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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  

Sellel aastal oli suur arv kutsete taotlejaid – esimeses voorus taotleti 42 
kutset ning teises voorus saadeti 42 kutsete taotlust, kokku 84 taotlust 2019. 
aastal. Kutsed omistati uue kutse korra järgi, mis hakkas kehtima 08.10.19. 
 
Kõige rohkem kutseid taotleti spetsialiseerumisele “Kaugkütte- ja 
kaugjahutussüsteemid”, järgnes “Gaasiseadmed ja -paigaldised”.  
 
Detsembris anti välja järgmised kutsed: diplomeeritud 
soojusenergeetikainsener tase 7 taotlejatele Jaan Papagoi, Silver Meipalu, 
Peep Loit, Sander Orasi, Andre Tammik, Enar Kraav, Viljar Stalkov, Jevgeni 
Pšenitšnõi, Natalja Kovtunova; volitatud soojusenergeetikainsener tase 8 
taotlejatele Julia Melnik, Meelis Kadak, Aleksandr Šuljatjev, ning volitatud 
soojusenergeetikainsener tase 8 taastõendajatele Aleksandr Ledvanov, Lidia 
Golovaškova, Igor Krupenski, Siim Link, Tiia Kaarep. 
 
Täpsema info ja esitamiseks vajalikud dokumendid leiate ESTIS-e kodulehelt. 
 
Kristin Puusepp, ESTIS-e kutsete projektijuht 
 
 

ESTIS 

ESTIS on tulu mittetaotlev 

organisatsioon, mis ühendab 

energiatehnoloogia, 

soojusenergeetika ja 

soojustehnika valdkonnas 

tegutsevaid insenere, 

teadureid ja üliõpilasi. 
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AUSTRIA KOOLITUSREIS 2020 

14-18. septembril 2020 toimub ESTIS-e koolitusreis Austriasse. Ka järgmisel 
aastal koosneb grupp ainult ESTIS-e liikmetest ja nende tuttavatest! Plaanis on 
külastada viit põnevat koolitusobjekti – programm on veel koostamisel. Reisi 
orienteeruv maksumus on 800 €. Grupis on 31 kohta. Reisile saab registreerida 
lingilt: 
 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxQVHlSDv-
Jod0M_pOwnfaGhjWH_6QPdNvQUYdZJM0c/edit?usp=sharing 
 
Küsimuste korral pöörduda koolitusreisi korraldava projektijuhi poole: Kristiina 
Angela Kelder, kristiina.kelder@estis.ee. 
 

 
Pilt: 2019 Rumeenia koolitusreisi Iernuti elektrijaama külastus  
 

VOLIKOGU KOOSOLEK 

11. detsembril toimus ESTIS-e volikogu koosolek, kus oli esindatud koos volitatud 
häältega kokku 14 liiget. Volikogu oli otsustusvõimeline.  
 
Koosolekul oli mitmeid positiivseid uudiseid. ESTIS-el oli selleks hetkeks 312 
liiget. Toimunud oli 8 iga kuu eelviimase esmaspäeva loengut. Kõige 
populaarsemaks osutus Kalev Kallemetsa loeng „Tuumaenergia - väikesed 
moodulreaktorid Eesti elektri varustuskindluse tagamisel 2030+“, millel osales 
49 inimest. Tutvustati uut põhjalikumat ESTIS-e poolt pakutavat lisakoolituste 
formaati, mille esimene koolitus „ESTIS-e koolitus: kaugkütte- ja kaugjahutuse 
süsteemid“ toimub juba 17. jaanuaril. 
 
Volikogu koosolekul võeti teadmiseks 2019 eelarve ja tegevuskava täitmine ning 
kinnitati 2020 eelarve ja tegevuskava.  
 

Tulevased üritused:  
 
17.jaanuaril - ESTIS-e koolitus 
„kaugkütte- ja kaugjahutuse 
süsteemid“ 
20.jaanuaril - ESTIS-e loeng, 
teema on täpsustamisel 
17. veebruaril – ESTIS-e loeng, 
teema on täpsustamisel 
16.märtsil- ESTIS-e loeng, teema 
on täpsustamisel 
20. aprillil – 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:

 

 

  

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxQVHlSDv-Jod0M_pOwnfaGhjWH_6QPdNvQUYdZJM0c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxQVHlSDv-Jod0M_pOwnfaGhjWH_6QPdNvQUYdZJM0c/edit?usp=sharing
mailto:kristiina.kelder@estis.ee
mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/


3 

 

Lisaks on rõõm teatada, et 2020. aastal on ESTIS-el suur juubel – 20 aastat. 
Oodata on suuremat tähistamist! ESTIS-e juubel toimub 29.05.2019 ESTIS-e 
üldkogul Tallinna Tehnikaülikoolis ja õhtusel peol Glehni lossis. 
 
Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 
 

 

Pilt: Novembri loeng, kus ESTIS-e liige Hain Dengo rääkis kaasaegsetest 
soojussõlmedest 

 

Pilt: Oktoobri loeng, kus Sergei Danilov tutvustas ESTIS-e liikmetele LNG 
punkerdamist ning sellega seotud väljakutseid 

 

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: 
Kristiina Angela Kelder - projektijuht 
kristiina.kelder@estis.ee 
 
Kutsed: 
Kristin Puusepp – kutsete 
projektijuht 
kutsed @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:kristiina.kelder@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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TOIMUNUD LOENGUD 

Sügisperioodil on toimunud mitmeid loenguid.  
16.detsembril toimus Igor Krupenski ja Aleksandr Ledvanovi loeng “Kaugjahutus ja innovatiivsed lahendused 
kaugküttes”. 
18 novembril toimus Hain Dengo loeng „Kaasaegsed soojussõlmed“.  
21. oktoobril Sergei Danilovi loeng „LNG punkerdamine-kogemus ja väljakutsed“.  
23. septembril Harri Tallermo mälestusseminar. 

EESTI INSENERIDE LIIDU PIDULIK JUUBELIÜRITUS 

6. detsembril toimus Eesti Teaduste Akadeemia saalis Eesti Inseneride Liidu pidulik aastalõpu koosolek.  Õhtu jooksul anti 
välja Aasta Inseneri ja Aasta Tehnikaüliõpilase auhinnad. Aasta Inseneriks valiti Cleveroni juhatuse esimees Arno Kütt, kes 
pidas ka tehnikaõpet ja Cleveroni tegemisi tutvustava kõne. Aasta Tehnikaüliõpilaseks valiti Kerdo Kütt, kes on Tallinna 
Tehnikakõrgkoolis ehituse eriala cum laude lõpetanud üliõpilane. ESTIS-e poolt võtsid üritusest osa projektijuhid Kristiina 
Angela Kelder ja Kristin Puusepp. 
 
 
Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 

GÜMNASISTIDE KÜLASTUSED OÜ UTILITAS TALLINNA ELEKTRIJAAMA 

ESTIS korraldab energeetikavaldkonna tutvustamiseks õpilastele külastusi energeetikaobjektidele koostöös TalTechi 
Energiatehnoloogia Instituudiga. Eesmärk on tekitada õpilastes huvi energiatehnoloogia vastu ning innustada neid astuma 
Tallinna Tehnikaülikooli keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialale. Sel sügisel, 27. novembril toimus Tallinna 
Õismäe gümnaasiumi külastus Tallinna Elektrijaama. Grupid võttis vastu Utilitas Tallinna Elektrijaamas Sander Orasi. 
Ekskursioonidel olid kaasas bakalaureuseõppe kolmanda kursuse keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia tudengid 
Anette Piirsalu ja Grete Glaase, kes tutvustasid õpitavat eriala ja ESTIS-t. 
 
 
Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 
 

UUED LIIKMED 

Rõõm teatada, et aasta lõpuks sai ESTIS-el kokku 312 
liiget!  
Uued liikmed võeti vastu elektrooniliste koosolekutel. 
ESTIS-e uued liikmed perioodil 01.09-23.12.2018: 

Jaan Matt 
Enno Arulaid 
Juri Frorip 
Margus Raud 
 

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

 
 

ESTIS soovib kõigile oma liikmetele, partneritele 
ja sõpradele edukat 2020. aastat!  

 
 
 

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

