
Korduma kippuvad küsimused soojusenergeetikainseneri kutsete taotlemise kohta 
 

 
Mida ma pean tegema, et omale kutset saada? 

Kõigepealt tuleb tutvuda kutse taotlemise eeltingimustega, mis on ära toodud kutse andmise korras. Kui 

eeltingmiused on täidetud, siis tuleb tutvuda kutsestandardi, kutse taotlemise nõuete ning esitatavate 

dokumentide loeteluga. Kui kõik dokumendid on vormistatud, siis tuleb digiallkirjastatud kutse taotlus 

esitada kutse andjale aadessil kutsed@estis.ee 
 

 

Millised dokumendid tuleb kutse taotlemiseks esitada? 

Esitatavate dokumentide loetelu leiate kutse andmise korra punktist nr 2. 
 

 
Mida tähendab kutse andmine erijuhu järgi? 

Erijuhu järgi kutse taotlemine on mõeldud nendele, kellel puudub erialane kõrgharidus, kuid on olemas 

pikaajaline spetsialiseerumisalane töökogemus ning läbitud põhjalik täienduskoolitus taotletaval 

spetsialiseerumisalal. 

 

 
Millal saab kutset taotleda? 

Eesti Soojustehnikainseneride Selts korraldab kutse andmist kaks korda aastas. Taotluste esitamise 

tähtaeg on kevadel 15. mai ja sügisel 15. november. Taotlusi võetakse vastu kuu aja jooksul enne esitamise 

tähtaega. 

 

 
Milline haridus peab olema soojusenergeetikainseneri kutse taotlemiseks? 

Kõik soojusenergeetikainseneri kutsed on inseneri taseme kutsed ning nende taotlemiseks peab olema 

kõrgharidus. 6. taseme puhul rakenduskõrgharidus või bakalaureusekraad, 7. ja 8. taseme puhul 

magistrikraad või 5-aastane kõrgharidus. 

 

 
Millised on kutse taotlemise eeltingimused? 

Kutse taotlemise eeltingimused on kirjeldatud kutse andmise korra punktis nr 2. 
 

 
Millist koolitust arvestatakse spetsialiseerumialasena? 

Spetsialiseerumisalane koolitus on see, mis on otseselt seotud taotletava spetsialiseerumisega. Näiteks, 

kui taotletakse gaasiseadmete- ja süsteemide spetsialiseerumist, siis peab koolitus olema ka 

gaasisaedmete ja -süsteemidega seotud ning siin ei saa näiteks arvestada soojusmajandusalast või 

kaugküttevõrkude alast koolitust. 
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Kuidas arvestada täiendusõppe punkte? 

Üldine põhimõte on, et arvestussüsteemi keskne näitaja on Eesti volitatud inseneri kutsega spetsialisti 

ühe akadeemilise tunni pikkuse, küsimust analüüsiva ja üldistava ettekande kuulamine, mis käsitleb 

aktuaalseid või perspektiivseid küsimusi. Sellele vastab üks täiendusõppe punkt – 1 TP. Täpsem kirjeldus 

on leitav kutse andmise korra lisast nr 2. 

 
 

Mitu TP-d on vaja kutse taotlemiseks? 

Kutse esmataotlemiseks peate läbima täiendkoolitusi 80 TP ulatuses, kusjuures minimaalselt 75% 

spetsialiseerumise alal. 

 
 

Kuidas saan tõendada täiendkoolituste läbimist? 

Koolituste läbimise tõendamiseks tuleb esitada tunnistus või koolitusele registreerimise kinnitus. 

 
 

Kas oleks võimalik kutse taotlemise protsessi lihtsustada? 

Eesti Soojustehnikainseneride Selts toetab kutse andmise digitaliseerimist ja üleminekut senisest 

lihtsamale taotlusprotseduurile eeldatavalt 2023. aasta sügisel. 

 
 

Kelle poole pean pöörduma, kui mul on täpsustavaid küsimusi kutse taotlemise kohta? 

Kõikide kutse taotlemisega seotud küsimuste korral palume pöörduda kutsed@estis.ee 
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