
Eesti Energeetika Veteranide Ühenduse 

üldkoosoleku memo nr 6/2019  

 

24.09.2019                          Tallinn, Eesti Energia, Lelle 22 

Koosolekust võttis osa 28 Ühenduse liiget ja liikmekandidaat Lembit Rebane.  

Päevakorras:  

1. Ühenduse 2019/2020 tegevuskava projekti arutelu ja vastuvõtmine. 

2. Ühenduse varalisest seisust. 

3. Informatsioonilised teated. 

Koosolek mälestab leinaseisakuga meie hulgast hiljuti lahkunud Ühenduse liiget Ants Tiivitsat 

(12.09.1943 – 20.09.2019).     

Koosoleku juhataja Rein Talumaa teavitas koosolijaid energeetikaveteranide juubelitest ja 

auväärsetest  

sünnipäevadest.  

Juubilarid:  

Raul Kuutma sai 95-aastaseks,   

Tõnis Raudsepp sai 90-aastaseks ja  

Viivi  Maare Laas sai 80-aastaseks ning  

sünnipäevad:   

Hillar Sild sai 93-aastaseks,   

Eldur Tõnismäe sai 89-aastaseks,  

Lembit Kukk sai 89-aastaseks, 

Aleksander Moltsar sai 87-aastaseks,    

Uudo-Rein Lehtse sai 84-aastaseks ja 

Enn Kallikorm sai 81-aastaseks.   

                       

Koosoleku ajal teatab juhataja, et tänasel koosolekul viibib meie Ühenduse liikmekandidaat Lembit 

Rebane, kes on Elektrilevis, Standardis ja Empoweris töötanud 34 aastat.                                                                                                       

 

1. Rein Talumaa tutvustas Ühenduse 2019/2020 tegevuskava teemasid. OÜ Utilitas Tallinna Elektri-

jaama juhatuse esimehe Andres Taukariga on kokkulepe koostootmisjaamade külastuseks 22. 

oktoobril.                                                                                                                                                

Novembris on nõus meile IV põlvkonna tuumaelektrijaamadest pidama loengu üks Fermi Energia 

OÜ omanikest Sandor Liive või keegi tema kolleegidest.                                                                                                                                                                                                                            

Juunikuus Ühenduse liikmeks astunud Ants Metusala on detsembris valmis rääkima meile oma 40- 

aastasest tööst Eesti EJs.                                                                                                                      

Kuna Energiasalv Pakri OÜ kavandab Paldiskisse ehitada  uudset 500 MW võimsusega pumphüdro- 

akumulatsioonijaama, siis on sellest projektist ülevaate saamiseks juhatuse liikme Peep Siitami kaudu 

palutud teha tutvustav ettekanne jaanuarikuus.                                                                              

Tallinna Ülikooli professor Erik Terk on veebruaris valmis tegema meile ettekande „Eesti tuleviku 

stsenaariumitest“.                                                                                                                                 

Eesti ja Soome maagaasivõrke ühendava Balticconnectori tutvustuse teeb märtsikuus Eleringi 

osakonnajuhataja Mart Landsberg.                                                                                                  

Aprillis ootame Eleringi spetsialistide ettekannet teemal „Eesti elektrivarustuskindlusest ja energia-

süsteemi sünkroniseerimisest Euroopaga“.                                                                                              

Maikuus on Eesti Energia juhatusel kavas korraldada vastuvõtt.                                           

Tegevusaasta viimasel koosolekul juunis meenutame meie lahkunud energeetikaveterane. Hilja 



Alaku töö Eesti Energias väärib meenutamist ja ettepanek sellekohase sissejuhatava ettekande 

tegemiseks tehakse Roomet Hausmannile, millega too ka nõustub.                                                                                                                                          

Arutusel on olnud veel Püssi alajaama külastus, kuid probleemne on transpordi muretsemine. Juhatus 

tegeleb veel sellega. Reservi jätaksime veteranide koosolekutel vahel tekkiva vaba aja täitmiseks 

võimaluse meenutada tähtsündmusi ja vaba mikrofoni aktuaalsete teemade aruteluks.                                                                                                                                    

Koosolekul osalejad kinnitasid tutvustatud tegevuskava ühehäälselt.    

 2. Ühenduse juhatuse liige rahaliste vahendite haldaja Rein Tivas annab teada, et 2018/2019 

tegevusaasta algsaldo oli 160,37 €, tuluks oli EPÜLi sihtotstarbeline eraldis 100 € ja kulude kogu- 

summa oli 105,72 €. Selle raha eest osteti vajalikke käibematerjale – paljundati ja kopeeriti fotosid 

ning saadeti  jõulukaarte. Suurim väljaminek oli meie Ühenduse kodulehe veebimajutuse aastase 

pikendamise kulu 75,78 €. Seega on praegu sularahana Ühingu kassas 154,65 €.                                                                                                                              

Koosolek kinnitab esitatud Ühenduse rahaliste vahendite kasutamise aruande.   

3.1 Koosoleku juhataja kõneleb, et energeetikaveteranide II mälestusteraamatu käsikiri on Rein 

Sillametsa poolt komplekteeritud, Tõnu Truupõllu ja Rein Tivase poolt toimetatud ning Lembit 

Berkise küljendatud. Praegu on käsikiri Eesti Energias, kus tehakse raamatu kujundus. Tõenäoliselt 

on käsikiri trükivalmis oktoobrikuu teisel poolel. Meie praegune küsimus on trükkimise rahastamine. 

Üks variant raha leidmiseks on pöörduda Kultuurkapitali poole, kellega ettekandja on juba suhelnud. 

Kuna üle poole fotodest on meil värvifotod, siis nende värvitrükk tõstab trükikulusid mustvalgetega 

võrreldes veel umbes kaks korda. 

3.2 Rein Talumaa meenutab, et Varamu kohta kehtib Eesti Energia otsus viia muuseumi kogud 

Tartusse. Praegu pakitakse museaale ja oktoobris viiakse kogud Elektrilevi haldusse Tartus.  

3.3 Rein Talumaa teatab, et huvilistel on võimalus Varamus olemasolevate raamatute – Leiger Kaber, 

Heldor Pitsner „Meenutusi Pärnu elektrijaamadest“ ja Heldor Pitsner „Esimesed sada aastat elektrit 

Eestis“ – liigseid eksemplare tellida. Esimest raamatut soovis endale 6 ja teist 15 Ühenduse liiget.  

3.4 Koosoleku juhataja teadustab, et meie Ühenduse järgmine üritus toimub 22. oktoobril kui 

külastame OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaama. Kohtume elektrijaama pääslas kell 11.00. 

Päevakorra teemade ammendumise järel lisab Rein Talumaa mõned andmed Eesti elektrivarustusest 

2019. aastal. Kui me seni oleme olnud uhked, et me tagame Eesti elektrivajaduse ise oma toodetud 

elektriga, siis praegu me seda enam tagada ei suuda. Tänavuse aasta veebruarikuu teisest dekaadist 

alates kuni praeguseni ületab Eestis elektri tarbimine elektri tootmise, elektrienergia hind on kõrge ja 

import – eksport saldo negatiivne. Tänasel päeval ei ole Eestis tõsist plaani, kuidas tagada Eesti 

majanduslikult kasulik elektrienergia varustuskindlus.   

 

Koosolekut juhatas Rein Talumaa 

Memo koostas Rein Tivas 

 

 

 

 

 

 


