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PAUL LÄTTEMÄE – in memoriam 
17.08.1955–†01.08.2014 

Meie hulgast on lahkunud 

teenekas põllumajandustead-

lane põllumajandusdoktor 

Paul Lättemäe.  

Paul Lättemäe sündis 

17. augustil 1955 Järvamaal 

Koerus. Ta lõpetas Eesti 

Põllumajanduse Akadeemia 

mehhaniseerimise teadus-

konna insener-mehaanikuna 

1978. aastal. Pärast EPA 

lõpetamist asus ta tööle Eesti 

Maaviljeluse ja Maaparanduse Teadusliku Uurimise 

Instituuti. Aastatel 1978–1988 oli Paul Lättemäe 

Erikonstrueerimise Büroo juhtiv konstruktor ja 1989–

1992 EMMTUI söödatootmise tehnoloog. Aastal 1992 

suunati Paul Lättemäe Eesti Maaviljeluse Instituudi 

poolt täiendõppesse Rootsi Põllumajanduse Ülikooli, 

kust suundus 1994 aastal sama ülikooli doktorantuuri.  

Seal kaitstud doktoritöö Sileerimine ja rohusöötade 

väärtuse hindamine. Koristusstrateegiate ja kindlustus-

lisandite mõju värskest ja närvutatud rohust valmista-

tud sööda kvaliteedile eest anti talle 1997. aastal 

põllumajandusdoktori teaduslik kraad. Mis oli esimene 

pärast Eesti taasiseseisvumist. 1997–2001 töötas ta 

EMVI silolabori juhatajana ja aastast 2002 oli vanem-

teadur. 

Paul Lättemäe teaduslik uurimistöö hõlmas sööda-

valmistamise tehnoloogiaid, sileerumisprotsesse ja 

kvaliteetse sööda tootmise võimalusi. Samuti uuris ta 

muljutud teravilja säilitamise tingimusi ja kindlustus-

lisandite mõju silo fermentatsioonile. 

Paul Lättemäele on leiutiste eest omistatud 2 autori-

tunnistust, tema juhendamisel on kaitstud magistritöid. 

Teadustöö artikleid ja publikatsioone on trükis avalda-

tud ligikaudu 60. Tähelepanu väärsemaks on eriala-

raamat silost. 

Paul Lättemäe tutvustas oma uurimistöö tulemusi 

aktiivselt ka väljaspool vabariiki. Ta osales rahvus-

vahelistel silo konverentsidel kuus korda (Soomes, 

Iirimaal, Walesis, Põhja-Iirimaal Belfast, USAs, 

Brasiilias) ning Euroopa Rohumaade Föderatsiooni 

sümpoosiumidel viis korda (Sveitsis, Saksamaal, 

Poolas, Islandil, Rootsis). Ta oli aktiivne Eesti Rohu-

maade Ühingu liige, kuulus Akadeemilise Põllu-

majandusseltsi eestseisusesse. 

Maaelu armastava inimesena meeldis talle puu-

viljandus ja aiandus koos abikaasa Siljaga rajas kauni 

kodu Sakku. Talle meeldis klassikaline kitarrimuusika, 

mida ka ise õppis ja tihti mängis.  

Paul Lättemäe peres kasvas üles kaks poega ja kaks 

lapselast. 

Paul Lättemäe oli otsiv hing, kes püüdis leida alati 

parimaid ja uudseid lahendusi. Visiooni ja kuvandi 

nimel oli ta valmis pingutama, otsima ise teed kuidas 

toime tulla. 

Paul Lättemäe oli oma töökaaslastele väga hea ja 

toetav sõber. Ta suhtus elusse elegantselt, temaga oli 

lahe rääkida kalapüügist, muusikast, huvitavatest 

paikadest maailmas. Töökaaslasena oli ta hea partner, 

kes suutis ise otsustada ja tegusid teha. Meil on raske 

tema minekut mõista. Me tunneme oma sõbrast 

puudust. 

Mälestus Paul Lättemäest kui ereda isikupäraga heast 

kolleegist jääb püsima. 

 

Uno Tamm 

Heli Meripõld 

 

 


