
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse

koosoleku memo nr 2/2017

Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22.

16.02.2017. 

Koosolekust võttis osa 24 Ühenduse liiget.       

Päevakorras: 

1. Meenutame lahkunud EE veterani Vladimir Egorovit. 

Ettekandega esineb Enn Kallikorm. 

2. Informatsioonilised teated. 



Rein Talumaa teatas, et koosolekust võtab osa Ühenduse liikmekandidaat Haavo Martin. 

Ta teavitas koosolijaid energeetikaveteranide auväärsetest sünnipäevadest: 28.01. oli Valdor Preil

85 aasta ja 14.02. Rein Armulikul 80 aasta juubel, 22.01. sai Heino Viiding 91-aastaseks ja 31.01. 

Leiger Kaber 88-aastaseks. Koosolekul osalesid nimetatutest juubilarid V. Prei ja R. Armulik.     

1. Auväärne energeetikaveteran Vladimir Egorov (07.07.1910 – 12.11.1987) oli kauaaegne (35 

aastat) Energiamüügi peainsener. 

Huvitava ja mitmekülgse ettekande energeetikaveteranist Vladimir Egorovist tegi tema kolleeg 

aastast 1962 Enn Kallikorm (ettekande slaidid on vaadeldavad meie Ühenduse kodulehel 

internetis). Ettekandja rääkis Egorovi elu- ja töökäigust, tema suurtest teenetest Eesti energeetika 

dispetšerteenistuse loomisel ning seejärel pikaajalisel töötamisel Energiamüügi (kuni 1959. 

aastani Elektrimüük) peainsenerina, aga ka ühistest tööalastest seikadest, tema hobidest, heast 

lauluoskusest jm. V. Egorov oli andekas (saksakeelse Praha Tehnikaülikooli kiitusega 

lõpetamine) ja  põhjalik mees, hinnatud insener (Eesti Inseneride Koja liikmekandidaat,

Elektrijaamade ja Elektrotehnikatööstuse Teaduslik-tehnilise Ühingu (E ja ET TTÜ) vabariikliku 

juhatuse liige, esimehe asetäitja ja esimees, ENSV teeneline energeetik, lektor TPIs). Inimesena 

oli Egorov äärmiselt tagasihoidlik ja viisakas. Energeetika ajaloo uurijatele võiks tänuväärseks 

abistajaks olla V. Egorovi poolt aastaid kogutud faktimaterjal Eesti energiasüsteemi arengu kohta.  



Meenutusi V. Egorovist jätkas Ado Uustalu, lähedane kaastöötaja aastast 1949, kes 

iseloomustas Egorovit: suurte teadmistega, end pidevalt täiendav, kohusetundlik, 

korrektne, alati heatujuline. Ta oli suur ajaloohuviline, tal on palju kirjutusi, 

väiketrükiseid. Ta asutas Energeetika  kalender-teatmiku, ettevõtte laualehe (kokku 

105 numbrit), organiseeris iga-aastaseid tööstusenergeetikute kokkutulekuid, 

töötajate väljaõpet ja teadmiste kontrolli. 

Ado Uustalu arvates (esitas kirjalikult ettekande lõpus) tuleks Eesti Energiale teha 

ettepanek ilmutada  V. Egorovi biograafiline väljaanne (koos tema olulisemate 

kirjutistega):

- 100 tähtsündmust Eesti elektrifitseerimisel (kronoloogia).

- 100 väljapaistvat Eesti energeetikut / Eesti Energia töötajat (kataloog –

lühiandmed eluloost ja tööst, fotod).

- 100 lühilugu / mälestust Eesti energeetikast (tekst, fotod). 

Lühiseiku seoses V. Egoroviga meenutasid Kalju Hein, Kaljo Kilp, Rein Talumaa. 



2.1.  Kaalusime meiepoolseid ettepanekuid esinejate ja teemade osas EE planeeritaval 

vastuvõtul 19.05.2017. 

Arutelu tulemusena valiti algselt välja kolm teemat, mida juhatus edaspidi täpsustab.

2.2. Võimalustest moodustada meie Ühendusest MTÜ.

R.Talumaa selgitas küsimuse asjaolusid ja esitas põhjendused, miks juhatus jõudis otsusele 

selle küsimusega praegu mitte edasi minna. Koosolek nõustus juhatuse seisukohaga.

2.3. R. Talumaa selgitas Ühenduse Põhikirja muutmise vajadusi ja mõningaid seisukohti. 

Juhatus tuleb parandatud Põhikirja projektiga üldkoosoleku ette k.a. septembris.

Uudo-Rein Lehtse tegi ettepaneku ühitada meie tegevusaasta kalendriaastaga (praegu on 

tegevusaasta septembrist järgmise aasta juunini). Järgnenud hääletusel sai praegune kord 

(tegevusaasta septembrist juunini) valdava häälteenamuse. 

2.4. Järgmine Ühenduse koosolek toimub 21.03.2017 kell 14 Lelle 22. Esineb dr. Kai Saks 

vananemise teemal. 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa

Memo koostas Tõnu Truupõld

Järgnevad Enn Kallikormi ettekande slaidid:



Vladimir Egorov

07.07.1910   - 12.11.1987

Sündis Narvas meditsiinitöötajate perekonnas.

Isa suri juba 1912.aastal.

Õppis Tallinna linnagümnaasiumis.

Tegi läbi sõjaväeteenistuse.

Huvi elektriasjanduse vastu viis edasi õppima

Praha saksakeelsesse tehnikaülikooli.

Ülikooli lõpetas kiitusega.

12.mail 1937.a. asus ta noore elektriinsenerina

tööle AS „Eesti Turbatööstusse“. Projektee-

ris uusi elektriliine ja alajaamu.

1937.aastal määrati Ellamaa elektrivõrkude ülemaks.

1944.aastal määrati trusti „Eesti NSV Elekter“ peainseneriks.

01.10.1944.a.loodi dispetšertalitus (osakond),selle

juhiks sai V.Egorov.

1946.a. Energiamüügi peainsener.







„Energiamüügis“ üheks esmaseks ülesandeks oli energia tarbimise mõõtmise süsteemi 

loomine.

Kiiresti kasvasid töömahud:

1946.a. elektriarvestite remondimaht - 6205 ( 1-faas)

1976.a. elektriarvestite remondimaht - 59084 (1-faas).

Siia kuulusid elektrienergia kadude vähendamine, tarbimise normeerimine ja limiteerimine, 

võimsusteguri parandamine, reaktiivenergia kompenseerimise tagamine.

Elektri- ja soojusenergia kokkuhoiu organiseerimine vabariigis.

Eesti tööstusettevõtetest kokkuhoiualaste ettepanekute kogumine ja üleliidulisele konkursile 

esitamine (kvartaalselt).

Aastaid oli ta E ja ET TTÜ vabariikliku juhatuse liige, esimehe asetäitja ja esimees.

Normatiivmaterjalide ettevalmistamine ja kirjastamine ning levitamine (bülletäänid, infokirjad 

ja kogumikud).

1970.a.omistati „Eesti NSV teeneline energeetik“ aunimetus.

1977.a. Üleliiduline aumärk „50aastat NSVL dispetšerjuhtimise eest (kui 1.peadispetšer 

Eesti Energias).



Tallinna Polütehniline Instituut

Minu nõusolek: 28.02.1945

Käskkiri:            nr. 148, 7.03.1945

Kinnitan 1945 a. Kevadsemestril ins. V.Egorov`le

õppeülesande aines „Elektrivõrgud ja installatsioon“ 2 loengutundi 

nädalas, tasuga RBL.20.- iga tegelikult peetud tunni eest.

Albert Altma



KOKKUHOIUST

Täna on 4 suuremat energiatrendi:

1-Päikeseenergia

2-Tuuleenergia

3-Prügi

4-teadlik tarbimine on moes.

Teadlikust ja säästlikust energiatarbimisest rääkides peame esmalt vaatama minevikku, et mõista, 

kuidas meie energiatarbimise põhimõtted on kujunenud.

• Enne sõda oldi lihtsalt väga praktilised

• 1945.a.lubati korteri igasse tuppa valgustamiseks- kuni 5 kW

• Peale 60-id oli odav energia lihtsalt raiskamise põhjuseks

• uus põlvkond jälgib energiatarbimist ja on nõus muutma eluviisi energiasäästlikumaks, samal ajal 

elukvaliteedis järeleandmisi tegemata.

V. Egorovil on märkimisväärne osa säästliku energiatarbimise hoiakute kujundamisel.



Inseneri Koda (IK)

1938.aastal oli IK elektrisektsiooni liikmekandidaadid TALLINNAS ja 

NÕMMEL:

• Belokon, Nikolai

• Egorov ,Vladimir

• Gutmann, Villm

• Jõhvikas, Lembit

• Karus, Nikolai

• Kask, Karl-August      

• ja veel 26  elektriinseneri

Elektrisektsiooni  liikmeid oli 63 ( s.h. Leonid Ingar)















Arhiivi säilikute nimekiri järgmine slaid:
Pildi suurendamine: Ctrl + hiire rullikuga











Koostas Enn Kallikorm


