaaltöökoda koos 

konstruktorite grupiga. Selle baasil moodustati 

1965. a isemajandav Erikonstrueerimisbüroo 

(EKB, direktorid Viktor Rajevski, Olev Vutt; 

teadusala asedirektorid Mart Kuiv, Heiki Kuigo, 

osakonna juhataja ja peaspetsialistid Pavel 

Bogdanov, Heino Kask, Ants Liivakant, Raivo 

Soonsein, Henn Teetsov), mille eesmärgiks oli 

töötada välja terviklikud tehnoloogilised ja 

tehnilised lahendused ning need sobitada 

ehituslike võimalustega loomakasvatusfarmides. 

Biokeemia ja füsioloogialaboris, edaspidi 

söötmise ja söötade uurimise osakond, lahendati 

söötmisalaseid probleeme, mille hulka kuuluvad 

söötmisnormid, -programmid, söötade koostis 

ning toiteväärtus jm. Analüüsiti söötade keemilist 

koostist, mille tulemused avaldati trükis.  

1965. a likvideeriti iseseisev söötmisosakond, töö 

jätkus loomaliikide osakondades, kusjuures 

söötmise üldiste probleemide ja veiste 



söötmisega tegelevad teadlased koondati 

kesklabori uurimisgruppi. Söötmisalaseid üksusi 

on juhatanud Ants Ilus, Mart Lihu, Virve Karis, 

Evald Pedak ja Helgi Kaldmäe.  

 

ELVI teadusnõukogu koosolekul (paremalt): nõukogu esimees A. 

Mölder, ELVI direktor H. Rohtla ja direktori asetäitja E. Valdmann 

(EPM FP 296:9) 

Olulise tõuke piimandusalase uurimistöö 

elavnemiseks andis 1961. a piimanduse labori 

moodustamine iseseisva üksusena, mille baasil 

loodi piima rasva ja valgu analüüside labor, mis 

on hilisema jõudluskontrollikeskuse üks osa. 

Uute piimaanalüsaatorite kasutuselevõtt 1970. 

aastatel võimaldas määrata kõigil suurfarmi 

lehmadel piimarasva- ja valgusisalduse kõrval ka 

somaatiliste rakkude arvu. Laboratooriumi 

uurimistöö põhisuund on olnud madala bakterite 

üldarvuga piima tootmisele teaduslikult 

põhjendatud soovituste andmine, efektiivsete 

lüpsi ja piimainventari pesemis-

desinfitseerimisainete väljaselgitamine ja 

täiustamine ning sellesisuliste trükiste 

väljaandmine. Juhatajatena on tegutsenud Arvi 

Olkonen ja Merike Henno, pikaaegne teadur oli 

Elmar Must. 

 

Instituudi aretusosakond 1982. aastal  (E. Loki arhiiv) 

Iseseisva laborina töötas ka alates 1974. aastast 

biopreparaatide laboratoorium (Peeter Margus, 

Neeme Kampus).  

Kogu aeg oli instituudi koosseisus 

veterinaariaosakond (juhatajad Oskar Plaan, 

Juhan Velleste, Jüri Kumar ja Hubert Raid). 

Osakonnas oli 1969. a neli laborit: 

mikrobioloogia (Voldemar Tilga), viroloogia 

(Endel Aaver), parasitoloogia (Oskar Plaan, 

Arvid Kaarma) ja mastiitide labor (Juhan 

Velleste, H. Raid). 1984. a liideti osakonnaga 

mittenakkavate haiguste labor (Jüri Kumar). 

Osakonnas töötasid nimekad teadlased 

veterinaaridoktorid Olga Martma ja Karl Tähnas. 

Osakonna uurimistemaatika on lähtunud Eesti 

loomakasvatuse praktilistest vajadustest: on 

täiustatud ja kohandatud Eesti oludele 

diagnostika ja tõrjeabinõusid nende nakkus-, 

parasitaar- ja ainevahetushaiguste suhtes, mis 

olid Eestis levinud ning takistasid oluliselt siinse 

loomakasvatuse arengut ja loomadega tehtavat 

tõuaretustööd.  

 

ELVI laboratooriumi peahoone 1967. a (EPM FP 296:10) 

Katsemajandite arvu suurenedes tekkis tarvidus 

koordineeriva osakonna järele. 1960. a 

moodustati katsemajandite ja teaduse saavutuste 

juurutamise osakond. Kauaaegsemad juhatajad 

olid Valter Pilv ja Toomas Vain katsemajandite 

alal ning Hubert Raid ja Heino Pettai juurutamise 

osas. Juurutamise osakonna kaudu toimus 

instituudi kirjastustegevuse, konverentside, 

seminaride, nõupidamiste korraldamine. 

Osakonnas tegeldi ka ökonoomika ja 

keskkonnakaitsealaste uurimistega (Karl Annuk, 

Valjo Masso, Lembit Int).  

1969. a loodi seakasvatusosakond (juhatajad 

Vambola Laanmäe ja Kalju Eilart) järgmiste 

üksustega: sigade kunstlik seemendus (Toomas 

Vain), söötmissektor (Leo Nigul) ning sealiha ja 

söötade uurimise labor (Kalju Eilart). 



Seakasvatusosakond asus Kehtnas, kuhu juba 

eelnevatel aastatel oli ehitatud rühmasulgudega 

kontrollsigalad, kus tehti sigade söötmis- ja 

pidamiskatseid. Kontrollnuuma tulemused 

avaldati trükis.  

 

Piimanduse kesklabori juhataja A. Olkonen määrab juustu 

kvaliteeti. (EPM FP 296:13) 

Lambakasvatusosakonna asukohaks sai varsti 

pärast moodustamist Orumäe sovhoos, mis 

hiljem seoses Puka sovhoosi liitumisega nimetati 

Puka sovhoosiks. Osakonna juures töötas ka 

kootud esemete abiettevõte. Osakonna juhatajaks 

oli algperioodil Kristjan Jaama, Orumäel Heino 

Kees ning 1970–1993 Eerik Müts. Mitme asutuse 

ühendamisel moodustus 1958. a Kurtna 

Linnukasvatuse Katsejaam (direktorid Almine 

Mööl, Natan Mööl, Aksel Turp), mille juures 

töötas ka linnukasvatusosakond. Osakonna 

uurimistemaatika hõlmas põhiliselt muna- ja 

lihakanade, kanabroilerite ja hanede kasvatuse 

küsimusi. 1969. a alustas tööd linnukasvatuse 

osakonna juurde kuuluv jõudluskontrollikanala 

Kehtnas Leida Laanmäe juhatusel.  

Kalakasvatusosakond hakkas instituudis tööle 

1963. a ja oli ainsaks Eesti teaduskeskuseks, kus 

tegeldi otseselt kalakasvatuse uurimisega. 

Osakond paiknes Ilmatsalus, kuhu rajati ka 

kalakasvatuse katsejaam. Osakonda juhatasid 

pikemat aega (1972–1990) Mare Puhk ja edaspidi 

Tiit Paaver.  

 

 
Aspirant Eha Lokk piima rasvasisaldust määramas 1969. 

aastal (H. Viinalassi arhiiv). 

Pärast akadeemik A. Mölderi surma juhtis 18 

aastat ELVI tööd direktorina akadeemik, 

bioloogiadoktor professor Elmar-Ants 

Valdmann. Ka E. Valdmanni direktoriks oleku 

ajal toimusid muudatused instituudi struktuuris, 

kusjuures suurenes ka kogu vabariigi 

põllumajandust teenindavate isemajandavate 

üksuste arv. Tegeliku aretustöö ja aretusalase 

uurimistöö paremaks korraldamiseks ning selle 

koordineerimiseks teiste asutustega moodustati 

1980. a instituudi koosseisuliste üksuste baasil 

veiste aretuskeskus, kuhu kuulusid aretusosakond 

koos immunogeneetika laboriga, 

sigimisbioloogia osakond ning isemajandavad 

piimauurimise ja andmetöötluse osakond. 

Aretuskeskuse juhatajateks olid Aigar Suurmaa 

ja Vambola Vilson. 

 

ELVI naisansambel esinemas 1959. aasta oktoobripeol (H. 

Viinalassi arhiiv) 

Instituudi teadlaste uurimistöö tulemustega on 

võimalik tutvuda trükiste kaudu. Uurimusi 

publitseeriti teaduslike tööde kogumikes, 

raamatutes, brošüürides ja ajakirjades. Sellealase 

tegevuse korraldaja oli pikka aega Meinhard 

Karelson. Teadlaskaadri kasvatamiseks avati 

1948. aastal aspirantuur ja teaduskraadide 



vormistamisele aitas kaasa instituudi juures 

1967–91 töötanud kandidaadi väitekirjade 

kaitsmise erialanõukogu, kus kandidaadidiplomi 

sai kokku 270 dissertanti, nende hulgas 91 eesti 

teadlast. 

 

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria Uurimise Instituudi 

ning Eesti Põllumajandusülikooli ühinemine (foto 31. mai 

1994, H, Viinalassi arhiiv) 

1967. aastal sai instituut Tööpunalipu ordeni ja 

1976. aastal omistati instituudile A. Mölderi 

nimi. Sisuliselt lõpetas ELVI oma eksisteerimise 

1. juunil 1995. aastal, kui põllumajandusministri 

käskkirjaga ühendati Eesti Põllumajandus-

ülikooli loomakasvatusinstituudiga (EPA 

zootehnikateaduskonna järglane) ELVI 

loomakasvatusalase uurimistemaatikaga seotud 

osakonnad. Reorganiseeritud asutuse nimeks sai 

Eesti Põllumajandusülikooli Loomakasvatus-

instituut, direktoriks professor Olav Kärt. 

 

Valik ELVI trükiseid (foto: H. Viinalass) 

 

Kaitsmine ELVI nõukogu saalis 07.04.1988 (H. Viinalassi 

arhiiv) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KILLUKESI INSTITUUDI AJALOOST2 

Marko Kass, PhD 

Laupäeva, 9. oktoobri (1976) Edasis kirjutab 

toonane teadussekretär Tiit Kristal …“Adolf 

Möldri nimeline Eesti Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut 

lahendab põhiliselt tsonaalse, aga ka üleliidulise 

iseloomuga loomakasvatuse probleeme. Meie 

temaatika hõlmab kompleksseid uuringuid 

järgmistel aladel: veise- ja sealiha tootmine 

tööstuslikul alusel; põllumajandusloomade 

tõuaretus, söötmine ja pidamine suurfarmides; 

loomakasvatuse mehhaniseerimine ja 

automatiseerimine; põllumajandusloomade 

haiguste profülaktika ja ravi meetodite 

väljatöötamine suurfarmidele ning saadud 

tulemuste juurutamine instituudi ja kogu 

vabariigi majandites. Nende töödega on seotud 

9 osakonda, 3 kesklaboratooriumi ja 12 

katsemajandit, mis paiknevad üheksas 

rajoonis. Majandite valduses on 88 800 hektarit 

maad. Farmides peetakse üle 28 000 veise, 

35 000 siga, 2500 lammast ja 110 000 lindu. 

Katsemajandites on 8 veiste jõudluspärilikkuse 

katsejaama ja 6 veiste kunstlikku seemenduse 

jaama. Uurimistöö on kompleksne, probleeme 

lahendavad mitme osakonna, laboratooriumi ja 

katsemajandi töötajad ühiselt.“ 

* * *  

Rahva Hääl, kolmapäeval, 17. novembril 1971 

vahendab ETA uudist „16. novembril arutas Eesti 

NSV Põllumajanduse Ministeeriumi kolleegium 

vabariigi kolhooside ja sohvooside karjafarmide 

mehhaniseerimistaseme tõstmise abinõusid. 

Praeguseks on peaaegu kogu piimakari üle 

viidud masinalüpsile, veevarustus on 

mehhaniseeritud 90 protsendi ulatuses. 

Puudulikult on aga veel mehhaniseeritud 

niisugused tööd nagu farmide puhastamine ning 

söötade ettevalmistamine ja etteandmine. See 

käib peamiselt vanade, väikeste karjalautade 

kohta, sest paljude majandite juhtijad ei hoolitse 

nende mehhaniseerimise eest, oodates uute, 

suurte loomakasvatuskomplekside ehitamist. 

 
2 Digiarhiivi ETERA materjalid  

Kolleegium soovitas laiemalt rakendada vanades 

karjalautades mitmesuguseid mehhanisme, 

sealhulgas kartuli ja söödajuurvilja pesemise 

masinaid, auruteid, söödasegamismasinaid jt. 

Kiideti heaks loomakasvatushoonete 

mehhaniseerimise tehnoloogia, mille on välja 

töötanud Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 

Teadusliku Uurimise Instituut. Neid soovitusi 

tuleb arvestada farmide rekonstrueerimise 

tüüpprojekti loomisel. Kõik karjalaudad 

pasportiseeritakse, et selgitada, kus ja 

missuguseid mehhanisme on tarvis rakendada.“ 

* * *  

 

Laatre suurfarmi makett (E. Vahtramäe arhiiv) 

Pühapäeval, 28. mail 1967, annab Edasi 

uudisloos teada: Eesti NSV Põllumajanduse 

Ministeeriumi Eesti Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituudi 

autasutamise kohta Tööpunalipu ordeniga. 

Suure produktiivsusega looma- ja linnutõugude 

aretamisel ja täiustamisel saavutatud edu eest 

ning kolhooside ja sovhooside 

loomakasvatusharude arendamise eesrindliku 

tehnoloogia väljatöötamise ja juurutamise eest 

autasustada Eesti NSV Põllumajanduse 

Ministeeriumi Eesti Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituuti 

Tööpunalipu ordeniga. NSV Liidu Ülemnõukogu 

Presiidiumi esimees N. Podgornõi; NSV Liidu 



Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär M. 

Georgadze. Moskva, Kreml, 25. mail 1967. 

 

ELVI veisekasvatuse osakond väljasõidul Kurgjal 1978.  (E. 

Loki arhiiv) 

* * *  

Rahva Hääl, teisipäeval, 1. veebruaril 1972. A. 

Mölderi (Eesti Loomakasvatuse Instituudi 

direktor, Eesti NSV teeneline zootehnik) sulest 

ilmub artikkel SUUNAD ON SELGED. 

Veerandsajand Eesti NSV loomakasvatuses, 

kus kirjutab „Veerandsajandi eest leidus Eesti 

NSV-s vaid üksikuid lautu, mis mahutasid 100 

veist. Moodsaid kanalaid hakati ehitama 500 kana 

jaoks. Suurimatesse seafarmidesse ei mahtunud 

ka veel sadu sigu. Lambaid peeti tavaliselt koos 

veistega veiselaudas. Tööviljakus oli üsna udune 

mõiste. Peale mõne automaatjootja ja mõne 

rippraudtee ei kasutatud lautades ühtegi 

masinat. Sõnnikuhark, ämber, luud, lüpsik 

ning puhastushari moodustasid loomalauda 

tehnilise baasi. Tormilatern oli põhiline 

valguseallikas. Vähe oli puhaslautu. Külas elati 

väiketootmisele omast talupojaelu, täis 

ränkrasket füüsilist tööd. 1949. aastal jõuti 

üksiktalupidamine ümber korraldada. Äkiline 

muutus – seejuures kolhooside organiseerimise 

kogemuste ja suurmajanditele vajaliku materiaal-

tehnilise baasi puudumine – kõik see avaldas 

esialgu pidurdavat mõju. Nüüd on 

suurmajapidamine võitnud. Eesti küla ja linn ei 

ole kogu ajaloo vältel kunagi elanud sellist 

suurepärast, jõukat elu kui nüüd. Jaanuaris 1947 

alustas tööd Eesti Loomakasvatuse ja 

Veterinaaria Teadusliku Uurimise Instituut. 

Instituut on seega paar aastat vanem kui meie 

kolhoosid. Kolhooside loomisel ei teadnud 

instituudi kollektiiv kuigi palju suurmajanditest. 

Esimesed kümme aastat kulusid vahest endale 

selgekstegemiseks, et instituut pole loodud 

senituntud tee käimiseks. Ta peab välja töötama 

uusi võtteid, uusi ja efektiivsemaid. 

ELVI seakasvatuse osakonna juhataja, Kehtna Seakasvatuse 

Kontrollkatsejaama juhataja ENSV teeneline teadlane 

Vambola Laanemäe (EPM FP 296:32) 

* * * 

Ajaleht Edasi, pühapäeval, 19. novembri 1978. 

ilmub tagaküljel töökuulutus: „Tööpunalipu 

ordeniga A. Mölderi nimeline Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku 

Uurimise Instituut kuulutab välja konkursi 

järgmiste vakantsete ametikohtade 

täitmiseks: BIOPREPARAATIDE 

LABORATOORIUMI JUHATAJA, KATSE-

MAJANDITE OSAKONNA KALA-

KASVATUSESEKTORI JUHATAJA, 

PIIMANDUSE KESKLABORATOORIUMI 

PIIMA ESMASE KÄSISTSEMISE SEKTORI 

JUHATAJA, SEAKASVATUSOSAKONNA 

SÖÖTMISSEKTORI JUHATAJA, SEA-

KASVATUSOSAKONNA SEALIHA 

UURIMISE LABORATOORIUMI JUHATAJA. 

Avaldus koos elulookirjelduse, 

kaadriarvestuselehe, tööalase iseloomustuse, 



haridust, teaduslikku kraadi ja kutset tõendavate 

dokumentide notariaalsete ärakirjade ning 

teadustööde loeteluga esitada instituudi direktori 

nimele ühe kuu jooksul käesoleva kuulutse 

ilmumisest. Direktor 

* * *  

Laupäeval, 24. oktoobril 1953 ajalehes Edasi 

ilmub ülevaade Tartu linna parteiaktiivi 

koosolekult pealkirjaga „Kõik jõud 

põllumajanduse kiireks edasiarendamiseks“. /…/ 

esimesena võttis sõna Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia rektor sm. Antons. Ta ütles, et 

akadeemias õpib praegu 1700 üliõpilast, kellest 

käesoleval aastal lõpetab õppeasutuse umbes 200. 

Suur nõudmine kõrgema kvalifikatsiooniga 

põllumajandusala spetsialistide järele püstitab 

vajaduse järsult tõsta kõigepealt akadeemiasse 

vastuvõetavate üliõpilaste arvu. /…/ Eesti NSV 

TA Loomakasvatuse ja Veterinaaria Instituudi 

aspirant sm Parts kritiseeris teadusliku töö 

planeerimist instituudis, märkides olulise 

puudusena seda, et teaduslikud töötajad on üle 

koormatud probleemide rohkusega, mis ei 

võimalda tõsiselt süveneda uurimistöö 

üksikküsimustele. Ka ei suutnud instituudi endine 

direktor sm Kiur-Muratov luua instituudis 

täisvõimelist teaduslike töötajate kollektiivi. 

Ainult 25% töötajatest omab teaduslikku kraadi. 

Töö parema organiseerimise tingimustes saaks 

instituut tuua märksa suuremat kasu meie 

loomakasvatusele. 

Ajaleht Edasi. Teisipäev, 29. oktoober 1968. 

Ajakirjanik N. Pino reportaaž 

„Pealetükkimatult ilusa, tagasihoidlikult 

esindusliku maja seinal on silt: Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku 

Uurimise Instituut. Hästi õlitatud hingedega 

paraaduks laseb ennast täiesti käratult avada. 

Taskuplokk on kaasas, pastapliiats ka. Suured 

fotostendid haaravad pilgu. Kodused pildid. 

Tere, suur valget tõugu siga! Tere, eesti 

punane kari! /…/ „Avan hästi õlitatud hingedega 

paraadukse ja astun instituudi fuajeesse. Teab 

mitmendat korda viimasel nädalal. Fotod eesti 

punase ja mustakirju karjaga tervitaksid mind 

juba nagu ise. No see on alles tore! Mis tööd 

teiega siin kõike tehakse, mis vaeva kõik ära 

nähakse! Ei teil ole muud muret kui süüa ja aine 

juurde võtta, aina kasvada, aina lisada. Tere siis, 

tere! Eks te kõik oleme inimeste jaoks!“ 

* * * 

Pühapäeval, 18. juulil 1971 ilmub Rahva 

Hääles põllumajanduse ministri H. Rohtla 

artikkel „Vabariigi põllumajandus tõusuteel“ 

tuues esile järgmist „… Arvestuse kohaselt 

toodab iga põllumajandustöötaja praegu 16 

inimesele elatiseks vajalikke toiduaineid. Selle 

näitajaga ligineme arenenumate maade tasemele, 

kus põllumajanduse tehniline tase oli ka varem 

võrreldamatult kõrgemal järjel kui kodanlikus 

Eestis. Praegu toodetakse vabariigi iga elaniku 

kohta üle 600 kg teravilja, 1100 kg kartuleid, 751 

kg piima, 100 kg liha (tapakaalus) ja 261 muna. 

Meie vabariigi põllumajanduses töötab veidi üle 

17 protsendi kogu vabariigi rahvamajanduses 

töötavates inimestest ja see arv ei suurene, vaid 

näitab vähenemise tendentsi. /…/ Haritud ja 

kultuursele töötajatele on jõukohane kaasaegse 

teaduse ja tehnika rakendamine 

põllumajanduslikus tootmises. Teaduslik-

tehnilise progressi juurutamise ning vastavate 

ettepanekute ja tehnoloogiate väljatöötamise eest 

põllumajanduses hoolitsevad Eesti Maaviljeluse 

ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise Instituut 

ning Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 

Teadusliku Uurimise Instituut, samuti Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia. /…/ Vabariigi 

loomakasvatuses juurutatakse edukalt Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku 

Uurimise Instituudi ja Eesti Põllumajanduse 

Akadeemia teadlaste uurimistöö tulemusi ja 

teaduse saavutusi. On saanud laia ulatuse veiste 

kunstlik seemendus (1969. a. seemendati 72 

protsenti lehmadest kunstlikult), kusjuures 

kunstliku seemenduse jaamad kasutavad ainult 

järglaste järgi kontrollitud paremaid sugupulle. 

See on efektiivne ja ulatuslik tõuaretustöö võte, 

mis võimaldab suhteliselt kiiresti parandada 

karjade tõulist väärtust ja nende toodanguvõimet. 

Meilt müüakse tõuloomi ka teiste 

liiduvabariikide majanditele, mis annab head 

sissetulekut tõufarme omavatele majanditele. 

/…/“ 

* * * 



Neljapäeval, 23. aprillil 1970 ilmub ajalehes 

Edasi lühiuudis „Auhinnalisi kohti ka Tartu linna 

ja rajooni langes ülevabariigilisel näitliku 

agitatsiooni ülevaatusel. Tööstus-, ehitus- ja 

transpordiettevõtete ning organisatsioonide 

rühmas tunnistati teise koha vääriliseks Tartu 

Aparaaditehas ja ETKVL Tartu Kaubandusliku 

Inventari Tehas. Märgiti Tartu Õlletehase head 

tööd. Põllumajanduslike ettevõtete, majandite ja 

asutuste rühmas tuli teine koht Tartu 

Näidissovhoosile, esikoht Võrtsjärve kolhoosile. 

Teaduslikest asutustest tunnistati parimaks 

Eesti Loomakasvatuse ja Veterinaaria 

Teadusliku Uurimise Instituut. Õppeasutustest 

märgiti Tartu 10. kaheksaklassilise kooli head 

tööd. Kaubandus-, side- ja teenistusettevõtetest 

pälvis vabariikliku tunnustuse (I koht) Tartu 

rajooni kommunaalettevõtete kombinaat 

asukohaga Elvas. 

 * * * 

Edasi, teisipäeval, 1. veebruaril 1977. 

LOOMAKASVATUSINSTITUUT 30. 

Möödunud reedel tähistas Tööpunalipu ordenit 

kandev Adolf Mölderi nimeline Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku 

Uurimise Instituut oma 30. aastapäeva. Tänaseks 

kuulub instituudi alluvusse 12 uurimisosakonda 

ja laboratooriumi, 5 kunstliku seemenduse jaama, 

6 veiste jõudluspärilikkuse katsejaama, 

erikonstrueerimisbüroo koos 

eksperimentaaltöökojaga. Instituudil on 12 

katsemajandit, ligi 90 000 ha maad, 30 000 veist 

(neist 11 000 lehma), 36 000 siga, 135 000 lindu. 

Sisuliselt on instituut teadus- ja 

tootmiskoondis. Kokku töötab siin 5000 

inimest. 108 teadurist on 9 teaduse doktorit ja 

75 kandidaati. Juubelikoosolekust võttis osa 

arvukalt asutuste ja organisatsioonide esindajaid 

koduvabariigist, Lätist, Leedust, Valgevenest. 

Põhiliselt uurimissuundadest ja töö 

perspektiividest kõneles instituudi direktor 

bioloogiadoktor Elmar Valdmann, kes ütles: 

„Astudes oma tegevuse neljandasse 

aastakümnesse arendab instituudi kollektiiv 

teaduslikku uurimistööd sügavuti, tugevdab 

teaduse sidet praktikaga, lahendab 

teadusprobleeme kompleksselt koos 

katsemajandite spetsialistidega, andes sellega 

oma osa teaduse ja tehnika progressi ning NLKP 

XXV kongressi otsuste täitmisse.“ Instituudiperet 

tervitas EKP Keskkomitee, Eesti NSV 

Ülemnõukogu Presiidiumi ja vabariigi valituse 

nimel Eesti NSV põllumajandusminister Harald 

Männik. Ta andis kätte instituudi 

vanemteadurile Olga Martmale Eesti NSV 

teenelise teadlase ja Kehtna 

näidissovhoostehnikumi direktorile Uno 

Tinitsale Eesti NSV teenelise ökonomist 

tunnistuse ning Georg Froripile, Ants Ilusale 

ja Arvi Olkonenile Eesti NSV Ülemnõukogu 

Presiidiumi aukirja. Paljud töötajad said 

põllumajandusministeeriumi aukirja. 

Tervitussõnu ütlesid ka Eesti NSV 

metsamajanduse ja looduskaitse minister Heino 

Teder ja Tartu rajooni täitevkomitee esimees 

Evalt Kaldalu. Mitu instituudi töötajat said 

rajooni partei- ja täitevkomitee aukirjad. Pidulik 

koosolek lõppes taidlejate – meeskoori 

„Gaudeamus“, nais-ansambli ja meeskvarteti – 

kontserdiga. Instituudi esimese direktori ja 

akadeemik Ferdinand Laja ja kauaaegse direktori 

akadeemik Adolf Möldri kalmudele viidi pärjad. 

Hubert Raid 

 

Kurtna Linnukasvatuse Katsejaama peahoone 1967. aastal 

(EPM FP 296:37) 

* * * 

Ajakiri NOORUS 1969. aasta detsembri 

numbris (278) kirjutab Asse Kook reportaažis 

KUKK VÕI KANA? „Filmiaparaati oleks tarvis 

olnud. Milline liikumine! Nagu tuul pühiks 

tibukarja ühte nurka kokku. Helehäälne 

tibukollane tuul … Kurtna. Teel sinna tundub 

kõik imelihtne ja selge olevat. Ikka et kuked 



kirevad ja kanad munevad selleks, et tuleksid 

uued kuked ja kanad. Uus värske vahetus. Ja 

inimene on see, kes järele vaatab, et kõik sünniks 

just nõnda, nagu temale tulusam. Kurtna. 

Neljateistkümne tuhande kana võidurõõmsad 

kaagutused. Uhked kukesammud. Tera siit, tera 

sealt. Mingi naljakas asjalikkus. /…/ Mured ja 

rõõmud, millega uude aastasse minnakse? Ja jälle 

jagasid selgitavaid märkusi ELVTUI Kurtna 

Linnukasvatuse Katsejaama direktor + 

osakonnajuhataja Aksel Turp ja teaduslik töötaja 

Jaan Tuha. „Eks neid ole alati. Vahest esmalt 

rõõmud. Esitasime juba projekteerimise 

lähteülesanded oma linnukasvatuse 

tootmiskompleksi kohta. On jälle reaalne 

võimalus tootmisbaasi laiendamiseks. Uus 

kanala. Muredest. Nooruse küsimus. Elame, nagu 

näete, luksuslikult, tänu arhitekt Valve 

Pormeistrile. Kõik on kena. Tiik ja kalad. Ja 

linnud. Aga vähe noorust. Aastatelt nimelt.“ Üks 

noor inimene juhatati küll kätte. Malle Kivi, 

asjalik ja rõõmus. Ümber kuked, kanad ja tibud, 

õpib töö kõrvalt EPA-s zootehnikat. Teine 

kursus. /…/ 

* * * 

Reede, 30. jaanuari 1987 Edasis ilmub Ivar 

Kostabi usutlus ELVI direktori akadeemik Elmar 

Valdmanniga, kes oli neil päevil suurel 

põllumajandusnõupidamisel Moskvas. /…/ Mida 

võiks pidada praegu põllumajanduse 

päevaülesandeks? Aidata tootmist 

intensiivistada. Eelkõige tuleb suurendada 

loomakasvatussaaduste tootmist. Intensiivne 

loomapidamine eeldab kõigepealt intensiivset, 

tugeva sisuga sööta. Sellele peavad lisanduma 

laitmatu veterinaarteenindus ning nüüdisaegne, 

suurt tööviljakust tagav pidamistehnoloogia. 

Loomapidamistehnoloogia suhtes ei ole 

teadlasedki üksmeelel, rääkimata 

majanditest: ühele meeldib suurem farm, 

teisele väiksem, üks nõuab 

torusselüpsiseadmeid, teine laseb need hoopis 

maha monteerida. Keda siis toetada? Ei peagi 

olema, et kõik teevad täpselt ühtemoodi, las olla 

nii, kuidas kusagil paremini välja tuleb. 

Sellepärast ei maksa ka suurfarme enneaegu 

maha matta, seal tuleks ainult rohkem korda ja 

täpsust nõuda, kui siiani on harjutud. Mis näiteks 

Laatre suurfarmi tulemustel viga? Kõik oleneb 

ikka inimestest. Sellest oli meil ka nõupidamiselt 

tulles omavahel kõige rohkem juttu, et kuidas 

vabastada see niinimetatud isiklik initsiatiiv, nii 

et inimene enam ei vajaks nii palju sundust, vaid 

oleks ise huvitatud paremast tööst. Kas see on ka 

teadusasutuste probleem? Eks ikka, sellepärast 

ootame ka meie ümberkorraldusi. Igal asjal on 

oma hind, aga praegu teenindab teadus majandeid 

sisuliselt tasuta. Me oleme küll juba osaliselt 

katsunud isemajandamist rakendada, kuid need 

on alles esimesed alged. Väljapääs oleks selles, 

kui ühendada instituut oma allüksuste ja 

majanditega teaduslikuks tootmiskoondiseks. 

Ühtlasi tuleb täiustada palgakorraldust. Eriti 

aspirandid ja noored teadlased peavad praegu 

ikka väga väikese rahaga läbi ajama, mistõttu 

muudatused on hädavajalikud, muidu võib 

teaduse järelkasv katkeda. Entusiasm peab 

olema, aga ainult entusiasmist ka ei ela. /…/ 

 

Naiskoor „Cantare“ rinnamärk 

Naiskoori 25. aastapäevale pühendatud 

voldik. Naiskoor „Cantare“ asutati 17. septembril 

1964. aastal kõrgemate õppeasutuste vilistlastest 

ja kandis 1971. aastani Kõrgemate Koolide 

Lõpetanute Tartu naiskoori nime. Koor tegutseb 

Tööpunalipu ordeniga A. Möldri nimelise Eesti 

Loomakasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku 

Uurimise Instituudi juurde. Kooris laulavad 

õpetajad, arstid, insenerid, teadus- ja 

põllumajandustöötajad ning teiste elualade 

esindajad. Koori repertuaaris on rahvalaule, 

ooperikoore, klassikat ja kaasaegset 

kooriloomingut – kokku üle 250 laulu. 1975. 

aastal anti koorile rahvakollektiivi nimetus. /…/ 

„Cantarel“ on sõpruskoore ka väljaspool Eestit – 

meeskoor „Imanta“ ja naiskoor „Jumara“ 



Valmierast, Kaunase meeskoor „Perkunas“, 

Tšehhoslovakkia segakoor „Cantica Veterinaria 

Cassoviensis“, Kuusankoski segakoor „Vanhat 

Toverit“ Soomest. Koori peadirigent Anu Kõbas 

(juhatab koori aastast 1967), dirigent Imbi 

Goldman (juhatab koori aastast 1980), 

koormeister Ragne Jõgeva (töötab kooriga aastast 

1988). 

 
Instituudi ansambel esinemas Viljandis (1970-ndad, E. Loki arhiiv) 

* * * 

Kolmapäeval, 5. jaanuaril 1972 Edasis kirjutab 

instituudi direktor prof. Adolf Mölder teisel 

leheküljel (MEHEIGA KÄES. 25 aastat 

loomakasvatuseinstituuti) juubeliartikli Eilsest 

ja tänasest järgmist „/…/ Meenutamine 

tänutundes professoreid A. Punga, J. Kaardet, J. 

Tehverit, V. Ridalat, E. Ridalat, A. Muugat, E. 

Nõmme, E. Liiki, C. Ruusi, J. Klaari, kes 

kahekümne viie aasta eest alustasid instituudi 

organiseerimist. Eriti tahaks märkida akadeemik 

A. Punga, kes rida aastaid oli direktor, ja prof. J. 

Kaardet, kes kogu aja on instituudi töö ning 

muredega tihedalt seotud. Põhikaader 

komplekteeriti, see oli noor ja kellelgi polnud 

teaduslikku kraadi. Aegapidi hakkasid valmima 

uurimused, need vormistati disseratatsioonideks. 

Esmajoones valmisid tööd tõuaretuse alalt. 

Kandidaadiväitekirju kaitsesid ajavahemikust 

1947-1956 A. Pung, A. Vask, P. Arandi, V. 

Laanmäe, L. Vaher. Doktoritöödega tulid 

esimestena toime A. Pung ja P. Arandi. Elu on 

viimatinimetatud viinud tööle mujale. Instituudist 

on lahkunud ka mitmeid teaduste kandidaate, 

näiteks E. Meisner, U. Eller, E. Kuum, A. 

Puusepp, H. Sikk, H. Väljaots. 

* * * 

Edasi, teisipäeval, 17. augustil 1976 kirjutatakse 

rubriigis „Nädal lõppes, teine algas“: Eesti, Läti, 

Leedu ja Valgevene loomakasvatusinstituudil on 

tavaks igal aastal spordis jõudu katsuda. 

Korraldamisjärg oli jõudnud meie instituudi 

kätte. Kahel päeval käisid Kehtna NST 

spordibaasis ägedad mõõduvõtmised korvpallis, 

võrkpallis, rahvastepallis (naised), kombineeritud 

teatejooksus, males, kabes. Uudse alana oli kavas 

noolega märklauda viskamine, kus osales iga 

instituudi direktor. Kahel viimasel aastal 

kolmandaks jäänud ELVI võistkond esines kodus 

üliedukalt. Võideti korvpallis, kus kaasa lõi 

omaaegne vabariigi koondise liige H. Jaanson, 

rahvastepallis (suured teened L. Erik-Kallasel), 

males, kabes. Noolega tabas märklauda kõige 

täpsemini E. Valdmann (ELVI). Üldarvestuses 

seega kindel esikoht ja rändauhind Eesti 

loomakasvatusinstituudile. Tuleval aastal 

saadakse kokku Läti NSV-s. 

* * * 

Pühapäev, 2. august 1987, Tartu rajooni 

häälekandja Edasi. Põllumajanduskandidaat 

Helmut Idarand kirjutab loos „Punane juubilar“: 

24. juulil tähistab eesti punase karja tõuaretuse 

nõukogu Vändra kolhoosis juubelit: punase karja 

aretuse algusest sai meil täis 125 aastat. Piduliku 

koosoleku avas ELVI direktor akadeemik E. 

Valdmann. Kokkutulnuid tervitas EKP Pärnu 

Rajoonikomitee esimene sekretär V. Udam. 

Veisekasvatusest Pärnu rajoonis rääkis Pärnu 

ATK esimees M. Kallaste ja Vändra kolhoosis 

sealne esimees M. Toome. Punase tõu aretusloost 

rääkis ELVI tõuaretussektori vanemteadur H. 

Idarand. Vaadati üle Vändra kolhoosi lüpsikari ja 

et juba Jakobsoni mail oldi, käidi ära ka Kurgja 

talumuuseumis. /…/ Tõu täiustamisel sai 

murranguliseks 1956. aasta, kui ELVI direktori 

akad. A. Mölderi algatusel loodi instituudis 

kunstliku seemenduse labor (praegune 

sigimisbioloogia osakond) ja järgnevalt selle 

juhtimisel töötavad kunstliku seemenduse 

jaamad. Kunstliku seemenduse rakendamisega 

kaasati aretustöösse eesti punase karja kogu 

tõumassiiv, parimate kodumaiste ja importpullide 

kasutamine sai võimalikuks kõigis majandeis.  

* * * 



Neljapäeva, 15. veebruari (1979) Edasis 

kirjutab Lehte Pärn uudisloos PALJU ÜHISEID 

PROBLEEME järgmist „Loomakasvatus-

instituudil on 12 katsemajandit Eesti NSV 9 

rajoonis. Parteialgorganisatsioonid luuakse partei 

liikmete töökoha järgi, tuleb põhikiri. Seetõttu 

tegutsevad katsemajandite kommunistid omaette 

algorganisatsioonides. Ent majandite ühisalluvus 

instituudile seab palju ühiseid ülesandeid ja 

probleeme. ELVI parteikomitee kutsus 

katsemajandite partei-sekretärid, et NLKP 

Keskkomitee möödunud aasta juuli- ja 

novembripleenumi suundade põhjal arutleda. 

Nõupidamisel viibis ka põllumajandus-

ministeeriumi parteialgorganisatsiooni sekretär 

Manivald  Hellenurm, kellelt oli pikem sõnavõtt. 

ELVI-st kõnelesid parteialg-organisatsiooni 

sekretär Jüri Kumar ja direktor Elmar Valdmann. 

Külalistest jagasid kogemusi parteisekretärid 

Arnold Ojasalu Kehtna näidis-

sovhoostehnikumist, Evi Kaldmaa Laatre 

sovhoosist, Georg Ivandi Väimela näidis-

sovhoostehnikumist jt. Pärast kõnelusi, mis 

toimusid ELVI keskuses, käidi Tartu näidis-

sovhoosis ja Märja erikonstrueerimisbüroos. 

Nõupidamise otsusesse märgiti, et koos 

hakatakse käima regulaarselt. Eesmärk on ühiselt 

kaasa aidata teaduse ja praktika koostööle. 

* * * 

Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi 

häälekandja Randlane kirjutab neljapäeval, 28. 

juunil 1984. aastal peazootehnik Luule Pool loos 

„Kasvatame lihaveiseid“: 15. juunil peeti meie 

majandis herefordi tõugu lihaveiste kasvatamise 

alane vabariiklik seminar-nõupidamine. 

Nõupidamisest võtsid osa Eesti NSV 

Agrotööstuskoondise esimene asetäitja Jüri 

Kulbin, Eesti Loomakasvatuse Instituudi direktor 

akadeemik Elmar Valdmann, ELVI 

aretuskeskuse juhataja Aigar Suurmaa, EKP 

Harju Rajoonikomitee esimene sekretär Sulev 

Kont, Harju Rajooni RSN Täitevkomitee esimees 

Enn Luik, Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku 

Liidu juhatuse esimees Heino Palu, Kirovi 

näidiskalurikolhoosi juhatuse esimees Oskar 

Kuul, parteikomitee sekretär Urve-Ivi 

Sikkenberg ning herefori tõugu veiseid 

kasvatavate majandite juhid ja spetsialistid. Eesti 

NSV-s kasvatakse mitut tõugu veiseid – eesti 

mustakirju, eesti punast, vähesel määral 

maatõugu karja ja alates 1978. aastast herefordi 

tõugu lihaveiseid. Vabariigis kasvatatakse 

herefordi tõugu lihaveiseid viieteistkümnes 

majandis. /…/ Kirovi näidiskalurikolhoosis 

alustasime herefordi tõugu veiste (nn. 

Lumelehmade) kasvatamisega 1980. aasta 

sügisel. Ostsime Valgevene NSV-st 25 

lehmmullikat ja ühe tõupulli. Käesoleva ajani on 

meie kari kasvanud 69 peani. /…/ Loomi hooldab 

väga tubli töötaja Mart Ojang. /…/ Seminar-

nõupidamisel jäi kõlama mõte – et vasikate 

saamise ja noorveiste juurdekasvu plaanid 

oleksid täidetud, on eelduseks nõuetekohaste 

lautade olemasolu, otstarbekohane suvine 

karjatamine vähemväärtuslikel rohumaadel, 

veterinaar-profülaktiliste abinõude rakendamine 

jne. Herefordi tõugu veiste kasvatamine on 

perspektiivne majandite äärealadel ja 

abimajandites. See veisekasvatusharu on vähe 

tööjõudu nõudev ning odav vaid asjalik 

töössesuhtumise, hea töökorralduse, otstarbeka 

söötmise korral. /…/ 

* * * 

Valga rajooni häälekandja Kommunist, 

neljapäeval, 30. septembril 1971 kirjutab 

avalehel peauudisena „Suurfarm Laatresse“ /…/ 

Farmi hoonetekompleksi kuuluvad laks lauta, 

kumbki 480 lehmale. Igal laudal on oma 

söödajagamise ruum ja sõnnikuhoidla. Laudas on 

neli söödakäiku ja viis sõnnikukäiku. Lehmad 

asuvad boksides keti abil, mis takistab neid 

tagurpidi liikuda. Poegimisruumis on loomad 

seotud tavalisel viisil. Abiruumide blokk paikneb 

lautade vahel. Selles on ette nähtud lüpsiruumid, 

profülaktoorium, elutarbelised ruumid, 

katlamaja. Lautade juurde kuuluvad ka puurkaev-

pumbamaja, alajaam, allapanuplats, tuletõrje 

veehoidla ja kaalumaja. /…/ 

* * * 

Laupäev, 8. aprill 1978, ajaleht Edasi avaldab 

tagaküljel Uno Uiga artikli „Rõõmuks lauljale, 

rõõmuks kuulajale“. Loomakasvatusinstituudi 

meeskoor „Gaudeamus“ on kahe aastakümne 

jooksul saavutanud mõjusa koha meie 

kultuurielus. Igal aastal on esinetud 15-20 korda, 



lauldud ka Lätis, Leedus, Leningradis ja 

Moskvas, Krimmis, Kaukaasias ja Siberis. 

Välisreisid on koori viinud Ungarisse ja 

Tšehhoslovakkiasse. Osa võetud on 

üldlaulupidudest ja paljudest laulupäevadest, 

repertuaaris rahvalaule, rahvaste laule, 

ooperikoore, vana klassikat ja tänapäeva 

kooriloomingut – kokku üle 300 laulu. 1963. 

aastast püsib „Gaudeamus“ Eesti NSV parimate 

taidluskooride hulgas, korduvalt on ta tunnistatud 

vabariiklike ja üleliiduliste isetegevusülevaatuste 

laureaadiks. Eesti laulupidude 100. aastapäeva 

võistulaulmisel 1969. aastal jagas „Gaudeamus“ 

meeskooride hulgas esikohta, koorifestivalil 

„Tallinn 72“ võitis ta esikoha. 1964-ndal anti talle 

Eesti NSV rahvakoori, 1973-ndal Eesti NSV 

teenelise meeskoori nimetus. Eelnenule pakkus 

meeldivat lisa aastapäevakontsert ülikooli aulas 

dirigentide Eesti NSV teenelise kunstitegelase 

Valve Lepiku ja Lennart Jõela juhatusel. /…/   

* * * 

 

LOOMAKASVATUSINSTITUUDI JUHTKOND 1947 – 19963 

Direktorid 

akad. prof. vet-dr  Ferdinand Laja   1947-1950 

akad. prof. vet-dr  Aleksander Kiur-Muratov  1951-1953 

akad. prof. pm-dr  Aarne Pung   1953-1956 

akad. prof. pm-dr  Adolf Mölder   1956-1976 

akad. prof. biol-dr  Elmar-Ants Valdmann  1976-1994 

prof. pm-dr   Olav Kärt   a-st 1994 

 

Direktori asetäitjad teadusalal 

prof. pm-dr   Elmar Liik   1947-1950 

prof. pm-dr   Paul Arandi   1950-1951 

pm-knd   Artur Vask   1956-1959 

prof. vet-dr   Voldemar Tilga   1959-1961 

maj-knd   Hugo Polna   1962-1963 

pm-knd   Artur Vask   1963-1965 

akad. prof. biol-dr Elmar-Ants Valdmann  1965-1976 

prof. pm-knd   Ants Ilus   1976-1987 

pm-knd   Renaldo Mändmets  1987-1993 

 

Direktori asetäitjad 

pm-knd  Eino Pettai   1971-1994 

maj-knd  Valter Pilv   1975-1979 

pm-knd  Toomas Vain   a-st 1979 

pm-knd  Anne Lüpsik   a-st 1994 

 

Teadussekretärid 

akad. prof. pm-dr  Paul Arandi   1948-1950 

vet-knd  Tiit Kristal   1953-1978 

pm-knd  Georg Frorip   1980-1983 

vet-knd  Raimund Aluoja   1978-1981; a-st 1984 

 

 

 
3 Loomakasvatusinstituut 50. (Koostaja E. Lokk). Tartu, 1997. A.T. Agentuur. 78 lk. 
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Veterinaaria osakond 

Katsejaamad 

Aretuskeskus 

Teadusinformatsiooni 

osakond 

 

Lambakasvatuse 

osakond 

Mehhaniseerimise 

osakond 

 

Seakasvatuse 

osakond 

Linnukasvatuse 

osakond 

Kalakasvatuse 
osakond 

 
Ökonoomika osakond 

 
Piimanduse labor 

Söötmise ja söötade 

osakond 

 

Orgaanilise väetise 

labor 

 

Aretusosakond 

Sigimisbioloogia osakond 

Andmetöötlusosakond 

Piimaanalüüside labor 

Laatre veisekasvatuse 

katsejaam 

Vändra veisekasvatuse 

katsejaam 

Laeva loomakasvatuse 

katsejaam 

Kehtna seakasvatuse 

katsejaam 

Tartu seakasvatuse 

katsejaam 

Puka lambakasvatuse 

katsejaam 

Kurtna linnukasvatuse 

katsejaam 

Ilmatsalu kalakasvatuse 

katsejaam 

Mastiitide labor 

Mikrobioloogia labor 

Viroloogia labor 

Parasitoloogia labor 

Ainevahetushaiguste labor 

Ökonoomika sektor 

Rohumaaviljeluse labor 

Katsejaamade grupp 

Majandusosakond 

 

Keemia labor 

Tootmiskatsete sektor 

Informatsiooni sektor 

 Kirjastuse sektor 

 Kapitaalehituse grupp 

Automajand 

Varustusosakond 

Ekspluatatsiooni osakond 

ERIKONSTRUEERIMISBÜROO 

(5 osakonda, Viljandi filiaal) 

EESTI PÕLLUMAJANDUSLIK 

BIOTEHNOLOOGIA KESKUS (5 

osakonda) 

KESKKONNAKAITSE 

TEADUSLIKU UURIMISE JA 

PROJEKTEERIMISE ETTEVÕTE 

„ELVI – Aqua“ (5 osakonda) 


