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Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22

Koosolekust võttis osa 33 Ühenduse liiget.

Päevakorras:
1. Meenutame Eesti Energia veterani Ülo Naglandit. Sissejuhatava ettekande teeb Jüri Sarv.
2. Informatsioonilised teated.
Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide juubelitest ja auväärsetest
sünnipäevadest.
Juubilar Jüri Sarv sai 85-aastaseks ja
Laur-Priit Ratassepp sai 75-aastaseks ning
Kaljo Kilp sai 84-aastaseks,
Tõnu Müürsepp sai 83-aastaseks,
Rein Abel sai 83-aastaseks ja
Toomas-Jaak Juss 81-aastaseks.
1. Meie Ühenduse liige Jüri Sarv räägib oma ettekandes õppe- ja tööajast koos Ülo Naglandiga
(28.03.1936 – 17.07.2018). Neist neljast soojusenergeetikust – Lembit Käes, Jüri Sarv, Hans Kruus ja
Ülo Nagland, kes 1959. aastal said suunamise tööle Balti Elektrijaama, sidus end terveks eluks Balti
Elektrijaamaga Ülo Nagland. Talupoja perest kasvanud, püsiva ja tahtejõulise iseloomuga Ülost sai
Balti SEJ raudvara. Tal oli üks töökoht Eesti Energias – see oli Balti Soojuselektrijaam. Ülo sünnikodu
lähistel Leevaku HEJ ehitusel süvenes tal noorte ehitusrühmas Räpina Keskkooli õpilasena kindel soov
õppida pärast keskkooli lõpetamist energeetikainseneriks TPIs. Õpingute ajal TPIs III kursusel, olles
Kohtla- Järve SEJs praktikal, koostas ta koos Kalju Almersi ja Toomas Kalmetiga katlatsehhis olevate
auru- ja toitevee torustike täpsustatud skeemid ja tegi nad endale selgeks. Diplomieelne praktika toimus meie kursusel Tuula lähistel olevas Tšerepeti kõrgrõhusoojuselektrijaamas. Tšerepetis oli meil
põhiülesandeks toitevee ettevalmistuse skeemiga tutvumine. Tšerepetist koju sõidul läbi Kaluuga
külastasime ka NLiidu esimest aatomielektrijaama Obninskis. Tänavu sügisel täitub 60 aastat sellest,
kui käivitati esimene energiablokk Balti Soojuselektrijaamas. See oli meile, noortele inseneridele väga
põnev tööperiood Balti SEJs. Meid pandi tööle vahetusse. Olime turbiini- ja katlamasinistid ja stažeerisime blokimasinistiks. Ülo jõudis ainukesena välja jaama valveinseneri ametisse. Edasi edutati
Ülo katlatsehhi ülema asetäitjaks remondi alal. Sel perioodil kui Soojustehnika talituses tegeldi katelde küttepindade efektiivsete puhastusseadmete väljatöötamisega, olid meil sagedased tööalased kontaktid Üloga. Tuli käia katlas koos komisjoniga puhastusefekti hindamas ja jälgida kohapeal uute puhastusseadmete tööd kateldel. Eduka töö eest pälvisid tööst osavõtjad Eesti Energia Soojustehnika talitusest ja Balti Soojuselektrijaamast 1977. aasta Eesti preemia tehnika alal. Tööülesandeid katlatsehhis
ja ka edasi elektrijaama juhtivpersonali ridades võttis Ülo suure vastutustundega. Töö elektrijaama juhatajana jäi talle viimaseks enne pensionile minekut. Omaseks oli Ülole saanud töörütm elektrijaamas.
Kord päevas või siis pärast otsustavat nõupidamist pidi ta välja minema kabinetist ja viibima turbiinitsehhi suminas, et tunda elektrijaama erilist töörütmi. See töörütm siduski teda Balti Soojuselektrijaamaga terveks ta töömehe eluks Narvas. Ülo töömehetee kestis Balti SEJs kuni pensionile minekuni

2001. aastal. Ta oli oma silmaga tunnistajaks, kuidas kasvas pea kilomeetri pikkuseks elektrijaama
hoone koos kuue kõrge korstnaga. Igasuviseks tervise kosutuseks olid Ülo perele aktiivsed puhkuse
hetked oma aianduskrundil Riigikülas. Ka pensionärina jätkusid Ülol abikaasa vanematelt jäänud elukohas Loksal suved aktiivselt aiatöödel. Meile on jäänud mälestus sihikindlast energeetikaveteranist
Ülo Naglandist, kelle kogu töömeheelu möödus Balti Soojuselektrijaamas. Raske haigus viis ta jäädavalt meie veteranide ridadest möödunud suvel. Täna, tema 83. sünniaastapäeval, jääb meile mälestus
kolleegist, kelle elust möödus 42 aastat Balti Soojuselektrijaamas. Tal oli õnne elada, õppida soojusenergeetikuks ja töötada elektrijaamas sel ajal, kui põlevkivi põletati katelde kolletes tolmuna.
Ülo Nagland maeti möödunud aasta 1. augustil Loksa kalmistule.
Rein Talumaa meenutab, et Ülo Nagland alustas tööd stažöörina ja lõpetas jaama juhataja ametikohal,
kusjuures ta käis läbi kõik olulised ametipostid Balti Elektrijaamas. Minul temaga 1980ndatel Narvas
tööalaseid kokkupuuteid väga palju ei olnud. Ülo Nagland oli hea suhtlejana iseloomult rahulik, tasatasakaalukas ja tagasihoidlik.
Kalju Hein räägib, et 1960ndate aastate alguses viibis ta täienduskursustel Leningradis. Tol ajal
majutati seal kursuslasi eramajadesse ja ta sattus koos Tartu alajaama töötajaga kolmekohalisse tuppa,
kus juba elas Nagland. Olin kursustel vist ligi kuu aega. Õhtuti käisime Ermitaažis ja linnaga tutvumas
ja Ülo Nagland oli alati aktiivne organisaator.
Uudo-Rein Lehtse mäletab, et nõupidamistel oli Ülo Nagland alati rahulik tööasjade arutaja, ta ei
olnud närvis ega läinud endast välja. Mul on temast parimad mälestused kui ülirahulikust ja tasakaalukast inimesest.
Johannes Kasemetsa teadustab, et Ülo Naglandilt on jäänud järele mitmeid omakäelisi märkmeid täiskirjutatud kontoriraamatuid, millistes on kirjapanekud Balti EJ tööde ja olude kohta.
2.1 Koosoleku juhataja teatab, et Eesti Energia juhatus võtab veteranid vastu eeldatavalt 29. mail
Energia avastuskeskuses vanas Tallinna Elektrijaamas Põhja puiestee 29. Meile tehakse kaks
ettekannet: 1. Hando Sutter – Eesti Energia hetkeolukord ja arengusuunad ja 2. Jaanus Tiisvend –
Elektrilevi tegemistest ja arengusuundadest.
2.2 Rein Talumaa räägib, et järgmine üritus toimub väljasõiduna oma autodega 17. nädalal ühel päevadest 23. – 25. aprill Aruküla alajaama ja hiljem sõidame sealt tutvuma Pikaveski, Kaunissaare ja
Saunja hüdroelektrijaamaga.
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