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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 ning aidata kaasa

energiatehnoloogia ja soojusenergeetikaalase hariduse tõhustamisele Eestis.

 

 

  

 

INSENERIKUTSED
 



Sellel aastal esitati kokku 61 soojusenergeetikainseneri kutsetaotlust. Kevadises

voorus esitati 31 taotlust ning sügisel 3o taotlust.
 

 

Järgmiseks kutse taotlusvooruks (mai

2023) plaanib kutsekomisjon teha

muudatusi kutse andmise korras, mis

lihtsustavad värsketele bakalaureuse-

magistrikraadi saajatele

kutsetunnistuse saamist.

 

Kutse taotlemise info ja kehtiva kutse

andmise korra leiate ESTIS-e

kodulehel.

 

Kutsetaotluste arv spetsialiseerumiste järgi.

 

 

 
ESTIS-e LOENGUTE UUS VORM

 

 

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi juhatus annab teada, et alates uuest

aastast muutub igakuisete loengute vorm ning loengud toimuvad vaid

digitaalses formaadis seoses vähese kohapealse osavõtuga. Paraku oleme

teadlikud, et mõned kuulajad loengut tegelikult ei jälgi. Selleks, et mitte jagada

asjatult täiendusõppe punkte (TP) korraldame tulevikus loengute ajal

kohaloleku kontrolle. Koolituse tunnistuse saavad vaid kontrolli läbinud

osalejad. Palume mõistvat suhtumist.

 

 

 
VABAS VORMIS KOKKUSAAMINE

 

 

Septembri lõpus toimus traditsiooniline soojusenergeetikute ja

energiatehnoloogide kokkusaamine. Seekord veedeti õhtu Põhjala Tap

Room’is, kus jagus jututeemasid õige mitme tunniks. Koos arutleti mitmel

ajakajalisel teemal energeetikast ning jagati kogemusi.

 

http://estis.ee/insenerikutse/


 

Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi liikmed Põhjala Tap Roomis.
 

 

Jälgi meie kodulehte, Facebooki ning Linkedini, et saada infot Eesti

Soojustehnikainseneride Seltsi tulevaste ürituste kohta!

 

 

 
ENERGIATEHNOLOOGIA ÕPPEKAVA UUENDAMINE

 

 

Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituut pöördub läbi ESTIS-e

ettevõtete esindajate poole, et saada infot täiendavate teadmiste kohta, mida

saab tudengitele edasi anda eesmärgiga suurendada uute töötajate vastavust

Teie ootustele. Energiatehnoloogia õppekava on uuendamisel ning see on õige

hetk jagada enda kogemusi. Näiteks on ülikool huvitatud, mis valdkonna

teadmisi ning millist tarkvara oleks vajalik tudengitele õpetada.

 

Oma ettepanekud palume saata alar.konist@estis.ee hiljemalt 15.12.2022.

 
ENERGEETIKA LAAGER NOORTELE

 

  

Talvisel koolivaheajal toimub tasuta

energeetikaalane noortelaager.

Omapärasus seisneb selles, et laager

on mõeldud vaid tüdrukutele

(eesmärgiks on inspireerida ja

tutvustada tüdrukutele inseneeriat ja

tublisid naisinsenere). Laager toimub

TalTechis ning kokku on 300 kohta.

Esinejateks on silmapaistvad

naisinsenerid, m.h Euroopa

Komisjoni energeetikavolinik Kadri

Simson.

 

http://estis.ee/
https://www.facebook.com/estis.ee
https://www.linkedin.com/company/10878535
mailto:alar.konist@estis.ee


Täpsemat infot laagri kohta leiate Enerhack.Camp kodulehelt.

 
AUSTRIA KOOLITUSREIS JÄÄB ÄRA

Anname teada, et pikalt planeeritud ja mitu aastat edasi lükatud Austria

koolitusreis jääb ära. Otsus on tingitud mitmest asjaolust. Eelkõige on

keeruline planeerida Austria energeetikaobjektide külastusi, kuna nende

ligipääsetavus sõltub tihtipeale ilmastikuoludest.

 

Eesti Soojustehnikainseneride Selts keskendub edaspidiselt Eesti

energeetikaobjektide külastamiste ning koolituste korraldamisele.

 

UUED LIIKMED
 

Sellel aastal ühines Eesti Soojustehnikainseneride Seltsiga 17 uut liiget:

 

Nadežda Pavlova

Kristjan Kruus

Jüri Männisalu

Henri Ormus

Irina Starõh

Oskar Imre Saik

Sergei Kulikov

Siim Poom

Aleksandr Spitsõn

Henri Ranne

Aleksandra Amelina

Indrek Metsniit

Dabrel Prits

Andree Kool

Kalev Kuusik

Pavel Anohhin

Sten Kaskema

 

Kokku kuulub Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi 359 liiget!

 

https://enerhack.camp/


Soovid ka astuda ESTIS-e liikmeks? Vajuta siia.

 

    

   

 

 

ESTIS on tulu mittetaotlev organisatsioon, mis ühendab energiatehnoloogia,

soojusenergeetika ja soojustehnika valdkonnas tegutsevaid insenere,

teadureid ja üliõpilasi.

   

http://estis.ee/astu-liikmeks/
mailto:info@estis.ee
https://www.facebook.com/estis.ee
https://ee.linkedin.com/company/eesti-soojustehnikainseneride-selts-estis-
http://estis.ee/

