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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.  

INSENERIDE KUTSED 

ESTIS esitas 27. märtsiks Kutsekojale dokumendid, et osaleda 
soojusenergeetika inseneeria kutsete kutse andja konkursil. Kui ESTIS 
konkursi võidab, siis 24. aprillil toimub Kutsekojas kutsenõukogu koosolek, 
kus loodame kinnituse saada meie uuele kutse andmise korrale ning kutse 
taotlemise tasu kalkulatsioonile. Kui dokumendid on kinnitatud, siis on 
võimalik juba ka uute kutsestandardite järgi kutseid taotleda.  

Uued soojusenergeetikainsener, tase 6; diplomeeritud soojusenergeetika– 
insener, tase 7 ja volitatud soojusenergeetikainsener, tase 8 kutsestandardid 
on kättesaadavad ESTIS-e kodulehel. 

KOOLITUSREIS RUMEENIASSE 

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 oleme veel kohti juurde broneerinud. Seega on grupp hetkel täis.  

Küsimuste korral pöörduda projektijuhi poole: Anette Piirsalu 
anette.piirsalu@estis.ee. 

ESTIS 

ESTIS on tulu mittetaotlev 

organisatsioon, mis ühendab 

energiatehnoloogia, 

soojusenergeetika ja 

soojustehnika valdkonnas 

tegutsevaid insenere, 

teadureid ja üliõpilasi. 
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ÜRITUSED ESTIS-E LIIKMETELE 

 21. jaanuaril toimus loeng Balticconnectori ehitamise teemal. Lektoriks oli 

Priit Heinla 

 

Pilt: Priit Heinla loengut pidamas 

 18. veebruaril toimus loeng keskkütte soojuse tootmisprotsesside 
juhtimisest. Lektoriks oli Vitali Vansovitš, kes kaitses antud teemal 2018. 
aastal oma doktoritöö.  
 

 18. märtsil toimus loeng “Eesti elektri varustuskindluse tagamine väikese 
moodulreaktoriga”, lektoriks oli Kalev Kallemets. Suur huvi uue põlvkonna 
tuumaenergia vastu tõi kohale rekordarv osalejaid. Vaata ka MTÜ Eesti 
Tuumajaam.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pilt: Vitali Vansovitš loengut pidamas 

 

Tulevased üritused:  

22. aprillil toimub Igor Krupenski 

loeng “Kaugküte Euroopas ning tuleviku 

trendid” 

20. mail toimub Jaanus Purga loeng 

“Puiduõli tootmine ja kasutamine” 

Kevadine väljasõit on planeerimisel! 

ESTIS-e toetajad: 

 

Soovid oma firma siia lisada? Kirjuta 
ESTIS-e esimehele 
nadezda.dementjeva@estis.ee 

Tööotsing ja praktika: 

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

Koostööpartnerid:
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 Pilt: Kalev Kallemets loengut pidamas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Pilt: Rekordarv osalejaid tuumaenergia loengul 
 
 Ettekanded on leitavad ESTISe kodulehelt. 
 

 29. märtsil toimus pubis St.Patrick’s ESTISe liikmete kevadine kokkusaamine. Üritusel sai mõnusalt aega veeta 
ning omavahel said tuttavaks vanad olijad ning uued liikmed. 

 

 Pildid: Pubiüritus 29. märtsil 

http://estis.ee/ettekanded/
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EESTI INSENERIDE LIIDU ÜLDKOGU 

Eesti Inseneride Liit (EIL) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, 
mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatisoone ja 
insenerikoolitajaid. Ka ESTIS on EIL-i liige. 

Iga aasta toimub EIL-i üldkogu, kus arutatakse teemasid, mis mõjutavad Eesti 

inseneriharidust ja muid inseneeriaga seotuid teemasid. Päevakavas on EIL 

2018. majandusaasta majandustegevuse aruande läbiarutamine ja 

kinnitamine; EIL 2018. majandusaasta rivisjoni otsuse läbiarutamine ja 

kinnitamine; EIL juhatuse uute liikmete kinnitamine; 2019. aasta tegevuskava 

ja eelarve läbiarutamine ja kinnitamine; EIL 2019. aasta liikmemaksu 

printsiibi läbiarutamine ja kinnitamine; revidendi kinnitamine.  

ESTIS saadab EIL üldkogule 9 delegaati: Leo Rummel, Kauri Koster, Aleks 

Mark, Alar Konist, Nadežda Dementjeva, Anette Piirsalu, Lidia Golovaškova, 

Kuuno Külasalu ja Rain Veinjärv. 

 

GÜMNASISTIDE KÜLASTUSED OÜ UTILITAS TALLINNA 

ELEKTRIJAAMA 

 
ESTIS korraldab energeetikavaldkonna propageerimiseks õpilastele külastusi 

energeetikaobjektidele. Eesmärk on tekitada õpilastes huvi 

energiatehnoloogia vastu ning innustada neid astuma Tallinna 

Tehnikaülikooli keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialale. Sel aastal 

on toimunud kuus ekskursiooni viiele koolile ning üks projekti Rakett 21 

osalejatele. Külastustest on osa võtnud järgmised koolid: Tallinna Arte 

Gümnaasium; Tallinna 21. koolist lausa kaks rühma; Jakob Westholmi 

Gümnaasium; Vanalinna Hariduskolleegium; Tallinna Ühisgümnaasium. 

Grupid on vastu võtnud Utilitase Tallinna Elektrijaamas Sander Orasi ning 

Kristi Auger, kes tutvustasid gümnasistidele jaama toimimist. 

Ekskursioonidel on kaasas käinud Tallinna Tehnikaülikooli bakalaureuse teise 

kursuse keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala tudengid Grete 

Glaase ja Grete-Marie Kajandi. Nemad tutvustasid gümnasistidele enda eriala. 

  

UUED LIIKMED 

ESTIS-e uued liikmed perioodil 01.01-02.04.2019: 

 
Jevgeni Pšenitšnõi 
Anna Mikityuk 
Deniss Vesselov 
Kerli Kaelep 
Kertu Lepiksaar 
Lilia Potapova 

 
Kristjan Suurorg 
Natalja Kovtunova 
 
 
 
 

 

Tere tulemast!  

 

Kontaktid 

 
ESTIS 
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/e
esti-soojustehnikainseneride-selts-
estis-/ 
 
 
Koolitused: 
Anette Piirsalu - projektijuht 
anette.piirsalu@estis.ee 
 
Kutsed: 
Kauri Koster - juhatuse liige 
kauri.koster@estis.ee 
 
 
 
 

 
Kuidas astuda ESTIS-e liikmeks?  
Loe lähemalt: 
http://estis.ee/index.php/astu-
liikmeks/ 
 
 
ESTIS-e infoleht ilmub tasuta kord 
kvartalis. 
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