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ILMAR MÜÜRSEPP – 85

Üheksandal augustil tähistas 

85. sünnipäeva veterinaar-

meditsiini ja loomakasvatuse 

instituudi sigimisbioloogia 

osakonna emeriitprofessor 

Ilmar Müürsepp. Juubilar 

sündis 1931. aastal Tartumaal 

Tammistu vallas talupidaja 

perekonnas. Hugo Treffneri 

Gümnaasiumi lõpetamise järel 

astus ta Tartu Riikliku Ülikooli 

veterinaariateaduskonda, kust 

viidi 1951. aastal üle vastmoodustatud Eesti Põllumajan-

duse Akadeemiasse, mille lõpetas 1955. aastal veterinaar-

arstina.  

Pärast EPA lõpetamist töötas I. Müürsepp mõned 

aastad Alatskivi sovhoosi veterinaararsti ja Kallaste 

rajooni peaveterinaararstina, seejärel Eesti Looma-

kasvatuse ja Veterinaaria Teadusliku Uurimise 

Instituudi (ELVI) Viljandi Põllumajandusloomade 

Kunstliku Seemenduse Jaama veterinaararstina. Alates 

1961. aastast pühendus Ilmar Müürsepp teadustööle. 

Võimekast teadlasest sai ELVI sigimispatoloogia 

labori juhataja (1969–1979) ja edasi sigimisbioloogia 

osakonna juhataja (1979–1994). ELVI reorganiseeri-

mise järel, aastatel 1994–1997, oli I. Müürsepp Eesti 

Põllumajandusülikooli sigimisbioloogia korraline 

professor ja juhtivteadur ning 1996. aasta lõpuni ka 

sigimisbioloogia osakonna juhataja. Alates 1997. aas-

tast on juubilar EMÜ emeriitprofessor. 

Ilmar Müürsepal on veterinaariakandidaadi (1965) ja 

veterinaariadoktori (1974) teaduskraadid. Tema tea-

duslik tegevus on pühendatud veiste sigimise füsio-

loogia, patoloogia ja ravi uurimisele. Oma teadustööga 

ning aktiivse organisaatorina on ta andnud panuse 

veiste kunstliku seemenduse arendamisele Eestis. 

Tema väljatöötatud sigimatuse profülaktika- ja ravi-

meetodid olid efektiivsed ja praktikas laialdaselt kasu-

tusel. 1982. aastal alustati Ilmar Müürsepa juhenda-

misel embrüosiirdamisuuringuid, mille tulemusena 

töötati välja efektiivne farmis kohapeal kasutatav 

embrüosiirdamistehnoloogia, mille eest uurimisrühm 

pälvis 1993. a Eesti Vabariigi teaduspreemia. 

I. Müürsepp on avaldanud üle 160 teadusliku artikli 

ja on 8 raamatu autor või kaasautor. Ta on kirjutanud 

suure osa käsiraamatust Veterinaarsünnitusabi ja güne-

koloogia ("Valgus", 1979). I. Müürsepp on tulemus-

likult juhendanud 7 doktori-, kandidaadi- ja teadus-

magistriväitekirja. Juubilar on pälvinud teadustule-

muste eest mitmeid tunnustusi: Eesti NSV teeneline 

teadlane (1985), Eesti NSV riikliku preemia laureaat 

(1985), Üleliidulise Põllumajandusteaduste Akadeemia 

korrespondentliige (1991), Venemaa Põllumajandus-

teaduste Akadeemia välisliige (1992), Eesti Vabariigi 

teaduspreemia laureaat (1993). Ilmar Müürsepp on 

Eesti Põllumajanduse Akadeemia esimene audoktor 

(1989). 

Ilmar Müürsepp on oma töös olnud nõudlik nii enda 

kui ka töökaaslaste suhtes. Kindlat põhimõtet – uuri-

mistöös peab alati valitsema akadeemiline korrektsus ja 

ülim metoodiline täpsus – on juubilar alati järginud ise 

ja nõudnud seda ka kolleegidelt. Töökus ja sihikindlus, 

raudne loogika ning teadlase intuitsioon on temas ühi-

nenud parimaks kombinatsiooniks. Ehkki tervise-

probleemid hoiavad teda koduseinte vahel, on ta 

jätkuvalt hea nõuandja ja ülikoolielule kaasaelaja. 

Soovime heale kolleegile tervist ja jõudu! 

 

Kolleegide nimel 

Ülle Jaakma 

 

 


