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EESTI SOOJUSTEHNIKA- 
INSENERIDE SELTSI  
INFOLEHT 
Vol.3, 2020 

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.  

 

ESTIS-E ÜLDKOGU 

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi üldkogu toimub 16. oktoobril 2020 kell 

15.00-16.30. Üldkogu viiakse läbi interneti teel kasutades Zoom tarkvara.  

 

Üldkogu päevakord: 

 

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja päevakorra kinnitamine 

 

2. Tervitus, Mati Tatar (volikogu esimees) 

 

3. 2016 - 2020 aasta aruanne ja tutvustus ESTIS-e tegemistest, liikmete 

tänamine, Nadežda Dementjeva (juhatuse esimees) 

 

4. ESTIS-e põhikirja uuendamine, Leo Rummel (juhatuse aseesimees) 

 

5. 2021 - 2024 volikogu valimine (2021 - 2024 volikogu kandidaatide 

nimekirja on võimalik vaadata siit) 

 

6. Tõstatatud küsimused 

 

 

ESTIS-e põhikirja on vaja uuendada, et viia põhikiri vastavusse seltsi 

tegevustega, ühtlustada mõisteid ja terminoloogiat ning uuendada üldkogu 

kvoorumi tingimusi seoses seltsi liikmete arvu kasvamisega. 

 

Juhul, kui te ei saa osaleda, siis palun tehke volitus osalevale liikmele! 

Volitamine on väga oluline, et saada kokku nõutud kvoorum üle 50% 

liikmetest! Volitada võib näiteks juhatuse esimeest Nadežda Dementjevat või 

juhatuse aseesimeest Leo Rummelit. Volituse vorm on võimalik alla laadida 

siit. 

 

Nadežda Dementjeva, ESTIS-e  juhatuse esimees 

ESTIS 

ESTIS on tulu mittetaotlev 

organisatsioon, mis ühendab 

energiatehnoloogia, 

soojusenergeetika ja 

soojustehnika valdkonnas 

tegutsevaid insenere, 

teadureid ja üliõpilasi. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/diam072zz9muokg/2021-2024%20volikogu%20kandidaatide%20nimekiri.xlsx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/wg5w11ut94ai4ra/VOLITUSE%20vorm.docx?dl=0
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TOIMUNUD ÜRITUSED ESTIS-E LIIKMETELE  

 

21. septembril 2020 toimus veebiloeng „Auru- ja veekatlamajade vee 

ettevalmistus“. Lektori Urmas Vill jagas oma kogemust küttesüsteemidest ja 

veetöötluse lahendustest. Loengul osales 83 inimest.  

 

Loengut on võimalik järelvaadata ESTIS-e Youtube kanalilt. 

Ettekanded on leitavad ESTIS-e kodulehelt. 

Infot koolituspunktide kohta on võimalik saada kirjutades meilile: 

kutsed@estis.ee 

 

ESTIS-E KOOLITUSREIS AUSTRIASSE LÜKKUB EDASI 

 

ESTIS-e koolitusreis Austriasse lükkub täiendavalt edasi uutele kuupäevadele 

13.09-17.09.2021 seoses koroonaviiruse leviku kasvuga Euroopas. Tänases 

olukorras pole ükski võimalik külastusobjekt valmis garanteerima meie 

vastuvõtmist kevadel. Registreerumine on võimalik siit lingilt.  

 
Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 

 

INSENERIDE KUTSED 

 

Kutsetaotluste esitamise tähtaeg on 15. november. Kutsete taotlused ja kõik 

muud kutsetega seotud küsimused palume esitada aadressil kutsed@estis.ee. 

 

Kutse andmise kord on uuendamisel, uus versioon peab saama valmis 

oktoobrikuu keskel ning uued taotlused novembris tuleb esitada uue kutse 

andmise korra järgi. 

 
Kristin Puusepp, kutsete projektijuht 

 

ESTIS-E VABAS VORMIS KOKKUSAAMINE 

 

Igasügisese vabas vormis kokkusaamise asemel toimub sel aastal 

kokkusaamine Zoom keskkonnas 29.10.2020 kell 19.00-21.00. Oodatud on 

kõik ESTIS-e liikmed, energiatehnoloogia ja soojusenergeetika tudengid. 

Palume eelnevalt registreeruda lingil. 

 

 

Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 

 

Tulevased üritused:  
16. oktoobril kell 15.00-16.00 toimub 
ESTIS-e üldkogu Zoom tarkvara abi 
 
19.oktoobril kell 18.00-19.00 toimub 
veebiloeng “Väikereaktor elektri, 
vesiniku, kaugküttesoojuse ja 
tööstusauru tootmiseks“ Kalev 
Kallemets ja Allan Vrager. 
Registreerumine kuni 16.10 siin lingil. 
 
29. oktoobril kell 19.00-21.00 toimub 
ESTIS-e vabas vormis kokkusaamine 
Zoom tarkvara abil 
 

ESTIS-e koolitusreis lükkub sügisesse 

2021! 

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:

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dAPnIoIgddU&t=2286s
http://estis.ee/ettekanded/
mailto:kutsed@estis.ee
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pxQVHlSDv-Jod0M_pOwnfaGhjWH_6QPdNvQUYdZJM0c/edit#gid=0
mailto:kutsed@estis.ee
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-nk12XGLU2W--K7psJExTvZTAKSa3yu2QrnmSsjW0sPBlqA/viewform
https://forms.gle/Hg3rG2CTcocEEAsv8
mailto:nadezda.dementjeva@estis.ee
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
https://www.utilitas.ee/meie-inimesed/
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EESTI INSENERIDE LIIDU ÜLDKOGU 

 

9.09.2020 toimus Tallinna Tehnikaülikooli Nõukogu saalis Eesti Inseneride 

Liidu (EIL) üldkogu. EIL-i iga-aastasel üldkogul kinnitatakse 

liikmesorganisatsioonide esindajad, tegevusaruanne ja tegevuskava, lisaks 

arutatakse Eesti inseneriharidust puudutavaid ning muid inseneeriaga seotud 

teemasid. Üldkogu avasõnad ütles Tallinna Tehnikaülikooli uus  rektor 

professor Tiit Land. Seejärel andis EIL-i senine president Arvi Hamburg 2019. 

aasta tegevuste ülevaate ning võeti vastu 2019 majandusaasta aruanne. 

Arutleti ka 2020. aasta tegevuskava üle ning valiti uus  president ja kinnitati 

uued juhatuse liikmed. 

 

Üldkogul valiti järgmiseks kaheks aastaks EIL-i presidendiks ESTIS-e 

aseesimees Leo Rummel. EIL-i uus president plaanib kaasata liidu 

tegemistesse järjest enam noori, propageerida inseneriharidust ning tuua liidu 

tegemisi enam avalikkuse ette. Samas plaanib ta jätkata ka juba liidus 

väljakujunenud traditsioonidega, näiteks aasta inseneri ja tehnikaüliõpilase 

valimisega. ESTIS-t asub EIL-i juhatuses esindama ESTIS-e juhatuse liige 

Vladislav Mašatin. Palju jõudu ja jaksu uutes ametites! 

 

Eesti Inseneride Liit (EIL) on Eesti Vabariigi inseneriühenduste, 

insenerikoolitajate ning inseneritööd hindavate ettevõtjate ja sihtasutuste 

ühist tehnoloogiahuvi koondav vabatahtlik juriidiline ühendus. EIL loob 

keskkonna kutseliste inseneride ettevalmistamiseks ja rakendamiseks 

koostöös teadlaste ja ettevõtjatega. 

 

 

Kristiina Angela Kelder, ESTIS-e projektijuht 

 
 

UUED LIIKMED 

ESTIS-e uued liikmed perioodil 30.06-30.09.2020: 

Meelis Mätas 
Timur Kulakov 
Laura Kiolein 
Grete-Marie Kajandi 
Kristiina Angela Kelder 
Randar Kuuskmäe 

 
 
 
 
 

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: 
Kristiina Angela Kelder - projektijuht 
kristiina.kelder@estis.ee 
 
Kutsed: 
Kristin Puusepp – kutsete projektijuht 
kristin.puusepp@estis.ee 
 
 
 
 

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

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:kristin.puusepp@estis.ee
http://estis.ee/astu-liikmeks/
http://estis.ee/astu-liikmeks/

