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MEIST 

ESTIS moodustati 26. mail 2000. aastal ja meie eesmärgid on omistada 
inseneri kutset soojusenergeetika alal, osaleda soojusenergeetikaalaste 
normdokumentide väljatöötamisel, soosida keskkonnahoidliku 
energiatehnoloogia ja soojusenergeetika arengut Eestis ning aidata kaasa 
energiatehnoloogia ja soojusenergeetika alase hariduse tõhustamisele Eestis.  

INSENERIKUTSED 

Uued soojusenergeetikainsener, tase 6; diplomeeritud soojusenergeetika–
insener, tase 7 ja volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsestandardid 
on valmis ja kinnitatud ning nendega on võimalik tutvuda ESTIS-e ja 
Kutsekoja kodulehtedel. Uute kutsestandardite alusel saame kutseid hakata 
välja andma 2019. aasta kevadel, peale seda, kui oleme osalenud kutse andja 
konkursil ja selle võitnud. Selleks ajaks tuleb veel koostada ka uus kutse 
andmise kord ning moodustada uus kutsekomisjon ja hindamiskomisjon. 
 
Vanade kutsestandardite alusel anti detsembris välja järgmised kutsed: 
diplomeeritud soojusenergeetikainsener, tase 7 taotlesid Ahti Maitsalu, Anna 
Ivanova, Erik Põlluveer, Georgi Aleksejev, Hannes Jürivete, Igor Špakov, 
Indrek Sang, Jaak Kimmel, Janely Rohumägi, Juri Frorip, Kertu Põld, 
Konstantin Komaldinov, Lauri Loo, Martin Kaskla, Sten Kaskema; volitatud 
soojusenergeetikainsener tase 8 taotlesid Bert Lõuke, Taavi Toomla, Triin 
Aavik, Kristjan Plamus ja volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutse 
taastõendasid Aleksander Iivanainen, Alar Konist, Enri Petrov, Monika Kollo, 
Raul Kaupmees, Tiit Taimistu, Vahur Sikaste, Ülo Kask. 
 
Täpsema info ja esitamiseks vajalikud dokumendid leiate ESTISe kodulehelt. 
 
Kauri Koster, ESTIS-e juhatuse liige 
 
 

ESTIS 

ESTIS on tulu mittetaotlev 

organisatsioon, mis ühendab 

energiatehnoloogia, 

soojusenergeetika ja 

soojustehnika valdkonnas 

tegutsevaid insenere, 

teadureid ja üliõpilasi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://estis.ee/insenerikutse/
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RUMEENIA KOOLITUSREIS 

14.-21. septembril 2019 toimub ESTIS-e koolitusreis Rumeeniasse. Erinevus 
võrreldes viimaste aastatega on see, et grupp koosneb ainult ESTIS-e liikmetest 
ja nende tuttavatest! Huvi koolitusreisi vastu oli suur ning algse 30 koha asemel 
broneerisime veel lisaks 4 kohta, mis täitusid kiiresti. Seega on grupp hetkel täis. 
 
Küsimuste korral pöörduda projektijuhi poole: Anette Piirsalu 
anette.piirsalu@estis.ee 
 

 
 
Pilt: Artikkel ESTIS-e koolitusreisist Taani ajakirjas Director 
 

VOLIKOGU KOOSOLEK 

6.detsembril toimus ESTIS-e volikogu koosolek, kus osales volitustega kokku 14 
liiget, seega oli volikogu otsustusvõimeline.  
 
Koosoleku käigus oli mitmeid positiivseid uudiseid. ESTIS-el oli selleks hetkeks 
koos 300 liiget, mis oli 2018 eesmärk. Toimunud oli 8 loengut ning lisaks ka 
poolepäevane seminar "100 aastat soojusenergeetikainseneri haridust Eestis". 
Kõige populaarsemaks osutus ESTIS-e juhatuse liikme ning Utilitase tootmisjuhi 
Vladislav Mašatini loeng neljanda generatsiooni kaugkütte rakendamise 
võimalikkusest Eestis, kus osales 40 inimest. Volikogu koosolekul võeti 
teadmiseks 2018 eelarve ja tegevuskava täitmine ning kinnitati 2019 eelarve ja 
tegevuskava.  
 
Lisaks on rõõm teatada, et 2020.aastal on ESTIS-el suur juubel - 20.aastat. 
Oodata on suuremat tähistamist. 

 
 

Tulevased üritused:  
 
21.jaanuaril Priit Heinla – Eesti-
Soome gaasitoru Balticconnectori 
ehitus 
18. veebruaril – ESTIS-e loeng, 
teema on täpsustamisel 
18.märtsil Kalev Kallemets – 
tuumaenergia 
22. aprillil – ESTIS-e loeng, teema 
on täpsustamisel 
20. mail – ESTIS-e loeng, teema on 
täpsustamisel 

Liikmemaks 
 
Palume kanda iga aasta 31. 
märtsiks 
Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi 
kontole EE237700771001989802 
(LHV): 

Tegevliige 20 eurot 
Üliõpilane 5 eurot 
Pensionär või mittetöötav - vabatahtlik 

ESTIS-e toetajad: 

 

Soovid oma firma siia lisada? Kirjuta 
nadezda.dementjeva@estis.ee! 

Tööotsing ja praktika: 

https://www.utilitas.ee/meie-
inimesed/  

Koostööpartnerid:

 

 

  

 

mailto:anette.piirsalu@estis.ee
mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
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Pilt: Selle sügise esimene loeng, kus ESTIS-e liige Mait Kuuseok rääkis üle interneti 
Jordaania põlevkivielektrijaama projektist 

    

 
Pilt: ESTIS-e juhatuse liikme ja Utilitase tootmisjuhi Dr. Vladislav Mašatini loeng 
4. generatsiooni kaugküttest 

 

 

Kontaktid 

 
Eesti Soojustehnikainseneride 
Selts MTÜ 
Ehitajate tee 5, Tallinn 
Juhatuse esimees  
Nadežda Dementjeva   
nadezda.dementjeva@estis.ee 
tel. +372 539 67 467 
 
Koduleht: 
http://estis.ee/  
 
Liitu meiega Facebookis: 
https://www.facebook.com/estis.ee/ 
 
Liitu meiega LinkedInis: 
 
https://www.linkedin.com/company
/eesti-soojustehnikainseneride-
selts-estis-/ 
 
Koolitused: 
Anette Piirsalu - projektijuht 
anette.piirsalu@estis.ee 
 
Kutsed: 
Kauri Koster - juhatuse liige 
kauri.koster@estis.ee 

Tööotsing ja praktika: 

https://www.utilitas.ee/meie-
inimesed/  

Koostööpartnerid:

 

 
 
 
 
 
 

 
Kuidas astuda ESTIS-e liikmeks?  
Loe lähemalt: 
http://estis.ee/index.php/astu-
liikmeks/ 

mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
http://estis.ee/
https://www.facebook.com/estis.ee/
https://www.linkedin.com/company/eesti-soojustehnikainseneride-selts-estis-/
https://www.linkedin.com/company/eesti-soojustehnikainseneride-selts-estis-/
https://www.linkedin.com/company/eesti-soojustehnikainseneride-selts-estis-/
mailto:anette.piirsalu@estis.ee
mailto:kauri.koster@estis.ee
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
http://estis.ee/astu-liikmeks/
http://estis.ee/astu-liikmeks/
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SEMINAR  

26.oktoobril toimus ESTIS-e seminar „100 aastat soojusenergeetikainseneri haridust Eestis“. Seminaril esinesid Tallinna 
Tehnikaülikoolist professor Andres Siirde  ja professor Alar Konist ning Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja 
kiirgusosakonna peaspetsialist Siim Sellik.          

Lõpetuseks toimus paneeldiskussioon teemal “Soojusenergeetika hariduse tulevikuvaade”, kus osalesid magistriõppekava 
energiatehnoloogia ja soojusenergeetika programmijuht Andres Siirde, bakalaureuseõppekava  keskkonna-, energia- ja 
keemiatehnoloogia programmijuht Oliver Järvik, keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat õppiv tudeng Kristiina Angela 
Kelder ning Utilitase tootmisjuht Vladislav Mašatin. Seminari lõpuks jõuti järeldusele, et kuigi valdkond on pidevas 
muutumises, siis soojusenergeetikainsenere on vaja ka 100 aasta pärast. 

 
Anette Piirsalu, ESTIS-e projektijuht 

EESTI INSENERIDE LIIDU PIDULIK JUUBELIÜRITUS 

7. detsembril toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis Eesti Inseneride Liidu 30. aastapäeva pidulik tähistamine.  Õhtu 
jooksul anti välja Aasta Inseneri ja Aasta Tehnikaüliõpilase auhinnad. Aasta Inseneriks valiti Eesti Ehitusinseneride Liidu 
esitatud kandidaat Arno Piirsalu. Aasta Tehnikaüliõpilaseks valiti Konrad Ilustrumm, kes õpib Tallinna Tehnikakõrgkoolis 
masinaehituse erialal. 
 
Anette Piirsalu, ESTIS-e projektijuht 

TULEVASED ÜRITUSED ESTIS-E LIIKMETELE 

 21.jaanuaril toimub loeng „Eesti-Soome gaasitoru Balticconnectori ehitus“, lektoriks ESTIS-e liige Priit Heinla; 

 18.veebruaril toimub loeng, teema on täpsustamisel; 

 18.märtsil toimub  tuumaenergeetika teemaline loeng, lektoriks Kalev Kallemets. 
 

UUED LIIKMED 

Rõõm teatada, et aasta lõpuks sai ESTIS-el kokku 301 liiget!  
Uued liikmed võetakse vastu elektroonilise koosoleku teel 
ESTIS-e uued liikmed perioodil 01.09-23.12.2018: 

Anette Piirsalu 
Sander Kahk 

 Kaspar Tammearu 
 Kalmer Kips 
 Margus Usin 

Anette Piirsalu 
Konstantin Komaldinov 
Allar Ostrak 
Anna Volkova 
Robert Raag 
Kristin Puusepp 
Henri Haramaa 

 
Kutsu tuttavaid ESTIS-ega liituma: 
http://estis.ee/index.php/astu-liikmeks/ 
 

 
 

ESTIS soovib kõigile oma liikmetele, partneritele ja sõpradele edukat 2019. aastat! 

http://estis.ee/index.php/astu-liikmeks/
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