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Paul Kuldkepp – 75 
 

Hiljuti tähistas agrokeemik, kauaaegne aktiivne APS-i 
tegevliige, õppejõud ja teadustöötaja, administraator, 
mitmekülgne meister- ja aumeistersportlane maadluses, 
emeriitprofessor Paul Kuldkepp oma juubelit. 

Paul sündis 10. augustil 1934. a Viljandimaal Kabala 
vallas väiketalupidajate Jaan ja Liisa Kuldkepi peres 
teise lapsena. Rahulikku lapsepõlve jätkus tal ainult 
Teise maailmasõja alguseni, kui 1941. a augustis koha-
likud abipolitseinikud isa mõrvasid. Tänu kasuisale sai 
Paul alghariduse Kabala Mittetäielikus Keskkoolis, kus-
juures kogu vaba aeg kulus rasketele talutöödele. 
Spordipisik oli Paulil sees juba Kabala kooli päevil ja 
elu unistuseks oli Tallinna kehakultuuri õppima minna. 
Elu pööras aga venna õnnetu surma tõttu teisiti. Järg-
nesid õpingud Olustvere Põllumajandustehnikumis, 
mille Paul lõpetas 1954. a kiitusega ja sai selle 5% 
hulka, kellele anti õigus kohe Eesti Põllumajanduse 
Akadeemiasse edasi õppima asuda. Sportimine aitas 
Paulil üle saada raskustest ja Olustveres oli võimalus 
spordiga tõsisemalt tegelema hakata. Tipptasemel 
sportimist väga erinevatel aladel jätkas Paul EPA päevil 
ja ka hiljem. Pärast EPA agronoomiateaduskonna cum 
laude lõpetamist 1959. a asus ta tööle Sootaga sov-
hoosi – algul brigadirina, edasi osakonnajuhatajana. 
Samal ajal oli Paul kohakaasluse korras Lähte Kesk-
kooli tootmisõpetuse õpetajaks ning maadlustreeneriks. 
1961. a määrati Paul Nõgiaru sovhoosi direktoriks, kus 
töötas aspirantuuri kutsumiseni. 

Aastatel 1964–1967 õppis ta EPA aspirantuuris 
agrokeemia erialal. 1969. aastast on ta põllumajandus-
kandidaat. Paul Kuldkepp töötas EPA-s õppejõuna 
1966–2003. aastani assistendist kuni professorini. Kok-
ku on Paul jaganud nelja aastakümne jooksul tarkust 
agrokeemia alal ca 4000 üliõpilasele. Hiljem töötas ta 
lepinguliste tööde vanemteadurina kuni 2008. a. ke-
vadeni. 

Paul Kuldkepi kandidaadiväitekiri käsitles tolmjate 
lubiväetiste kasutamise võimalusi karbonaatsel moreenil 
kujunenud muldadel, hiljem on ta uurinud Lõuna-Eesti 
kuppelmaastiku muldade viljakuse tõstmise võimalusi, 
kompleksväetiste kasutamist, taimede kasvuaegse saagi-
kuse diagnoosimise võimalusi, orgaaniliste väetiste 
mõju mullaviljakusele pikaajalistes põldkatsetes ning 
põlevkivi poolkoksi kasutamise võimalusi põllumajan-
duses ja aianduses tarvitatavate kompostide valmista-
misel. 

Viljaka õppe- ja teadustöö tulemusena on ta kirju-
tanud ligi 190 teaduspublikatsiooni, on olnud mitmete 
raamatute kaasautoriks, kirjutanud üle 30 õppevahendi, 
juhendanud 100 üliõpilase diplomi-, magistri- ja 
doktoritööde valmimist ning lisaks aidanud vormistada 
mitmeid doktoridissertatsioone. 

Kuigi juubilar on alati pidanud esmatähtsaks tööd ja 
kohustusi töökollektiivis, on tema spordisaavutused 
kadestamisväärsed – erinevate spordialade võistlustelt 
on ta koju toonud üle 440 auhinnalise koha. Eesti 

spordiau maadlusmatil on Paul rahvusvahelistel võist-
lustel kaitsnud kokku 52 korral. Pauli spordisaavutusi 
kokku lugedes on ta aumeistersportlane klassikalises 
maadluses, meistersportlane vabamaadluses, meister-
sportlase kandidaat VTK mitmevõistluses. I spordijärgu 
on ta saavutanud jalgrattaspordis, suusatamises ja moto-
krossis. Paul on saanud Tartu suusamaratonist osavõtja 
hõbe- ja kuldmärgi ning korduvalt on ta osalenud Tartu 
rattarallil. 

Aastatel 1972–1981 oli ta agronoomiateaduskonna 
dekaaniks. Paul Kuldkepi algatusel taastati tema dekaa-
niks oleku ajal väga populaarseks saanud süstemaa-
tilised agronoomide kutsealavõistlused. 

Ta oli üheks esimeseks õppejõuks-teadlaseks EPA-s, 
kes hakkas arendama rahvusvahelist koostööd, rajades 
1989. a tänini viljakalt tegutseva üleeuroopaliselt tun-
nustatud IOSDV (International Organische-Stickstoff 
Dauerversuche) püsikatse, mis tunnistati 2003. a põld-
katsete ülevaatusel Eesti parimaks põldkatseks. 

Paul Kuldkepp on aktiivne APS-i tegevliige aastast 
1990, aastal 1994 määrati talle APS-i teadustöö aasta-
preemia. 1995. aastast on ta professor. 1999. ja 2001. a. 
tunnustati tema tööd EPMÜ teenetemedaliga ja 2001. 
aastast on ta ka emeriitprofessor. 08. aprillil 2009. a 
valiti APS-i üldkogul Paul Kuldkepp ühehäälselt seltsi 
auliikmeks. 

Pauli praegune abikaasa Maie on samuti EPA lõpe-
tanud agronoom, kes oma elutöö teinud EPA-s. Saatuse 
tahtel on Paulil kahest abielust tütar ja kolm poega, kes 
kõik on omandanud koduse töökuse ja väärika koha 
elus. Nüüdseks on Paul kolmekordne vanaisa. 

Koos abikaasa Maiega elab Paul alates 2008. a ke-
vadest Võrtsjärve ääres Vaibla külas Nõmmeotsa talus. 
Seal on viimase veerandsajandi jooksul Pauli kätega 
tehtud suured ümberkorraldused – tiik, saun, kaev, ga-
raaž, spordiväljak, metsarada jpm. Plaanide järgi ei näi 
Nõmmeotsal tegemistest puudu tulevat. 

Ka praegu käib Paul paaril korral nädalas linnas – 
nooruslikku särtsu aitab tal sees hoida iganädalane 
osalemine EPA meeste turnimise seltsis, osavõtt PKI 
spordipäevadest, spordiajaloo seltsi juhatuse koosolekud 
ja ega saa unustada ka IOSDV uurimisgruppi, mida 
paari aastakümne jagu juhatatud. 

Seni viimase kirjatööna kirjutas Paul Kuldkepp oma 
elulooraamatu „Tööle ja spordile pühendatud elu“, mille 
aitas tal kokku panna tema endine õpilane Aimur 
Joandi. 

Soovime juubilarile tugevat tervist, sportlikku särtsu, 
Paulile omast heatahtlikkust ja libedat sulge veel palju-
deks aastateks. 
 
Enn Leedu, 
põllumajandusdoktor, EMÜ mullateaduse ja agrokeemia 
osakonna dotsent, 
Paul Kuldkepi esimene diplomand 




