
KAUGKÜTTE SÜGISSEMINAR 2021
18.november 2021  Tartu SPARK Demo 

seminariruum
Narva mnt 3 Tartu (I korrus), 

või virtuaalselt 
Zoom keskkonnas

kell 9.30 – 15.00

Lugupeetud energeetikahuviline

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing ning Tartu Regiooni Energiaagentuur kutsuvad teid sel 
sügisel Tartusse, et osa saada kaugkütte sügisseminarist 2021. Seminaril keskendume Eesti 
kaugküttesektori tänapäevale ning tuleviku ootustele.

Üha kallinevad energiahinnad ning EL algatatud mastaapne majandusprogramm „Eesmärk 
55“ on tõstnud energeetikaküsimused meie igapäevateadmisse, mis mõjutavad järjest 
rohkem igapäevategemisi. 

Kõik trendid näitavad, et linnastumine jätkub ning võrgustumisele ja ressursitõhususele 
puudub linnakeskkonnas kulutõhus alternatiiv. Kaugküttesüsteemidel ning nutikatel 
tehnoloogilistel lahendustel on täita oluline roll, et luua alus säästlikule ja energiaefektiivsele 
linnakeskkonnale.

Järjest enam tähtsustub planeerimistegevuste olulisus, sest tootmine, logistika ning 
süsteemiülene energiatõhusus peavad käima käsikäes. Vastasel korral on raske tagada, et 
majanduse konkurentsivõime säiliks ning energiahinnad oleksid tarbijatele taskukohased.

Seekordse sügisseminari eesmärk on tutvustada Eesti kaugküttesektori hetkeolukorda ning 
muuhulgas saada ülevaade Eesti kaugküttesektori keskkonnajalajäljest. Samuti tutvustame 
uudseid tehnoloogilisi lahendusi ja võtteid, mida kaugküttesektor plaanib juba lähiajal 
kasutusse võtta. Loomulikult pole võimalik käsitlemata jätta üha kallinevaid energiahindu ning 
sellega seotud tegevusi.

Koolitusseminari programm, ajakava ning osalemistingimused on lisatud infopaketile ning 
ootame teid kõiki Tartusse - 18.november 2021 – kas siis seminariruumi- või virtuaalsesse 
kohtumispaika.

Lugupidamisega

Siim Umbleja
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing

Martin Kikas
Tartu Regiooni Energiaagentuur

+372 6556 275

epha@epha.ee

www.epha.ee



SIHTGRUPP
• Kaugkütteettevõtete spetsialistid, soojusmajandusega tegelevad kohaliku omavalitsuse 

spetsialistid, insenerid, projekteerijad jt
EESMÄRK

• Koolituspäeva eesmärk on anda ülevaade Eesti kaugküttesektori olukorrast ning tuleviku 
väljakutsetest.

• Ettekandele tuleb värske EJKÜ tellitud uurimistöö, mis käsitleb 2020 aasta Eesti 
kaugküttesektori CO2 heitmeid ning sisuliselt määrab kaugküttesektori keskkonnajalajälje 
baasjoone.

• Ettekandele tulevad madalatemperatuurilise kaugküttesüsteemi demoprojektide 
tutvustused ning näited Gren Tartu AS arendustegevustest Tartus

• Ettekandele tuleb TREA projekti “LowTEMP“ tutvustus ning eraldi käsitletakse 
päikeseenergia ja suurte soojuspumpade kasutusvõimalusi soojusenergeetikas

• Ettekandele tuleb MKM tegevused seoses kaugküttesektori arendamisega
• Tutvustatakse koolinoortele suunatud Enerhack algatuse koolitusprogramme

KESTVUS
• 1 päev. Kell 9.30 – 15.00

SEMINAR TOIMUB
• 18. november. 2021 a Tartu SPARK keskuses (I korrus)
• Zoom virtuaalkeskkonnas

OSAVÕTUTASU
Osavõtutasu on 125.-€ osavõtja kohta.
EJKÜ ja TREA liikmetele või Zoom keskkonnas osalejatele on osavõtutasu 50.-€ osavõtja 
kohta. 
Kui ühest asutusest/ettevõttest on koolitusel kaks või enam osalejat on osavõtutasu 100.-€ 
osaleja kohta. EJKÜ ja TREA liikmetele on mitme osaleja puhul 40.-€ osavõtja.
Osavõtutasule lisandub käibemaks 20%.

Peale registreerimist esitame Teile arve, mille palume tasuda enne koolitusele tulekut või 
edastada enne koolitust garantiikiri arve tasumise kohta. Registreeritud osavõtu saab 
vajaduse korral tühistada 3 päeva enne koolituse algust, hilisemal teatamisel või koolitusel 
mitteosalemisel koolitustasu ei tagastata seoses meie poolt juba tehtud kulutustega.
Kui koolitus annulleeritakse osavõtjate puuduse või muu ettenägematu põhjuse tõttu, 
tagastatakse ülekantud koolitustasu.

LISAINFORMATSIOON
Lisainformatsioon www.epha.ee. 
Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing: Siim Umbleja, tel 516 5943
Tartu Regiooni Energiaagentuur: Neeme Kärbo, tel 507 8835
REGISTREERIMINE
Registreerimine e-post: siim.umbleja@epha.ee  saadetud registreerimislehe abil (lisatud)

Registreerimise viimane kuupäev on 15.november 2021a

Seminari kohapeal osalemiseks on vajalik kaasa võtta ning esitada COVID-19 vaktsineeritus 
tõendav sertifikaat vms dokument, et tagada kõigi osalejate turvalisus. Seminari läbiviimisel 
järgitakse kõiki vabariigi valitsuse poolseid soovitusi ja nõudeid tulenevalt tervisekriisist
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