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EESSÕNA

Head Virumaa kolledži pere ja sõbrad.

Virumaa kolledži missioon on pakkuda paind-
likku kõrgharidus-, ümber- ja täiendõpet regiooni 
vajadustest lähtuvalt ning panustada ettevõtete 
teadus-, arendus-  ja innovatsioonitegevusse. 
Kolledži üks võimekuse näitajaid on üliõpilaste 
arv ja nende konkurentsivõimelisus tööjõuturul. 
Meie vilistlased on tööandjate seas nõutud, nad 
on edukad, on võimelised kiirelt juurde õppima 
ja panustavad nii Ida-Virumaa kui ka kogu Eesti 
majanduse arengusse.

Juba 62 aastat on Kohtla-Järvel antud tehnilist 
kõrgharidust. Sellest 32 aastat TPI üksustena, 
8 aastat Virumaa kõrgkoolina ja nüüd juba 22 
aastat Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kol-
ledžina. Töötajaskonna ja üliõpilaste arvud on 
kasvanud ja vähenenud. Suurim töötajate arv on 
olnud üle 100 ja väikseim alla kümne. Üliõpilaste 
arvud on muutunud sajast kuni 680-ni. Rohke-
maarvulised aastad on olnud 1975-1976 (üle 500 
õppuri), 1997 (üle 300, Virumaa kõrgkooli suurim 
õppurite arv) ja 2012 (680 üliõpilast). Aastal 
2022 õpib Virumaa kolledžis alla 300 tudengi. 
Nii väikest vastuvõttu kui sel sügisel, ei ole kol-
ledžis aastaid olnud. Avasime sel aastal vaid ühe 
päevaõppe ja kõikidel erialadel sessioonõppe 
rühmad. Kui järgida eelpool mainitud üliõpilaste 
arvude hiilgeaegu, siis sammuga 15-20 aastat 

võiks oodata järgmist tudengite tippaega aasta-
teks 2027-2032. 

Arvestades rahva-, sh noorte arvu vähenemist 
ja elanikkonna vananemist, ei ole tuleviku välja-
vaade kuigi lootustandev. Aastaks 2035 väheneb 
Eesti rahvaarv sisse- ja väljarände tasakaalu 
korral umbes 75 000 inimese võrra. Õppimisvõi-
malused laienevad nii maakonnas (Kood/Jõhvi, 
TÜ Narva kolledž, Tallinna Tervishoiu kõrgkooli 
Kohtla-Järve struktuuriüksus jt) kui ka üle maa-
ilma. Seda enam tuleb läbi mõelda, fokusseerida 
ja reklaamida õppimisvõimalusi Virumaa kol-
ledžis. 

Virumaa kolledž on võtnud suuna täielikule 
eestikeelsele kõrgharidusele, mis on veel üks 
õppurite arvu vähenemise põhjuseid. Seniks kuni 
gümnaasiumi saab lõpetada olematu või vähese 
riigikeele oskusega ning regioonis on olemas ing-
lise- ja venekeelse õppe võimalus, on keeruline 
suurendada Virumaa kolledži õppurite arvu maa-
konna noorte arvelt. Seetõttu oleme suunanud 
pilgu Eesti teiste piirkondade poole, et tutvus-
tada edasiõppimisvõimalusi meie kolledžis.

Viimastel aastatel on Virumaa kolledži tegevus-
valdkonnad laienenud. Kahel viimasel aastal 
oleme panustanud tugevalt täienduskoolitusse 
ja viinud erinevates Eesti gümnaasiumides läbi 

AASTA 2022 – KAS UUE
EDULOO ALGUS?!
MSc Mare Roosileht, direktor
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Head töökaaslased! Soovin tänada kõiki, kes vaa-
tamata keerulisele ning pingelisele olukorrale, on 
pea püsti hoidnud ja vaadanud kaugemale silma-
piiri taha, on tegutsenud ja panustanud kolledži 
arengusse ning nähtavuse suurendamisse. Olgu 
see siis kvaliteetse õppetöö, täienduskoolituste 
läbiviimisel, rahvusvaheliste suhete laienda-
misel, isiklike kompetentside tõstmisel, sh dok-
toriõppesse asumisel, või julgete eesmärkide 
seadmisel erinevates teadus-ja arendustegevuse 
valdkondades.

Aastad 2023-2029 saavad olema kriitilise tähtsu-
sega Ida-Virumaa arengus. Virumaa kolledžil on 
selles ülitähtis roll tehnika ja tehnoloogia vald-
konnas. Ees ootavad põnevad, väljakutseid täis 
aastaid. Jõudu ja energiat plaanide elluviimisel 
ning uute ideede väljapakkumisel.

Jätkame traditsiooni, et igal aastal on juhtlause, 
mille järgi kolledži liikmeskond seab oma teod ja 
mõtted: 

2020 - Kõik on võimalik! 
2021 - Unistada tuleb suurelt! 
2022 -  (Rohe)pööre hariduses. Sel aastal  valiti 
kolledž nominendiks kategoorias “Ida-Virumaa 
aasta rohepöörde tegu 2022”. Täpsemalt saab 
lugeda selle kohta käesolevast aastaraamatust.

Aasta 2023 tunnuslause võiks olla - Läbi ras-
kuste tähtede poole! Per aspera ad astra!

Aastaraamat 2022 on tagasivaade tehtule ning 
stardipositsioon uutele väljakutsetele. Põnevat 
aastaraamatuga tutvumist ja uute plaanide 
seadmist!

täismahus kursuseid. Rakenduskeemia uurimis-
rühma juht prof Allan Niidu on lisaks oma uuri-
misvaldkonna edendamisele muutunud kõne- 
isikuks vesiniku ja ringmajanduse teemadel nii 
Eestis kui ka välisriikides. Põlevkivi Kompetent-
sikeskuses (PKK) tehtav teadus-arendustegevus 
on saanud kõrge tunnustuse nii ülikoolis kui ka 
riiklikul tasandil. Virumaa Digi- ja Rohetehnoloo-
giate Innovatsioonikeskus (VIDRIK), mis sai sel 
aastal aastaseks, on saanud esimesed lepingud 
ning projektirahastuse. PKK ja VIDRIKu juhid on 
oma valdkonna kõneisikud ning suunanäitajad 
maakonnas. 

Aastal 2022 oleme punktis, kus vaatame peeg-
lisse ja küsime endalt – mis on meie eesmärk, 
meie võimekus, meie ambitsioon. Kas see aasta 
on mingi perioodi lõpp või hoopis täiesti uue 
eduloo ja ajastu alguspunkt? Usun meie ini-
mestesse, nende võimekusse ja motivatsiooni. 
Samuti vaatan lootusrikkalt meie partnerite, 
ettevõtete, KOVide, gümnaasiumide poole. Kui 
soovime, et Ida-Virumaal jätkuks tehnilise kõrg-
hariduse andmine ning hoogustuks teadus- ja 
arendustegevuse pakkumine, siis tuleb seljad 
kokku panna ja üheskoos edasi liikuda. Virumaa 
kolledži liikmeskond on selleks valmis. 

Lähiaastatel suureneb meie töötajate arv seoses 
Õiglase Ülemineku Fondi meetmetega, mis on 
suunatud nii hariduse kui teaduse arendami-
sele maakonnas. On tekkinud erakordne või-
malus teha koostööd nii Tallinna Tehnikaülikooli, 
Tartu Ülikooli kui ka välisteadlastega. Võimalik 
on avada uusi õppekavasid vastavalt tööandjate 
vajadustele, pakkuda teadus- ja uuringuteenu-
seid partneritele. Kui targalt ja efektiivselt me 
need võimalused ära kasutame, sõltub eelkõige 
meist endist. 

EESSÕNA
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Minu 2022. a kokkuvõtte pealkirjas on püütud 
jäljendada iiri näitekirjanikku Samuel Beckettit, 
kelle tuntuim näidend on „Oodates Godot́ d“. 
Selle näidendi kaks peategelast ootavad tulu-
tult kedagi Godot́ d, kes lõpuks ikkagi ei saabu. 
Nii oleme meiegi siin Ida-Virumaal ja kolledžis 
oodanud seda aega, millal Õiglase Ülemineku 
Fondi miljonid saabuvad. Siiani oleme oodanud 
tulutult, aga loodame jätkuvalt, et need rahad 
lõpuks siiski siia jõuavad ja meie elu hoopis tei-
seks muudavad. 

Selle aasta pidevalt fookuses olnud märksõnad 
olid mikrokraadid ja ÕÜF.  Kui eelmisel aastal 
olid mikrokraadid kõigi jaoks midagi täiesti uut, 
millega pidime kiiresti harjuma ja mille kavade 
kokkupanemine käis veel kiiremini, siis sel aastal 
on mikrokraadikavadel õppijad juba igapäe-
vane nähtus. Muidugi sooviks, et neid õppureid 
rohkem oleks, sest kolledži pingelise eelarve 
juures loeb iga sissetulev euro. Samas annab iga 
järgmine semester selgema pildi, missugused 
kavad on populaarsemad ja milliseid võiks veel 
pakkuda. Samuti on mikrokraadi mõiste jõudnud 
ka tööandjate sõnavarasse ning nad oskavad 
juba küsida neile vajalikke kavasid.

ÕÜFi ootus on paljus seotud meie praeguste 
õppekavadega, sest need vajavad pidevalt aren-
damist nii õppeainete, laborite kui ka uute ini-
meste kaasamiseks. Tallinna Tehnikaülikooli 
senat kinnitas 15.11 2022  kahele endisele kol-
ledži õppekavale uued nimed. Enam ei ole Tele-
maatika ja arukate süsteemide rakenduskõrg-
hariduse õppekava. Selle asemel toimub uuel 
õppeaastal vastuvõtt Arukate süsteemide ja 
rakendusinfotehnoloogia õppekavale. Kui eel-
mine õppekava nimetus tekitas sisseastujates 
segadust ega saadud päris täpselt aru, mida 
õppima asutakse, siis uue nimetusega peaks pilt 
selgem olema.

Kütuste keemia ja tehnoloogia magistrikava uus 
nimi on Jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad. 
Ringmajandus, rohetehnoloogiad ja jätkusuut-
likkus on hetkel kõige populaarsemad märk-
sõnad nii meie ühiskonnas kui ka igal väiksemal 
tasandil. Nii on ka Virumaa kolledžil järgmiseks 
õppeaastaks plaanis vastuvõtt eelmisel aastal 
Inseneriteaduskonnas käivitatud heade vastuvõ-
tuarvudega magistrikavale Rohelised energiateh-
noloogiad, millele lisandus nn Virumaa moodul. 
Plaane on teisigi, kuid hetkel ootavad kõik ÕÜFi 
rahade saabumist.

Kui rääkida selle aasta vastuvõtust, siis oli sis-
seastujaid Tallinna Tehnikaülikooli üllatavalt vähe. 
Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool võisid rõõmustada 
heade vastuvõtuarvude üle. Ilmselt on üheks 
suureks põhjuseks eelnevad koroona-aastad, 
mis sundis õppetöö veebi ja tekitas sisseastu-
jates kahtluse, kas sel kombel saadud teadmised 
tagavad edukuse tehnikaülikooli õppima asudes. 
See, et me kolledžis avasime päevaõppe rühma 
vaid õppekaval Masinaehitus- ja energiatehno-
loogia protsesside juhtimine, oli antud olukorras 
parim ja näitas selgelt, et omal ajal võetud suund 
pakkuda ka Ida-Virumaa töötavatele inimestele 
õppimisvõimalusi, oli õige.

Kahtlemata jääb 2022. a ajalukku väga hirmsa 
sündmuse poolest. Sõja võimalikkusesse 
Euroopas 21. sajandil uskusid vähesed. Kahjuks 
läks nii  ja sõda Ukraina pinnal kestab siiani. Kuigi 
võib tunduda, et kõik sõjakoledused toimuvad 
kuskil kaugel, puudutab see ühel või teisel viisil 
meid kõiki. Sellises pingelises olukorras on eriti 
tähtis olla üksteise ja ka enda vastu tähelepa-
nelik ning jälgida, et me muredesse ei upuks. 
Vaimse tervise hoidmine nõuab vahel väga vähe 
vahendeid, kuid annab tagasi rahu, turvatunde 
ja jõu, et meid ümbritsevate kriisidega hakkama 
saada. Mida paindlikumad ja kohanemisvõime-
lisemad oleme, seda tugevamaks muutume. 
Hoidkem üksteist ja iseennast.

OODATES ÕÜFi
Anu Piirimaa, õppedirektor

ÕPPETEGEVUS
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ÕPPETEGEVUS

2022. aastal sai Kütuste keemia ja tehnoloogia 
eriala diplomi 7 lõpetajat, kellest praktiliselt kõik 
on Ida-Virumaa põlevkivitööstuskompleksi töö-
tajad. Mitu kõrgeimat hinnet saanud lõputööd 
lahendasid nii põlevkivi töötlemise tõeliselt olulisi 
kui ka selle keemiatööstuse „rohelistele rööbas-
tele” seadmise probleemi. Oleme nende üle 
uhked!

Seoses Haridus- ja Teadusministeeriumi, aga ka 
Ida-Virumaa Tööstusklastri tööandjate ootustega 
otsustati 2022. aastal uuendada Kütuste keemia 
ja tehnoloogia õppekava, muutes mitte ainult 
selle sisu, vaid ka nime Jätkusuutlikeks keemia-
tehnoloogiateks.

Programmi muutmisel tekkis hirm: see muutub 
nii „roheliseks”, et on kasutu põlevkivitööstuses 
tööd jätkavatele üliõpilastele. Kinnitan, et see 
pole nii.

Mõiste „jätkusuutlikud tehnoloogiad” hõlmab 
absoluutselt kõiki tehnoloogiaid, mis on suu-
natud  planeedi, riigi ja piirkonna säästva arengu 
eesmärkide saavutamisele. Selles mõttes ei ole 

põlevkivitöötlemine mingi erakordne tehnoloogia, 
mis lähima 5-10 aasta jooksul oma tegevuse 
lõpetab. Vastupidi, põlevkivi keemilise töötlemise 
jätkamiseks on vaja uusi insenere, kes suudavad 
lisaks olemasolevate protsesside opereerimisele 
luua uusi protsesse ja tehnoloogiaid muutuvate 
roheliste trendide valguses. Uuendatud õppekava 
ongi suunatud just selliste inseneride oskuste ja 
teadmiste pagasi kujundamisele.

Laiendatud on sellist ainet nagu Katalüüs kee-
miatööstuses. Lisatud on nii uusi aineid, mis 
tutvustavad maailma parimaid praktikaid jätku-
suutliku tehnoloogia valdkonnas kui ka tehnoloo-
giaprotsesside ja -rajatiste projekteerimise alus-
tega seotud ained, mille kaudu üliõpilane saab 
CAD-programmide ja ASPEN HYSYS-programmi 
kasutamise oskused.

Vastuvõtt uuendatud magistriprogrammi Jätku-
suutlikud keemiatehnoloogiad algab 2023. aastal. 
Sisseastumisvestlused toimuvad mais ja juulis.

Tulge õppima!

MUUTUME KOOS MAAILMAGA
MSc Diana Berseneva, programmijuht, lektor



AASTARAAMAT 20228

ÕPPETEGEVUS

See aasta oli meie töörühma jaoks täis erinevaid 
sündmusi ning need kajastusid mitmetes vald-
kondades: õppetöös, mobiilsuses, osalemises 
konverentsidel, projektides; õppereisidel käi-
mises; enesetäiendamises ning aktiivses osa-
võtus kolledži elus.

Õppekava arendamine

Õppekaval Telemaatika ja arukad süsteemid 
toimus 2022. aastal kuues vastuvõtt. Viimastel 
aastatel on vastuvõtu arvud vähenenud: põh-
juseks on segadus õppekava nimetusega. Pole 
selgelt aru saada, mis valdkonna õppekavaga on 
tegu ning mida õpetatakse. Varasema Virumaa 
kolledži õppekava Rakendusinfotehnoloogia vas-
tuvõtt oli väga hea, sest õppekava andis selge 
signaali, mida sellel kaval õpetatakse. Seetõttu 
muutsime õppekava nimetuse. 2023. aasta vas-
tuvõtt toimub uuele õppekava versioonile Arukad 
süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia, mille 
peaeriala on Tarkvara arendus ja digilahendused. 
Meie peaeriala uued tudengid saavad teadmisi nii 
infotehnoloogia kui ka automatiseerimise vald-
kondadest. Oleme kindlad, et meilt tulevad spet-
sialistid, kes on tänapäeva tööturul konkurentsi-
võimelised. 

Aastal 2022 toimus vastuvõtt meie õppekava 
järgmistele mikrokraadidele: Rakenduslik and-
meteadus ja masinõpe (sügissemestri vastuvõtt), 
Protsesside automatiseerimine (sügissemestri 
vastuvõtt), IT-süsteemide administreerimine ja 
Tarkvarapaketid. Mikrokraad on terviklik täien-
dusõppekava, mis arvestab tööturu vajadusi 
kindlas valdkonnas. Õppetöö toimub koos ses-
sioonõppe üliõpilastega nende tunniplaani alusel.

Õppejõudude arendus

Muidugi on õppejõu töö osa enda pidev kutse-
alane arendamine. On see siis kursustel ja kon-
verentsidel osalemine, uute metoodikate ning 
tehnoloogiate omandamine või oma õppeainete 
arendamine. Üheks võimaluseks on stažeerimine 
ettevõttes. Sel aastal stažeerisid Sergei Ponomar 
ja Sergei Pavlov Enfit Power AS-is ning Olga 
Dunajeva ja Žanna Gratšjova SA Ida-Viru Kesk-
haiglas. 

Töö arendusprojektides on järjepidev. Koostöös 
masinaehitus- ja energiatehnoloogia protses-
side juhtimise töörühma meeskonnaga töötasime 
välja digitaalsed õpiobjektid tööstusprotsesside 
monitoorimiseks ning protsessi andmete visuali-

TELEMAATIKA JA ARUKATE
SÜSTEEMIDE ÕPPEKAVA
MSc Žanna Gratšjova, programmijuht, lektor
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Eesti AS-iga. Edukalt osaleti ettekannetega 
Virumaa kolledži üliõpilaskonverentsil ning kuu-
lati ettevõtte spetsialistide loenguid.

Osalemine EDU projektis annab üliõpilastele hea 
võimaluse panna end meeskonnapraktika käigus 
proovile ettevõtte poolt antud ülesannete lahen-
damises. Selles projektis tegime tihedat koostööd 
SA Ida-Viru Keskhaiglaga, kust tudengid saavad 
nii lõputöö kui ka praktikate teemad. Aastal 2022 
läbisid meie tudengid kolm meeskonnapraktikat.
Tänu Erasmus+ programmile, läbisid suvel meie 
õppekava üliõpilased Aleksandr Afanasjev ja Vla-
dislav Brusnitsin praktika Ruse Ülikoolis, Bulgaa-
rias. Novembris osales kuus meie õppekava üli-
õpilast Erasmus Blended Intensive Program (BIP) 
Klaipeda State University of Applied Sciences 
(KVK) projektis. Selles projektis osales 40 
tudengit kuuest erinevast ülikoolist. Kahe nädala 
jooksul (ühel nädalal Leedus ja teisel nädalal 
veebi kaudu) töötasid tudengite meeskonnad 
oma projekti ülesandega, mida kaitsti edukalt.

Õppekava panus ühiskonna teenimisesse

Meie õppekava õppejõud panustavad aktiivselt 
tehnikahariduse propageerimisesse: õpetavad 
gümnaasiumi,  kooli ja kusehariduskeskuse õpi-
laste kursustel, korraldavad tööd, valmistavad 
ja viivad läbi töötubasid messidel ning festiva-
lidel. Läbi on viidud ning jätkuvad täienduskoo-
litused Riikliku täienduskoolituse tellimuse (RKT) 
raames. Kevadel korraldame informaatikapäeva.
Õppekava populariseerimiseks on ka meie 
tudengid viinud läbi erinevaid töötube ja loenguid 
kolledži korraldatud üritustel, nagu Teadlaste Öö 
festivalil, messidel, klubides. Suur tänu kõige 
aktiivsematele üliõpilastele Nikita Kotškinile, 
Aleksandr Afanassjevile, Vladislav Brusnitsinile, 
Kaarel Kilkile ja Monika Kiigele!

Tänusõnu töörühma inimeste kohta ei jätku, 
seega soovin lihtsalt tänada meie meeskonda 
suurepärase töö eest! Aitäh kõikidele meie liik-
metele, et olete alati abivalmid ja viite professio-
naalselt läbi nii õppetööd kui ka õppetööväliseid 
tegevusi.

seerimiseks. Arendamisprojektide töösse kaasa-
sime praktika raames ka üliõpilasi.

Olga Dunajeva osales online-ettekandega rah-
vusvahelisel konverentsil “Learning in the Age 
of Digital and Green Transition”, konverentsidel  
osalesid artiklitega Olga Dunajeva, Avar Pentel, 
Natalja Ivleva, Valeria Juštšenko. 

Meie tublide õppejõudude töö sai kõrgema tun-
nustuse. Sergei Pavlov ja Valeria Juštšenko 
e-kursused pälvisid kvaliteedimärgi. Sergei 
Pavlov valiti Haridus- ja Teadusministeeriumi väl-

jakuulutatud Aasta Õpetaja 2022 konkursil Aasta 
Õppejõud 2022 nominendiks. Maarika Virkunen 
sai professor Gerhard Rägo nimelise mälestus-
medali. Olen väga uhke meie kolleegide üle! 
Õnnitlen neid!

Üliõpilaste saavutused

Meie õppekava üliõpilased käisid õppereisidel 
järgmistes ettevõtetes: Cleveron, TNC Compo-
nents, Eesti Energia AS. IT tudengid tutvusid 
avatud uste päeva veebikohtumisel Ericsson 

ÕPPETEGEVUS
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Lõppev aasta oli Masinaehitus- ja energiatehno-
loogia õppekava töörühma jaoks täis erinevaid 
koostööprojekte ja õppekäike. Oleme panus-
tanud nii õppekava arendusse, tudengite õppeelu 
mitmekesistamisse kui ka ühiskonna teenimisse.

Õppekava arendamine ja populariseerimine

Meie õppejõud Tatjana Baraškova ja Veroo-
nika Shirokova lõpetasid koostöös Telemaatika 
ja arukate süsteemide õppekava kolleegidega 
(Žanna Gratšjova, Natalja Maksimova, Olga 
Dunajeva, Natalja Ivleva) ning Ida-Virumaa suu-
remate ettevõtetega (Eesti Energia AS, AS Viru 
Keemia Grupp, AS Hanza Mechanics) Haridus– 
ja Noorteameti  IT Akadeemia poolt finantsee-
ritud projekti „Reaalajas töötavate digitaalsete 
treeningseadmete loomine tööstusprotsesside 
modelleerimiseks ja jälgimiseks”. Loodud on 
kaks treeningseadet: masinaelementide ja ajami 
õpimudelid. Loodud mudelitega modelleeritakse 
ja tuvastatakse rikkeid ning jälgitakse seadmete 
seisundit reaalajas. Seadmete baasil on kooli-
tatud 11 inimest Ida-Virumaa suurematest ette-
võtetest, sh Eesti Energia AS, Viru Keemia Grupp 
AS, Fortaco Estonia jt.

Tatjana Baraškova juurutas „Hea õppejõu aren-
guprogrammi” toel õpetamisprotsessi aktiivõp-
pemeetodeid. Programmi raames on Tugevus- 
õpetuse õppeaines välja töötatud õppematerjal, 
mis sisaldab praktilisi juhtumeid ehk ettevõttes 
toimunud reaalsete situatsioonide valikut; tead-
miste, oskuste ja pädevuste kirjeldusi, mida 
tudengid peaksid omandama. Arenguprogrammi 
olid kaasatud nii päeva- kui ka sessioonõppe 
tudengid, kelle lahendatud ülesanded on lisatud 
õppematerjali.

Veroonika Shirokova sai samuti „Hea õppejõu 
arenguprogrammi” toetuse. Järgmise õppeaasta 
jooksul on tegevustoetuse eesmärk EVR0230 
MATLAB’i ja numbriliste meetodite õppeaine 
välja arendamine koostöös Prantsusmaa ülikoo-
liga University of Picardie Jules Verne ( edaspidi 
UPJV). Toetuse raames on plaanis luua kaas-
aegne e-kursus Moodle’i keskkonnas UPJV koge-
muste põhjal, mida hakatakse õpetama 2023. a 
sügissemestril Masinaehitus- ja energiatehno-
loogia protsesside juhtimise õppekaval.
Oktoobris õppisid teise kursuse päevaõppe 

tudengid kaks päeva Tallinna Tehnikaülikooli pea-
majas. Esimesel päeval toimus valutehnoloogia 
loeng ja praktikum, keevitamispraktika, 3D-prin-
timine. Teisel päeval külastasid tudengid Päike-
seenergeetika materjalide teaduslaborit, kus 
kuulasid loengut rohelise energeetika teemal. 
Peale loengut näidati tudengitele kaitsekatete 
valmistamistehnoloogiat päikesepaneeli jaoks.

Meeskonnapraktika, stažeerimine ja täiend-
koolitused

Sellel õppeaastal korraldasime esimest korda 
meeskonnapraktika. Praktika sellisel kujul oli 
suureks väljakutseks nii juhendajatele kui ka 
tudengitele. Kokku oleme läbi viinud kaks mees-
konnapraktikat, kus osalesid nii teise kui ka kol-
manda kursuse tudengid. Praktika oli kahes ette-
võttes: Ida-Virumaa Keskhaigla ja TNC Compo-
nents OÜ.

Keskhaiglas tudengid modelleerisid, kalibreerisid 
hambaröntgeni jaoks kollimaatori, õppisid valu-
tehnoloogiat. Mööbliettevõttes TNC Component 
OÜ lõid tudengid klientide jaoks juhendvideod 

MASINAEHITUS- JA ENERGIA-
TEHNOLOOGIA PROTSESSIDE 
JUHTIMISE ÕPPEKAVA
ARENDUS
PhD Veroonika Shirokova, programmijuht, vanemlektor
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meeskonnapraktika ettevõttes. Alates novemb-
rist 2021 osalesid meie teise kursuse tudengid 
Ruslan Bezrukov, Deniss Derdessov ja Vasiliy 
Bezluydnyy koos Telemaatika õppekava tudengite 
Aleksandr Afanassjevi ja Vladislav Brusnitsiniga 
meeskonnapraktikal AS Ida-Viru Keskhaiglas. 
Praktika käigus modelleerisid ja arvutasid üliõpi-
lased hambaröntgeni jaoks kollimaatori.

Tänan kõiki Masinaehitus- ja energiatehnoloogia 
protsesside juhtimise õppekava kolleege suure 
panuse eest õppekava arendamisel ja populari-
seerimisel ning meeldiva koostöö eest. Soovin 
edu ja jõudu uute ideede genereerimiseks ja ellu 
viimiseks järgnevatel aastatel.

köögikappide kokkupanemiseks. Üliõpilased 
õppisid köögikappe kokku panema uue tehno-
loogia kaudu, töötama kaameraga ja töötlema 
videomaterjale, tegid simulatsiooni joonestus-
tarkvaras SolidWorks.

Suur tänu tublidele tudengitele: Ruslan Bezrukov, 
Deniss Derdessov, Vasiliy Bezluydnyy, Jevgeni 
Petrov, Maria Varushchenkova, Ilja Leonov, 
Dmitry Gorbunov.

Meie õppekava õppejõudki  arendavad ennast 
pidevalt. Tatjana Baraškova osales suvel Toscana 
veebikoolitusel „5th Advanced Course on Data 
Science & Machine Learning”.  Aleksei Hõbe-
saar, Tatjana Baraškova ja Ivan Semivelichenko 
lähevad detsembri alguses stažeerima, et täien-
dada enda teadmisi ja kogemusi masinaehituse 
tööstuses ja elektrivarustuses.

Üliõpilaste aktiivne osalemine võistlustel

Käesoleva aasta esmakursuslased olid kõige 
aktiivsemad: osalesid nii võistlustel, tehnikaha-
riduse populariseerimisel kui ka panid ennast  
proovile õppejõu rollis Eesti koolides.

1) Järjekordsetel Arukate Õpilaste Akadeemia 
võistlustel osalesid esimese kursuse üliõpilased: 
Ander Arand, Valeria Mazeina, Sergei Kuznetsov, 
Karl-Martin Kutsar. Tudengid saavutasid II ja IV 
koha.

2) Valeria Mazeina, Ander Arand, Karl-Martin 
Kutsar, Andrey Ivanov, Sergei Kuznetsov panus-
tasid Virumaa kolledži rohepöördesse Teadlaste 
Öö festivali raames, viies läbi töötoa „Päikesepa-
neel koju”. Tudengid näitasid ning õpetasid noor-
tele ja täiskasvanutele, kuidas paigaldada koju 
päikesepaneelide süsteemi ning selgitasid süs-
teemi plusse ja miinuseid.

3) Ander Arand ja Karl-Martin Kutsar pidasid 
populaarteadusliku loengu Märjamaa Gümnaa-
siumis teemal „Energiast, elektrienergiast ja 
selle säästmisest”.

Õppekava panus ühiskonna teenimisesse

Käesoleval aastal oleme ettevõtete inimestele 
pakkunud ja läbi viinud järgmised täiendkooli-
tused:

1) AutoCAD 2D koolitus algajatele – läbiviija Vik-
torija Mironova;
2) SolidWorksi baaskoolitus – 2D ja 3D – läbiviija  
Veroonika Shirokova;

Järgmisel aastal pakume uusi koolitusi toot-
misprotsesside monitooringu ja digitehnoloogia 
valdkonnas.

Viktorija Mironova ja Veroonika Shirokova, 
suured tänud koolituste läbiviimise eest. 
Esimest korda rakendasime pilootprojekti - 

ÕPPETEGEVUS
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Rakenduskõrghariduse omandamisel on õppe- 
protsess teoreetilise õppe, teadus- ja uurimiste-
gevuse ning tootmispraktika süntees.

Praktikat kui õppeprotsessi elementi viiakse läbi 
eesmärgiga kinnistada ja laiendada üliõpilaste 
ülikoolis omandatud teoreetilisi teadmisi ning 
omandada vajalikke praktilisi oskusi töötamiseks 
erialal tööstusettevõtte tingimustes.

Praktika sisu määravad ainekavad vastavalt selle 
liigile: tutvumispraktika, töökeskkonnapraktika, 
erialapraktika.

Praktika aitab arendada üliõpilaste iseseisva töö 
oskust. Praktika käigus õpivad üliõpilased neile 
seatud ülesandeid lahendades iseseisvalt infot 
valima ja süstematiseerima; rakendama kolledžis 
omandatud teadmisi praktikas; õppima konk-
reetses ettevõttes kasutatavaid tehnoloogiaid 
ja seadmeid; omandama uusi keemiaanalüüside 
meetodeid; arendama meeskonnatöö oskusi; 
teostama enesekontrolli. Praktika läbimine või-
maldab üliõpilasel hinnata oma kompetentsitaset 
ja teha kindlaks selle korrigeerimise vajadus 
õppeprotsessis.

Erialapraktika on õppeprotsessi oluline osa, mis 
võimaldab üliõpilasel valmistuda kvaliteetselt 
oma lõputöö kirjutamiseks ja kaitsmiseks. Prak-
tikakoht on üldjuhul seotud lõputöö teemaga.

Praktika mängib olulist rolli üliõpilaste töölevõt-
misel. Praktikaülesannete täitmisel end parimast 

küljest näidanud üliõpilastel on hea võimalus leida 
töökoht ja jääda ettevõttesse, kus nad praktika 
sooritasid. Üsna sageli leiavad üliõpilased endale 
töökoha juba pärast töökeskkonnapraktika läbi-
mist. Kolledži lõpetamise ajaks on lõpetaja spet-
sialist, kellel on töökogemusi keemia- või sellega 
seotud tööstusharudes või uurimislaborites. 

Selle eriala lõpetajad läbivad praktika ja leiavad 
tööd peamiselt ettevõtetes, millega kolledžil on 
head koostöösuhted. Need on Enefit Solutions, 
Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus, VNK 
AS ning Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja 
Põlevkivi Kompetentsikeskuse keemialaborid.

2018. aastal said keemiatehnoloogia ja kütuste 
tehnoloogia töörühm ülesandeks laiendada üli-
õpilaste praktika läbimiseks mõeldud partner- 
ettevõtete nimekirja ning lõputööde teemasid. 
See ülesanne sai edukalt täidetud. Uuteks prak-
tikakohtadeks said Tallinna Farmaatsiatehase 
AS, Hanza Mechanics Tartu AS, AS Estonian 
Cell. Keemiatudengid osalevad alates esimes-
test kursustest  rakendusliku keemia uurimis-
rühmas läbiviidavates teaduslikes uurimistöödes 
professor Allan Niidu juhendamisel. Üliõpilaste 
saadud tulemused on aluseks neljandal kursusel 
tehtavatele lõputöödele.

Erasmus+ programmi raames on praktikat või-
malik sooritada erinevates Euroopa riikides. 
Alates 2021. aastast kasutavad Keemiatehno-
loogia eriala üliõpilased seda võimalust aktiiv-
selt. Keemiaettevõtetes praktikakoha leidmine 
on problemaatiline. Samal ajal võtavad tuden-
geid meeleldi praktikale uurimislaborid. Osaledes 
uurimisprojektides, omandavad ja arendavad 
üliõpilased oskusi rahvusvahelistes teaduskollek-
tiivides, mis on üks keerulisemaid ühistegevuse 
vorme. Erasmus+ programmis osalemine annab 
üliõpilastele võimaluse lisaks kutseoskuste 
omandamisele harjutada inglise keelt, laiendada 
oma silmaringi, tutvuda teiste rahvaste kultuu-
riga (sealhulgas töökultuuriga) ja leida uusi tut-
vusi. 

PRAKTIKA KEEMIATEHNO-    
LOOGIA ÕPPEKAVAL
Antonina Zguro, programmijuht, lektor



AASTARAAMAT 2022 13

ÕPPETEGEVUS

Praktika Keemiatehnoloogia õppekavas

2021 -  MidSweden University, Sundsvall, Rootsi 
- 3 üliõpilast (Martin Jürisoo, Tanel Mõistlik, And-
reas Kaaver). BioChemCat projekt: Integration of 
chemical catalysis with industrial biotechnology 
for biomass. Uurimistööd on tehtud tselluloosi 
keemiatehnoloogia ning tselluloosi- ja nanotsel-
luloosipõhiste materjalide tootmise valdkonnas.

2022 - Celignis Limited, Limerick, Iirimaa - 2 üli-
õpilast (Jarek Kurul, Jaagup Vunn). Osaleti bio- 
protsesside (ringlusbiomajandus ja biotöötlus) 
arendamise projektis.

2022 - Angel Kanchev University of Ruse, Bul-
gaaria - 1 üliõpilane (Indrek Niinemets). Indrek 
läbis praktika ülikooli Razgradi filiaali keemiala-
borites ja külastades ettevõtteid, mis toodavad 
mootorikütuseid, määrdeaineid ning biokütuseid.

2023 (jaanuar-veebruar) - Karadeniz Technical 
University, Trabzon, Türgi - 2 üliõpilast (Jarek 
Kurul, Dmitri Halitov). Praktika ravimi- ja far-
maatsiatehnoloogia rakendus- ja uurimiskes-
kuses teemal „Biokeemiliste meetodite väljatöö-
tamine ja analüütiline valideerimine”.

Praktika arvestuse saamiseks peavad üliõpilased 
koostama aruande ja seda kaitsma. Aruande 
oluline osa on enesehindamine (eneseanalüüs). 
See peaks sisaldama oma ettevalmistuse hinda-
mist, sealhulgas teoreetilise ja praktilise etteval-
mistuse taseme hindamist praktika ülesannete 
lahendamiseks, oma tugevate ja nõrkade kül-
gede hindamist ning võimet oma ülesannetega 
toime tulla.

Praktika kaitsmine on avalik ja toimub tavali-
selt väljaspool kolledžit. 2022. aastal toimus see 
Eesti Kaevandusmuuseumis. Praktika kaitsmi-
sele olid kutsutud kõik Keemiatehnoloogia erialal 
õppivad üliõpilased esimesest kuni neljanda kur-
suseni. Peale kaitsmist toimus ekskursioon kae-
vanduses, mis lõppes lõunasöögiga maa all.

Kokkuvõttes võib öelda, et just praktika kujundab 
üliõpilase ettekujutuse tulevasest tööst, võimal-
dades tal n-ö sukelduda reaalsesse töökesk-
konda. Praktika on vahend testimaks üliõpilaste 
ettevalmistust iseseisvaks tööks, aga ka oluline 
kutseoskuste arendamise vorm.

2021 MidSweden University, Sundsvall, Rootsi 2022 Celignis Limited, Limerick, Iirimaa

2022 Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaaria 2023 Karadeniz Technical University, Trabzon, Türgi
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Eelmisel aastal oli töörühma motoks koostöö. 
2022. aasta on olnud humanitaarainete töörüh-
male ebatavaline ning toonud endaga kaasa mit-
meid uusi väljakutseid.

Hoiame au sees eesti keelt ning tähistame igal 
aastal emakeelepäeva. Nädal enne õiget täht-
päeva jagasime töötajate ja üliõpilaste info-
kirjas linki online-viktoriinile. Oleme aru saanud, 
et inimesed on laskunud mugavustsooni ning 
eelistavad vastata küsimustele neile sobival ajal 
ja kohas. Arvestame sellega ning mõtleme igal 
aastal välja uusi võimalusi, kuidas kogu kolledži-
pere saaks tähistada eesti keele päeva. Tublisid 
keelehuvilisi tänasime magusa suupistega.

Õppejõud koolitaja rollis

Lektoritena on meid tavaliselt harjutud nägema 
auditooriumis üliõpilaste ees. Sellel aastal võt-
sime vastu taas uue väljakutse – koostada 
taotlus täienduskoolituse läbiviimiseks Haridus- 
ja Teadusministeeriumi riiklikule koolitustellimu-
sele. Koostöös turundus- ja kommunikatsiooni-
juhi Annely Oonega ning ettevõtlusjuhi Mihkel 
Kahjuga koostas Ingrid Prees täiendusõppe 
õppekava ühisele 100% veebipõhisele kursusele 
„Kommunikatsiooni ja turunduse põhimõtted”. 
Täienduskoolituse eesmärk oli anda baastead-
misi kommunikatsioonist ja turundusest, taga-
maks arusaam ja täielik ülevaade nendest vald-
kondadest horisontaalselt. Koolitusele ootasime 
tööotsijaid, väikeettevõtjaid, ümberõpet vajavaid 
spetsialiste, õpetajaid, personalijuhte. Saime 
taotlusele positiivse vastuse ja viisime koolituse 
läbi 09.03 – 01.04.2022. Sama kursuse viisime 
läbi ka eelmisel aastal ning seetõttu olime juba 
kogemuse võrra targemad ning arvestasime kur-
sust esmakordselt läbinute tagasisidega. 

Ootamatu väljakutse tuli taas vastu võtta Valen-
tina Limonoval, kellel paluti lühikese etteteata-
mise ajaga – üks päev enne - viia läbi töötuba 
26. novembril Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu 
sügiskonverentsil „Kogemus kõnetab!”. Konve-
rentsile oli oodata 80 osalejat. Valentina võttis 
väljakutse vastu ning viis läbi töötoa „Pakendi-
põhine eesti keel”, kus osalejad avastasid enda 
jaoks nt selle, et Kalevi šokolaadidel on legendid 
tuntud eeposest „Kalevipoeg”.

Töö õpilastega

Sõda Ukrainas puudutas meidki ja nii hakkas 
Valentina Limonova septembrist õpetama Koht-
la-Järve Gümnaasiumis õppivaid Ukrainast saa-
bunud gümnasiste. Koostöös gümnaasiumi eesti 

keele õpetaja Katre Sosiga on saavutatud märki-
misväärseid tulemusi, sest suurem osa kevadel 
eesti keelt esmakordselt õppima asunud gümna-
siste sooritasid novembris koolisisese eesti keele 
eksami A2 tasemele. Artikli autoril oli au nädal 
aega õpetada selles õpperühmas ja tuleb tõdeda, 
et esimene kohtumine oli veidi hirmutav, kuna 
puudus selge arusaam sellest, mida gümnasistid 
eesti keeles oskavad ja kas nad saavad õpetajast 
aru. Hirm oli ennatlik: noored on väga avatud, 
õpihimulised ning soovivad õppida eesti keelt. 
Koostöö Kohtla-Järve Gümnaasiumiga jätkus ka 
inglise keele õpetamise valdkonnas. Elo Raketski 
viis sügisel gümnasistidele läbi kursuse „Akadee-
miline inglise keel I”.

Teist õppeaastat järjest oleme 12. klassi ning 
kutsekooli õpilastele pakkunud iseseisvat eesti 
keele õpet Moodle’i kahel kursusel „Praktiline 
eesti keel teise keelena B2 tasemele II” kevadel 
ja „Praktiline eesti keel teise keelena B2 tase-
mele I” sügisel. Igal kursusel on kolm riiklikust 
õppekavast lähtuvat teemat. Lisaks on õppijail 
võimalus osaleda 12 Zoomi tunnis, et praktisee-
rida Ingrid Preesiga eesti keeles suhtlemist. Kuigi 
kurdetakse, et Ida-Virumaal puudub eesti keeles 
suhtlemise keskkond – aga TalTechi Virumaa kol-
ledži Teadus- ja Tehnikakool pakub suurepärast 
keeleõppe lisavõimalust - tuleb tõdeda, et huvi 
iseseisva keeleõppe vastu on leige. Iseseisev 
keeleõpe nõuab kindlasti veidi rohkem aega ja 
enesedistsipliini.

9. klassi õpilastel oli sügisel võimalus õppida 
kolledžis kohapeal nii inglise kui ka eesti keelt. 
Ingrid Preesi „Eesti keele teise keelena põhi-
kooli eksamiks ettevalmistuskursus” toimus 
esmaspäeviti 10.10 – 12.12.2022 ja Elo Raketski 
„Inglise keele põhikooli eksamiks ettevalmistus-
kursus” toimus teisipäeviti. Leidsime, et põhikooli 
õpilastele on kõige parem, kui nad saavad oman-
dada keelt klassiruumis koos eakaaslaste ja õpe-

HUMANITAARAINETE TÖÖRÜHMA 
UUED VÄLJAKUTSED
MA Ingrid Prees, humanitaarainete töörühma juht, lektor
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Eesti keele eksam

Aasta jooksul koostasid Valentina Limonova ja 
Ingrid Prees eesti keele B2-taseme eksamima-
terjalid ja viisid eksami läbi neljal korral. Sel-
leks, et toetada lõpetajate eksami positiivset 
sooritamist, viis Valentina Limonova nii kevadel 
kui ka sügisel läbi kursuse „Eesti keel kesktase-
mele”ning 29.09 – 14.12.2022 oli kõigil huvilistel 
võimalik osaleda kolmapäeva õhtuti toimuvatel 
vestlusõhtutel Teamsis, et arendada suhtlemis-
oskust eesti keeles. 

Tunnustused

Meie õppejõudusid märgatakse ja tunnustatakse. 
Eesti Vabariigi sünnipäeval tunnustas kolledž 
parimaid õppejõudusid. Tunnustuse Parim Õppe-
jõud 2021 pälvisid Elo Raketski, Monika Kuus-
mann-Pajo, Valentina Limonova. Virumaa kolledž 
esitas Ingrid Preesi kahte nominatsiooni. Virumaa 
Eesti Hariduse Seltsi nominatsiooni Aasta Eesti 
Keele Sõber. Ingrid pälvis laureaadi tiitli  pühen-
dunud töö eest eesti keele osatähtsuse suuren-
damisel Ida-Virumaal. Teine nominatsioon esitati 
Ida-Viru Ettevõtluskeskuse nominatsiooni Ida-
Viru Tegusaim Kodanik 2022. Õpetajate päeval 
tunnustas üliõpilasesindus Valentina Limonovat 
tunnuskirjaga Aasta Sõbralikum Õppejõud. Töö-
tajate jõululõunal detsembris pälvis Elo Raketski 
kolledži tunnustuse Aasta Üllataja 2022 pressi-
teadete kirjutamise eest.

Meie õppejõud on hinnatud nii kolleegide kui ka 
üliõpilaste seas ning osalevad ekspertidena eri-
nevates aineliitudes. Ingrid Prees esindab kol-
ledžit Haridusklastri keeletöörühmas ning on 
Haridus- ja Teadusministeeriumi kõneisik seoses 
üleminekuga eestikeelsele õppele.

Oleme alati uuendusteks valmis ning võtame 
vastu uusi põnevaid väljakutseid. Tänan kõiki 
humanitaarainete töörühma õppejõudusid ning 
soovin kolledžiperele edu uutes ettevõtmistes.

tajaga. Tundub, et tegime õige otsuse, sest huvi 
keeleõppe vastu on suur. Nii mõnigi keelehuviline 
oli kurb, kui kursused läbi said. See innustab ka 
edaspidi pakkuma põhikooli eksamiks etteval-
mistavaid kursuseid.

Enesetäiendus

Meistriks saab õpetades, kuid vahepeal tuleb ka 
meistritel oma teadmisi värskendada. Seekord 
käidi teadmisi ammutamas ka välismaal. 23.05. 
– 27.05.2022 külastasid majandusainete lektor 
Monika Kuusmann-Pajo ja inglise keele lektor Elo 
Raketski Erasmus rahvusvahelise nädala raames 
Afyon Kocatepe Ülikooli, mis asub lääne Türgis 
Afyoni piirkonnas Afyonkarahisari linnas. 14.11 
– 18.11 ja 21.11- 25.11 osalesid telemaatika ja 
arukate süsteemide programmijuht Žanna Gratš-
jova, lektorid Natalja Ivleva, Olga Dunajeva ning 
inglise keele lektor Elo Raketski ning päevaõppe  
kuus tudengit rahvusvahelises Erasmus+ pro-
jektis Leedus.

Ingrid Prees ja Valentina Limonova käisid eria-
laseid teadmisi ammutamas „Keelefirmade ja 
täiskasvanute eesti keele õpetajate infopäeval”; 
XXIII pedagoogilisel konverentsil “Mitmekeelsus 
lapse arengus” (Ingrid Prees modereeris 3 töö-
tuba); Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu piirkond-
likul koolituspäeval Pärnus ja Viljandis ning 
sügiskonverentsil Jõhvis ja Kohtla-Järvel osales 
ka Elo Raketski; Eesti Keele kui Teise Keele Õpe-
tajate Liidu suvekoolis „Koostööst sünnib moti-
vatsioon”, sügisseminaril „Õpetajalt õpetajale” ja 
väljasõiduseminaril „LAK-õpe = edu võti!?” ning 
mitmetel Eesti Keele Instituudi teabepäevadel.

11. märtsil osalesid kõik töörühma liikmed moti-
vatsioonikoolitusel „Töörõõmu sisemised allikad”. 
Elo Raketski ja Ingrid Prees osalesid 14.10.2022 
- 20.10.2022 „Meeskonnatöö praktika juhenda-
jate koolitusel”, mida juhendasid Mare Roosi-
leht, Anu Piirimaa, Antonina Zguro. Elo Raketski 
võttis vastu väljakutse osaleda oktoobris alanud 
ja 2023. aasta jaanuaris lõppeval TalTechi 
õppedisaini programmis, mida juhendab Silver 
Abozenko. Moodle’i kursuste parendamine aitab 
muuta õppimise atraktiivsemaks, annab võima-
luse oma kursuseid vaadata teise pilguga ning 
loob eelduse osaleda e-kursuste kvaliteedimärgi 
taotlusvoorus. Ingrid Prees osales Eesti Kõrg- 
ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri e-kursuse 
kvaliteeditöörühmas, olles teist aastat järjest 
hindajate töörühma juht. Ingrid on e-kursuste 
hindaja olnud alates 2019. aastast.

Uued väljakutsed

Sügisest hakkas Elo Raketski lisaks õppejõu tööle 
kirjutama kolledžis toimuvate sündmuste kohta 
pressiteateid ning tegema Facebookis postitusi. 
Ingrid Prees alustas kuukirja väljaandmisega 
partneritele.

ÕPPETEGEVUS
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TALVISED KAITSJAD
TELEMAATIKA JA ARUKAD SÜSTEEMID

RAKENDUSINFOTEHNOLOOGIA

Sofja Botšarova

Maksim Dmitrijev

Pavel Kaptelinin

Lutšika Klim

Jevgeni Kostenko

Ilja Mihhijenko

Jaroslav Savelitšev

Mykhailo Shershen

Darja Slobodjanova

Jarmo Sommer

Merle Protsin

Martin Onton

Dmitri Rõbovalov

Nimi

Nimi

Ida-Virumaa Keskhaigla laboratoo-
riumite andurite andmete visuali-
seerimine ja analüüs R abi

Elektroodikoksi tehase kondensat-
siooniseadme moderniseerimine

Eesti maagaasi ülekandevõrgu 
katoodkaitsesüsteemi automati-
seerimine

Aegridade prognoosimine Power BI 
tarkvara abil aktsiahindade näitel

Robot-manipulaatori loomine ROS 
raamistikul

KNX ja Home Assistant integreeri-
mine

Pumbajaama juhtimine veeb-ser-
veri kaudu

Juhtimissüsteemi modernisee-
rimine poolfabrikaat lihatoodete 
masstootmiseks

Siemens tööstuskontrolleri avatud 
koodiga platvormiga ühenduse loo-
mine

4g võrgu kaudu juhitava lendava 
mehitamata vaatlusõhusõiduki 
arendus

Android rakendus MySportPal 
kasutajaliidese ja interaktsioonide 
prototüüp

Tootmissüsteemi äriloogika tõl-
gendamine T-SQL andmepäringu-
teks ning ETL/ELT andmepakettide 
arendus

Pythoni baasil sotsiaalvõrkude 
tekstianalüüsi meetodite raken-
damine TalTech Virumaa kolledži 
Facebooki näitel

 Lõputöö teema

 Lõputöö teema

ÕPPETEGEVUS
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MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNO-
LOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMINE

TOOTMISE AUTOMATISEERIMINE

Andres Amman

Aleksei Bušihin

Aleksei Ivanov

Natalja Ivleva

Aleksei Jakovlev

Andrei Murov

Artjom Nekljudov

Denis Samokhvalov

Oleg Sokolov

Ilja Vassiljev

Nimi

Nimi

Konveierliini moderniseerimine eri-
nevat tüüpi katseklaaside tootmi-
seks ettevõttes Intervac Techno-
logy OÜ

Soojusvahetusprotsesside juh-
timissüsteemi kaasajastamine 
auruejektori abil

HMI integreerimine liimimasinas

Rakenduse arendamine automaat-
juhtimissüsteemide PID-regu-
laatori seadistuste arvutamiseks 
MATLABi abil

Sorteerimis-, pakendamis- ja 
transpordikonveieri ohutussüs-
teemi projekteerimine

Gaas-lämmastikhingamise juh-
timis- ja visualiseerimissüsteemi 
loomine Petroter 1, 2 ja UOFV 
(fenoolvee puhastusseadme) 
mahutipargi jaoks TIA Portali 
keskkonnas

Tallinna vanalinnale kohanduva 
linna valgustuse projekteerimine 
ja loomine

Elamute ruumides valgustuse 
automaatika ja kaugjuhtimispult

Raudteevagunite vedelate toode-
tega laadimise automatiseeritud 
süsteemi täiustamine

Sekundaarsete mõõteseadmete 
moderniseerimise projekt

 Lõputöö teema

 Lõputöö teema

HOONETE EHITUS

Irina Kazatšenko

Maksim Matin

Nimi

Kruusa 3 Jõhvi eramaja rekonst-
rueerimine

Saue vallas asuva paariselamu 
arhitektuurprojekti koostamine ja 
ehitustööde projektijuhtimine

 Lõputöö teema

ÕPPETEGEVUS

Georgi Puksberg Konteineri uste tootmisprotsessi 
väljatöötamine ja optimeerimine
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ÕPPETEGEVUS

TOOTMISE AUTOMATISEERIMINE

Vsevolod Kartt

Nikita Moiseev

Jelena Polunina

Sergei Sobolev

Nimi

Enefit Kaevandused AS Illuka ala-
jaama kondensaatorjuhtimissüs-
teem

Põlevkivisööturite mootorite reno-
veerimine Eesti Elektrijaamas

Leivataigna tootmise automatisee-
rimise moderniseerimine

Automaatreguleerimisega kütte- ja 
ventilatsioonisüsteemi projekt era-
maja näitel

 Lõputöö teema

SUVISED KAITSJAD
TELEMAATIKA JA ARUKAD SÜSTEEMID

RAKENDUSINFOTEHNOLOOGIA

Robin Bogens

Maksim Juronen

Margus Kittus

Sergei Lopin

Dmitry Matveev

Grigori Nadeiko

Igor Sabenin

Anna Belošejeva

Ksenia Koroljova

Nimi

Nimi

Virtuaaltuuri loomine React 360 
abil TalTech Virumaa kolledži hoo-
nete näitel

Naatriumi ja räni veeanalüüsi süs-
teemi moderniseerimine. Naatriumi 
ja räni analüsaatori kaitsesüsteemi 
moderniseerimine

Automatiseeritud komposteerimise 
süsteemi projekteerimine

Automaatne tulekustutussüsteem 
tootmishoones

Kuue vabadusastmega roboti kaug- 
juhtimine digitaalse kaksiku abil

TalTech Virumaa kolledži traadita 
võrgu leviala kaardistamine ja ana-
lüüsimine

Animatsiooni loomine Unity män-
gumootoris

Õppematerjali loomine tööks Mik-
roTik seadmetega 

IKT eriala üliõpilaste varajase väl-
jalangemise ennustamise veebira-
kenduse loomine R Shiny abil

 Lõputöö teema

 Lõputöö teema
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MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNO-
LOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMINE

Veronica Baranova

Meelis Kadaste

Georgi Kaleis

Martin Kaur

Aleksei Mištšenko

Sergey Pivovarov

Ivan Semivelichenko

Aleksandr Semjonov

Jakob Säästla

Aleksei Taranov

Artur Tatur

Dmitri Tihhonravov

Nimi

Kõrgelt avaneva tõstetava hüd-
roluugi koormuse arvutus

Keskavaga kompakthüdrosilindri 
projekteerimine

Lifti arvutuslik mudel energiatarbi-
mise hindamiseks

Konsoolkraana moderniseerimine

Tööliini optimeerimine toodetud 
toodete arvu suurendamiseks ette-
võttes Fortaco Estonia OÜ

Kaevandusvete ärajuhtimise kontroll 
hüdrogeoloogilise uuringu abil

Elektrienergia mõõtesüsteemi aren-
damine energeetika laboris

Liftide võrdlus energiatarbimise järgi

Metallkonstruktsioonide tehase 
eskiisprojekt

Estonia kaevanduse automaatne 
ventilatsioonisüsteem

Tänapäevaste kaugloetavate elektri-
energia arvestite erinevate andmee-
dastuse tehnoloogiate analüüs

Ventilatsiooniseadmete sünkroon-
mootorite sujuvkäivituse süsteemi 
kasutuslahendus ja rakendamine 
tootmises

 Lõputöö teema

ÕPPETEGEVUS

ENERGIATEHNIKA

Alexey Plotnitskiy

Nimi

FLIR-kaamerate kasutamise metoo-
dika loomine praktiliste- ja uurimis-
tööde jaoks Virumaa kolledžis

 Lõputöö teema

HOONETE EHITUS

Aleksei Sidorov

Mart Vesker

Nimi

Narva Viru tn 4 lasteaia rekonst-
rueerimistööd

Tööstushoone rekonstrueerimine, 
kandekonstruktsioonide projek-
teerimine ja arvutused

 Lõputöö teema
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Olga Kornõljeva

Svetlana Kuzmina

Tom Maksimov

Aleksandr Nossov

Deniss Panov

Vlada Stepanova

Ksenia Fjodorova

Aleksandr Ivanov

Radmila Ivantšenko

Olga Manuilovitš

Aleksandr Mošnikov

Nimi

Nimi

Metoodikate väljatöötamine 
seadmel Phywe Cobra 3 neutrali-
seerimise, aurustamise ja sulamise 
entalpia määramiseks kalorimeetri-
lise meetodi abil

Vesiniksulfiidi massikontsentrat-
sioonide õhus määramise mee-
todite valideerimine fotomeetria 
ja automaatse gaasianalüsaatori 
Jerome 631-X abil ning nende võrd-
lemine

AS Tallinna Farmaatsiatehase 
puhastatud vee valmistamise süs-
teemi rekvalifitseerimine

Bensiini saamise võimaluse uuring 
põlevkivi ja kasutatud mootorõlide 
koospürolüüsi teel

Kütuste väävlisisalduse vähenda-
mise kineetiline uuring ja para-
meetrite optimeerimine metallor-
gaanilise stuktuuri (mof) abil

Reovee puhastamisprotsessis tek-
kinud mudakoogist biogaasi toot-
mine, selle eraldamine ja kasuta-
mine

Vees ühe- ja kahealuseliste fenoo-
lide üheaegse määramise metoo-
dika väljatöötamine ning valideeri-
mine kõrgefektiivse vedelikkroma-
tograafia meetodil

Poolkoksigaasi komponentideks 
eraldamise protsessi simulatsioon 
Aspen Hysys

Tahkekütuste analüüsi standard-
meedodite kasutamise uurimine 
kummipuru omaduste määramiseks

TSK-500 auru-gaasi segu jahutus 
gaasibensiini sügavamaks konden-
seerumiseks

Metanooli saamine põlevkivi 
pürolüüsi käigus tekkinud poolkok-
sigaasi osalise oksüdeerimise mee-
todil

 Lõputöö teema

 Lõputöö teema

ÕPPETEGEVUS

KEEMIATEHNOLOOGIA

KÜTUSTE KEEMIA JA    
TEHNOLOOGIA 
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Svetlana Mošnikova

Anastassia Raag

Nimi

Põlevkivi kuumtöötlemise õlidele 
EVS-EN ISO 3104:2020 standardi 
kehtestamine ja täpsuskriteeriu-
mide määramine

Väävlit sisaldavate ühendite kro-
matograafiline spektromeetriline 
määramine enne ja pärast töötlust

 Lõputöö teema

ÕPPETEGEVUS
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ÕPPETEGEVUS

Sellel aastal immatrikuleeriti kolledžisse 44 uut 
üliõpilast. Vastuvõtt toimus kolmel rakendus-
kõrghariduse erialal:

• Keemiatehnoloogia (10)
• Telemaatika ja arukad süsteemid (11)
• Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protses-

side juhtimine (23).

Rakenduskõrgharidusõpe toimub sellel aastal 
päeva- ja sessioonõppes vaid ühel õppekaval - 
Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside 
juhtimine. Teistel õppekavadel on avatud ses-
sioonõppe rühmad. Sessioonõpe pakub tööta-
vatele inimestele endiselt suurepärast võimalust 
kõrghariduse omandamiseks.

Tänavu asusid kolledžisse õppima sisseastujad 
järgmistest maakondadest: Ida-Viru (21), Harju 
(6), Lääne-Viru (3), Jõgeva (2), Tartu (1), Järva 
(1), Põlva (1) ja Saare (1). Uutest tudengitest 
(44) tuli sessiooniõppesse 84% ja päevaõppesse 
16%.

Magistriõppesse toimus vastuvõtt ühele õppeka-
vale - Kütuste keemia ja tehnoloogia. Vestluse 
läbisid üksikud kandidaadid ning seetõttu otsus-

tati õppegruppi mitte avada. Oluline on leida 
potentsiaalseid kandidaate järgmise aasta vas-
tuvõtuks.

Välja on kujunenud tavapärane praktika, kus 
kandidaatidel võimaldatakse läbida sisseastu-
misvestlus kohapeal või veebis. Sellega on har-
junud programmijuhid ja vestluskomisjonid ning 
lisaks on infrastruktuuri osakonna poolt tugev IT 
tugi: kõik vestlused laabusid, ühtki  vestlust ei  
lükatud edasi ega jäetud ära.  

Neljandat aastat toimus Tallinna Tehnikaülikoolis 
aastaringne vastuvõtt ning sisseastumisvest-
lused toimusid samuti neljal perioodil. Kolmandat 
aastat järjest toimusid kõikidel rakenduskõrgha-
riduse erialadel sisseastumisvestlused. 

Kolledž on endiselt seisukohal, et sisseastumis-
vestlus täidab eesmärki saada parimaid ja moti-
veeritud üliõpilasi ning sellega vähendada välja-
langevust.

VASTUVÕTT
Katrin Kruut, taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist
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ÕPPETEGEVUS

E-kursuse kvaliteedimärgi kuvandi ja kontsept-
siooni töötas 2008. aastal välja Hariduse Infoteh-
noloogia Sihtasutus, kes andis kvaliteedimärki 
välja kuni aastani 2020. 2020. aastast koordi-
neerib kvaliteedimärgi väljaandmist Eesti Hari-
duse Kvaliteediagentuur.

E-kursus on õppetegevuse lahutamatu osa. Kva-
liteetne e-kursus on tunnustus nii õppejõule kui 
ka ülikoolile, kuid eelkõige näitab kvaliteedi-
märk kursuse autori suurepärast oskust lõimida 
õppetöösse nii erialaseid teadmisi kui ka digi-
tehnoloogia rakendamise pädevust. 2022. aasta 
oli ebatavaline. Nii palju kursuseid ei ole alates 
2008. aastast veel kunagi esitatud. Üheksa 
aastat tagasi esitati taotlusvooru kõige rohkem 
kursuseid – 66. Tänavu see arv kahekordistus. 
Kvaliteedimärgi taotlusvooru laekus  132 kur-
sust. Rekordeid löödi ka hindajate arvus: 74 hin-
daja seas oli uusi hindajaid kolmekümne ringis.

Žanna Gratšjova ja Natalja Maksimova kursus 
„Multimeedia” ja Valeria Juštšenko „Program-
meerimise alused” said kvaliteedimärgi eel-
misel aastal ning Valeria kursus leidis tunnustust 
nüüdki. See ei takista kursuse autoril osaleda 
hindaja rollis. Humanitaarainete töörühma juht 
ja lektor Ingrid Prees on osalenud e-kursuste 
kvaliteedimärgi hindajate töögrupis alates 2019. 
aastast. Seekord tegi Ingrid ettepaneku Žanna 
Gratšjovale ja Valeria Juštšenkole, kes võtsid 
pakkumise vastu ja otsustasid end hindajana 
proovile panna. Žanna pani tähele, et hindajate 
rühmas olid erinevate valdkondade esindajad. 
„See kursus, mis mulle meeldis kõige rohkem, 
hinnati teiste poolt madalamate punktidega ja 

vastupidi. Leidsin enda kursuste jaoks huvita-
vaid disainiideid, mida kasutan. Oleks hea, kui 
hindajate grupp koosneks lähedase valdkonna 
inimestest, kuid kindlasti sain enda jaoks kasu-
liku kogemuse,” tõdes Žanna Gratšjova. Vale-
riat huvitas kogu hindamisprotsess. „Sain teada, 
kuidas näeb välja ühe e-kursuse hindamine 
algusest kuni tagasisidestamiseni. Nüüd on mul 
kogemus nii kursuse autorina kui ka hindajana. 
See võimaldab mul paremini nõustada kolleege, 
kes soovivad esitada taotluse e-kursuste kvali-
teedimärgile,” nentis Valeria Juštšenko.

Teiste kursuseid hinnates ja analüüsides saab 
häid ideid enda kursuste parendamiseks. Lisand-
väärtuseks on grupihindamised, kus kursuseid 
analüüsitakse ja tagasisidestatakse 3-liikme-
listes rühmades. Kuu aja jooksul kohtutakse 
veebis kokkulepitud graafiku järgi, õpitakse üks-
teist tundma ning looma uusi kontakte.
TalTechi Virumaa kolledži õppejõud on igal aastal 
olnud väga tublid konkursil osalejad. Konkurents 
emaülikooli kolleegidega on tihe: Tallinna Teh-
nikaülikkoolist esitati konkursile 39 e-kursust. 
Võime uhkusega tõdeda, et viis kursust, mis pär-
jati e-kursuse kvaliteedimärgiga, kuuluvad Tal-
Techi Virumaa kolledži tublidele õppejõududele.

Soovitan kõigil esitada oma e-kursus kvaliteedi-
märgi taotlusvooru, et saada ekspertide hinnang 
tehtud tööle. Kvaliteedimärgi tagab maatriksi 
järgimine, haridustehnoloogi soovitused ning  
„rosinad”, mis muudavad kursuse omanäoliseks 
ja kasutajasõbralikuks.

E-KURSUSE
KVALITEEDIMÄRK
MA Ingrid Prees, humanitaarainete töörühma juht, lektor
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STIPENDIUMID

SA TALTECH ARENGUFONDI 2022. aasta kevadised stipendiumid 

KOHALIKE OMAVALITSUSTE STIPENDIUMID

KOHTLA – JÄRVE LINNAVALITSUSE STIPENDIUM

Rakenduskõrgharidusõpe

Georgi Baikov, Keemiatehnoloogia

Margus Koppel, Keemiatehnoloogia

Ivan Semivelichenko , Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

Artur Tatur, Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

Magistriõpe

Jelena Kuzmina, Äriinfotehnoloogia

Mihhail Pavlov, Äriinfotehnoloogia 

JÕHVI VALLAVALITSUSE STIPENDIUM

Vasiliy Bezlyudnyy, Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine

TalTech Üliõpilasesinduse stipendium - Saskia Sofia Eller, Keemiatehnoloogia

XRP Ledger Trust magistriõppe stipendium - Vladimir Andrianov, Äriinfotehnoloogia

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendium - Vjatseslav Trelin, 
Telemaatika ja arukad süsteemid

Viru Keemia Grupp AS rakenduskõrgharidusõppe stipendium- Dmitri Halitov,
Keemiatehnoloogia

Viru Keemia Grupp AS magistriõppe stipendium - Aleksandr Ivanov, Kütuste keemia 
ja tehnoloogia
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Ida-Virumaa edukad ettevõtted jagasid jõulukuul 
TalTechi Arengufondi kaudu tublidele Virumaa 
kolledži õppuritele stipendiume, et toetada nende 
õpinguid Virumaa kolledžis. 

Eastman Specialites OÜ bakalaureuse- või raken-
duskõrgharidusõppe stipendiumid said kaks 
Virumaa kolledži Keemiatehnoloogia õppekava 
õppurit – Dmitri Halitov ja Andreas Kaaver. Esto-
nian Celli bakalaureuseõppe stipendiumid päl-
visid Keemiatehnoloogia õppekava üliõpilased 
Saskia Sofia Eller ja Simon-Georg Saaremägi. 
Viru Keemia Grupi  rakenduskõrghariduse sti-
pendiumid pälvisid Keemiatehnoloogia õppekava 
tudeng Julia Kitšatova ning Masinaehitus- ja 
energiatehnoloogia protsesside juhtimise tudeng 
Jevgeni Petrov. 

„Meie partnersuhtlus TalTechiga tähistab tuleval 
aastal 20. juubeliaastat. Edukate TalTechi üliõpi-
laste motiveerimine stipendiumitega kontserni 
jaoks vajalike elukutsete omandamisel on meie 
selge signaal, et ootame noori spetsialiste meie 
ridadesse. Samuti täiendavad paljud meie töö-
tajad oma teadmisi just TalTechi Virumaa kol-
ledžis, mis annab neile väärtusliku võimaluse 
ühitada tööd ning õpinguid kodukandis.  

Meie jaoks on oluline panustada tulevikku läbi 
järelkasvu, sest haritud, motiveeritud, sihitead-
likud, eesmärgikindlad ning laialt mõtlevad ini-
mesed on võimelised suuri asju korda saatma,” 
kommenteeris Viru Keemia Grupi  personalidi-
rektor Eve Rei.

„Stipendiumide väljapanijad aitavad populari-
seerida olulisi valdkondi tänaste kooliõpilaste 
seas,” sõnas arengufondi juhataja Elinor Toming, 
lisades, et rahaline toetus võimaldab tudengitel 
rohkem aega õppimisele pühendada. „Kutsun 
üles ettevõtteid andma välja laiema spektriga 
stipendiume, millele saaksid kandideerida kõi-
kide erialade tudengid.”

TalTechi Arengufondi peamine eesmärk on 
koguda ja vahendada toetusi Tallinna Tehni-
kaülikooli tudengitele, uurimisgruppidele ning 
ettevõtmistele, jagada stipendiume TalTechi 
üliõpilastele ja teadlastele, vahendada saadud 
annetusi majanduslikult otstarbekalt, finantsee-
rida uurimisprojekte, mis lähevad kokku TalTechi 
arengukavaga. 

TUNNUSTATI
VÄLJAPAISTVAMAID TUDENGEID
Elo Raketski, humanitaarainete töörühma lektor

ÕPPETEGEVUS
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Sellel aastal viisime läbi tasuta ja tasulisi kursusi. 
Tänu riiklikule koolitustellimusele (RKT) ja ESF 
toetusele korraldame kolmandat aastat koolitusi, 
mis on osalejatele tasuta. Lisaks sellele pöör-
dusid kolledži poole koolitustellimustega firmad.

RKT saime 12 kursusele, millest 7 on toimunud, 
1 lõpeb jaanuaris ja 4 toimub kuni märtsi lõpuni 
2023. Seekord on kursuste periood august 2022 
– märts 2023. Kolledži kursuseid on TalTechi tel-
limuses palju ning alati oleme saanud rahastuse 
paljudele oma kursustele. Välja on kujunenud 
populaarsed koolitused, mis on toimunud mitu 
korda ning nende aktuaalsus ei kahane. Need 
on „Arvutijoonestamine” ja „3D-modelleerimine 
Blenderis” ning tööstusrobotite programmeeri-
mine.

Tasub mainida, et kõik kolledži kursused saavad 
kõrge tagasiside ja hinnangu. See rõõmustab 
ning innustab edaspidigi nendega tegelema.

Tasulisi koolitusi oli 4 ning need kõik olid kitsa 
suunitlusega - keemia ja infotehnoloogia vald-
konnad. Keemia kursust soovisid kohalikud 
Ida-Virumaa suurettevõtted. IT-alase koolituse 
aga tellis Tallinna firma. Kolledži lektor käis kooli-
tust andmas Tallinnas.

Osa koolitusi võimaldame osalejatel läbida hüb-
riidõppena. See teeb keerulisemaks lektori töö, 
kuid annab valikuvõimaluse soovijatele.

Samuti jätkas kolledž „Meeskonnatöö praktika 
juhendajate koolituse” läbiviimisega. See sai 
alguse eelmisel aastal EDU projekti raames ning 
tänavu toimus kolm korda: eesti keeles talvel ja 
sügisel  ning kevadel vene keeles. Kolmel korral 
kokku osales 72 inimest. Kokku toimus 21 koolitust, millest 9 koolitust 

eesti keeles, 12 vene keeles, 12 veebis, 6 kon-
taktõppena, 3 hübriidõppena, 17 tasuta, 4 tasu-
list.

Kolledž teenis RKT, EDU ja tasuliste koolituste 
eest ca 57 tuhat eurot.

Koolitusi viisid läbi 28 lektorit, kellest 17 oli aka-
deemiline personal ja 11 mitteakadeemiline.

Koolituste maht oli 577 akadeemilist tundi, mil-
lest erialaspetsiifilisi kursusi oli 7 ja ülekantavaid 
pädevusi pakkuvaid koolitusi 16.
Koolitatavaid kokku oli ca 350 in.

TÄIENDKOOLITUSED
Katrin Kruut, taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist
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The Erasmus+ program celebrates its 35th 
anniversary in 2022!

All-Estonia Information event tour was 
organized by Erasmus+ and European Soli-
darity Corpse under the  Agency Education 
and Youth Board of Estonia for each county. 
In Ida-Virumaa, it took place on December 
14 at the Jõhvi Concert House, where many 
opportunities of the Erasmus+ program 
were presented for both young people and 
adults. Natalja Denissova and Antonina 
Zguro participated from our college.

ERASMUS+ is the European Commission’s educa-
tional program for Higher Education students, 
teachers and institutions. It was introduced in 
1987 with the aim of increasing student mobility 
within the European Community.

The Erasmus student mobility program offers 
students the opportunity to undertake a period 
of study or work in a partner-university/a com-
pany with the following recognition of that study/
work by the student’s home institution as part of 
their degree. 

After studies/internship abroad the students 
become broadminded, socially active and enter-
prising, feel certain, show serious attitude to 
studies, improve the level of English language, 
as well as orient at the next cycle of studies 
(master, doctoral), and are highly demanded at 
the labor market.

Students and staff of Virumaa College have been 
actively involved in the program for many years.

Virumaa College Erasmus+ mobility for 
2010-2022

Internship 66 students

Studies 27 students
France, Lithuania, Poland, Germany, Sweden, 
Bulgaria, Belarus, Czech Republic, Spain, Ireland, 
Sweden, China, Finland, Slovenia.

Students’ mobility by specialties for 2010-
2022: 

• Industrial Automation 10

• Machine-Building Technology 16

• Power Engineering 5

• Chemical Technology 34

• IT 28

Total number   93 students

Erasmus+ staff mobility for 2010-2022
Germany, Lithuania, Slovenia, France, Spain, 
Netherland, Portugal, Czech Republic, Finland, 
Kazakhstan, Bulgaria, Sweden, United Kingdom, 
Italy, Turkey

Teaching   13 / Training     51

Total number:  64

ERASMUS+ 35
Natalja Denissova, Chief referent-translator, Erasmus+ coordinator
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2016

Grigori Tureev, Vadim Strukov, Stanislav 
Kosharinsky, IT students

″Unforgettable memories, invaluable experiences 
and wonderful friends and colleagues - a perfect 
combination of the Erasmus+ programme, Czech 
Republic and KoPlac!
…during working hours, we were typical IT guys, 
we were developing some web-applications, 
drawing design, writing web-services, when in 
the evening came another life, where we with our 
new friends went for some adventure and disco-
vered new horizons.
No one suspected that “Erasmus is not one year 
in your life, but your life in one year” these words 
are so true.″

STORIES AND REVIEWS,
IMPRESSIONS, LEARNING
AND INTERNSHIP EXPERIENCES 
FROM STUDENTS AND STAFF 

2016

Mihail Stanchev, Vladimir Vladimirov, Stiliyan Angelov, IT incoming students 
Angel Kanchev University of Ruse, Bulgaria

″…main objective on my Erasmus+ placement was to write a scientific paper, possibly on a topic close 
to what people usually do at Virumaa College of TUT. I had a vague idea in my head about what that 
topic could be but after seeing the suggestions I picked the topic of “Developing a robotic arm with 

Arduino” as my final one. We’ve had a great time wor-
king on the arm with Karle Nutonen and we’re grateful 
to him for the time he’s set aside for us.″

″ Here in Estonia, I had the opportunity to travel around 
the country visiting beautiful cities as Tallinn, Tartu and 
Narva. I and my colleagues also travelled to Lithuania 
and Latvia…″

″There are a lot of things I can say about my internship 
but to sum up my experience in Estonia - it was very 
eye - opening. Throughout my stay in Kohtla-Järve I got 
to learn a lot of things about Estonian culture, commu-
nicated with many interesting people and enjoyed the 
beautiful snow landscapes of Estonia. Furthermore, it 
was a very productive stay as well. While writing my 
paper I learned a lot of new things I was interested in 
and researching them in the college library was surpri-
singly easy.″

ÕPPETEGEVUS
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2017

Dmitry Matuzilov, Nelli Anissimova, 
Andrei Gavrilov, IT students

″A suspense always scares and attracts at 
the same time. Exactly with this thought 
we went to do internship by Erasmus+ 
program in Brno, Czech Republic.  We 
could not even imagine that the time 
spent in Koplac would leave such a deep 
and positive trace in our memory. 

Every day we worked at Koplac perfor-
ming our duties, such as drawing design, 
creating applications, editing video and 
images. All this was a great opportunity 
to improve our IT skills. ″

2018

Karl Matti, IT student

″Oma II kursuse kevadsemestri veetsin 
Erasmus+ abil Iirimaal, Letterkennys.

Olles vahetusõpingutel, arenesin eriala-
selt väga palju, sest sain suhelda enda-
suguste IT tudengitega ja sain selgemaks 
sihid, mille suunas liikuda. Lisaks võtsin 
osa erinevatelt IT üritustelt, näiteks avati 
Dublinis uus Microsofti kontor, kus käisin 
ekskursioonil ja kuulasin inspireerivat 
loengut.″

Ma olen väga õnnelik, et läksin just sinna 
kooli ja sellisel ajal, sest leidsin väga häid sõpru kogu eluks. Erasmus+ pakub väga häid võimalusi 
õppida ja kogeda midagi, mida ainult ühest koolist ei saaks. Olen uhke enda üle, et olen julgenud 
astuda sellise sammu ja minna välismaale õppima.″

2018

Keti Nikolova, incoming student, University of Che-
mical Technology and Metallurgy, Sofia, Bulgaria

″ My internship in Virumaa College was a dream come true 
and exceeded all my expectations from day one. 

A couple of weeks of my internship were devoted to acqu-
ainting myself with the laboratories of Virumaa College and 
the laboratories of Tallinn University of Technology. Most of 
the time of my internship I spent in the Oil Shale Compe-
tence Center, where I had the chance to observe a very 
good team of specialists working and researching the field 
of oil shale and chemistry.

The skills I have gained during my time in Virumaa College 
make me feel more confident and knowledgeable in the field 
of fuel technology and chemistry. I feel really lucky that I 
had this once in a lifetime opportunity to come to this inter-
nship.″
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2018

Artjom Smirnov,
Fuel Technology student

″I have participated in Erasmus+ program because of a 
few reasons. The main one was my desire to diversify my 
rut. The second reason was my interest to see another 
country with another people, culture and mind-set. Per-
haps, the reasons can be combined into one – to change 
my life and get out of my comfort zone.

During all the exercises I did not have a wish to take up 
my phone or to get myself distracted by any other way. 
For example, how can I possibly had that wish during 
our ride on a hybrid car while a teacher were driving and 
explaining us how it works? ″

2019

Aleksander Shaposhnikov, IT student

″ We never thought Erasmus trip to other country 
can affect live so much. It was an amazing expe-
rience for each of us. For some of us it was first 
opportunity to visit another country and honestly 
saying, we never expect, that people can be so 
different compared to people in our country.

The programme of the traineeship for IT students  
included: Programming mobile robot in C++ with 
OpenCV for video camera image recognition. The 
main subject for Mechanical Engineering stu-
dents was Mechatronic project “Development of 
a mechatronic system: stabilized movements of 
a balanced bi-copter”

… we have fond memories of the trip although there were some difficulties, but they always happen and 
it is very important not to be afraid of them.″

2019

Marina Lagun, IT student

″The city of Vaasa is known for its electricity 
generation and heavy machinery production. So, 
it comes to no surprise that education provided 
by VAMK is focused on Engineering, Information 
Technology, and International Business prog-
rammes. 

… semesters are fast-paced and you will take 
exams during the semester, so be ready to con-
sistently study during the whole semester and 
complete your homework in time.

 A word of advice to my fellow students – don’t 
waste the opportunity the Erasmus+ Programme 
gives, go study abroad! ″

ÕPPETEGEVUS
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2020

Viljam Torf, Svetlana Trizno, IT students

″ Despite everything that happened due to COVID-
19, we view this experience positively, although we 
managed to stay so short, but it was an amazing and 
interesting experience.

Before the trip to Krakow, almost all the information 
was sent to us by email: the website to register a 
place in a hostel, offered mentors to make it easier 
to get used to the place, supervisors wrote when to 
meet them and told us everything in detail at the 
meeting, gave gifts and even offered the opportunity 
to learn Polish. Also, worth noting is a special program 
for exchange students, which offered a lot of enter-
tainment, almost every day, such as throwing axes, 
visiting a Park with parrots, bowling, trips to different 
Polish cities like Gdansk and Zakopane...″

2019

Oleg Sokolov,
Industrial Automation student

″ You can’t know the moments of life until you’ve 
lived them. … we got a good experience on the 
training program, as well as stable warm weather 
for two months, delicious food, new friends. 

We visited the laboratories of the University, saw 
how the training programs based on Festo cont-
rollers work. We saw in the laboratory how to mix 
alcohol and oil to produce biofuels and learned 
how to use automation in this case. We visited 
three large factories, one of which is “WiTTE” 
automotive, which is 90% automated.

I gained experience of interaction in a in 
cross-functional team, I gained new knowledge 
in my specialty, I had an internship in the cur-
riculum.″

2019

Jevgeni Sitnik,
Civil Engineering student

″ For me, practicing in Germany was a very 
useful experience. I participated in the construc-
tion works and gained vast and rich experience 
in the construction of private houses in Germany, 
namely: executing earthworks; preparing the soil 
for the foundation of the house; installing and fil-
ling of the foundation; reinforcing the foundation, 
walls, lintels and ceilings.

I also gained rich experience in arranging a 
construction site, organizing construction works, 
communicating with a client and also in mana-
ging team work.″
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2020

Ilja Vdovin,
Power Engineering student

″ I was an exchange student at the University of Zagreb, 
Faculty of Electrical Engineering and Computing. I chose 
5 subjects for myself that were directly related to my 
study program. During my short stay at the university 
(about a month), I managed to get acquainted with the 
production of solar energy and its distribution.

Despite all the problems and crises, I am satisfied with 
my studies in Croatia. I met interesting people, saw 
how a big university works, saw the beautiful country of 
Croatia and the city of Zagreb…″

2021

Martin Jürisoo, Andreas Kaver, Tanel Mõistlik, Che-
mical Technology students

″ The three of us were involved in a project titled BioChemCat 
- Integration of chemical catalysis with industrial biotechno-
logy for biomass utilization. The research was in chemical 
technology with respect to functionalization and produc-
tion of cellulose- and nanocellulose based materials. In the 
future, this project will provide a basis for efficient biomass 
conversion (main cellulose) into renewable products. 

We also explored the city of Sundsvall in our free time. We 
visited mountains to the north and south of the city (called Norra Berget and Södra Berget respecti-
vely). We also tried out cuisines from different cultures.

We are very thankful for the opportunity the Erasmus+ program gave us and we definitely encourage 
other students to also try it out!″

2021

Georgi Baikov, Chemical Technology student

I went to study in Prague thanks to the Erasmus+ 
program. I’ve become a student of the University of 
Chemistry & Technology (UCT) Prague, Faculty of Che-
mical Technology. These are outstanding impressions I 
am going to share!

Speaking of the university, it’s definitely a new expe-
rience to me. The huge university with several buildings 
feels like a maze. It’s completely the opposite of what I 
am used to. Almost nobody is asking students’ names 
and some lecturers don’t even tell their name. There is 
no personal communication, feels like watching a video. 
Of course, this is not applicable to everyone, there are 
several educators whose lectures I really enjoy, who are 
friendly and know how to capture your attention. 

But here’s what I haven’t been disappointed in. It is 
the number and the quality of events organized by the 
Erasmus Student Network of UCT. Every week we have 
something to do: cultural evenings, different trips and 
competitions or even simple parties. You can never be 
bored. Thanks to these events I’ve made many new 
friends here.″

ÕPPETEGEVUS
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Oleme 3. kursuse keemiatehnoloogia eriala üli-
õpilased Johanna ja Hanna. Käisime 2022. aasta 
kevadesemestril Erasmuse programmiga välis-
õppes Sloveenias Maribori linnas. Õppetöö kestis 
veebruarist juulini.

Plaanisime kohale minna ühe päevaga, aga tege-
likkuses kulus meil selleks terve nädalavahetus. 
Põhjuseks oli ookeani pealt tulnud torm, mille 
tõttu pidime jääma kaheks ööks Amsterdami. Kui 
lõpuks Maribori jõudsime, selgus, et olime koroo-
nasse jäänud ja ei saanudki tutvumisnädalatel 
osaleda: pidime hoidma kõigist distantsi. 

Peale kahenädalast karantiini tuli meil õppimises 
palju rohkem pingutada, et järele jõuda. Meil 
vedas, sest laborite õppejõud ja kaasüliõpilased 
olid väga vastutulelikud ning seletasid meile 
kõike inglise keeles. Laborites tegime koostööd 
hoopis kohalike Sloveenia tudengitega, kuna 
enamus õppeaineid, mida me valisime, ei olnud 
teised Erasmuse tudengid valinud. 

Ainult ühe aine teooria osas oli meil võimalus 
õppida reaalselt inglise keeles, kuigi olime dekla-
reerinud vaid ingliskeelseid aineid. Üks õppejõud 
oli nõus oma vabast ajast meile eraldi ingliskeel-
seid loenguid tegema, aga kõik materjalid olid 
ikka sloveeniakeelsed. 

Kui olime õppetöös järele jõudnud, saime rohkem 
suhelda ja vaba aega veeta. Muidugi jätkus meil 
ka õppetöö ja eksamisessioon. Mariboris toimus 
palju üritusi, kontserte, pidusid. Lisaks sellele 
olid seal huvitavad muuseumid ning loodus-
kaunid kohad, kuhu matkata. 

Välisõpe oli meie jaoks algselt palju eneseüle-
tust nõudev ja keeruline, kuid kokkuvõttes siiski 
arendav: saime rohkelt elukogemusi ning soovi-
tame teistelgi minna välisõppesse. Mõistlik oleks 
ka eelnevalt raha koguda, kuna meie jaoks oli 
Erasmuse stipendium ainult toetuseks.

Maribor oli ilus ja inimesed sõbralikud.  Nii välis-
õppe käigus kui ka üritustelt leidsime tuttavaid, 
kellega siiamaani suhtleme.

VÄLISÕPINGUD MARIBORI
ÜLIKOOLIS
Hanna Haaramaa, Johanna Arak, üliõpilased

2022
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In the 2nd year, we decided to have an internship 
abroad. Thanks to the Erasmus+ program we 
were able to do an internship in Ireland for three 
months, in the city of Limerick. The company we 
worked for is called Celignis Limited, and it is a 
biomass analysis laboratory.

At first when we both started our journey it was 
very exciting and we really enjoyed the trip to 
Limerick as our plane was flying to Dublin and 
we had to take a bus to Limerick. This allowed us 
to see the capital of Ireland, as well as the land-
scape of the country. When we arrived in Lime-
rick, it was the moment when we realized, that we 
would be staying in this city for 3 months. At first 
it was a frightening thought, since the environ-
ment was new to us, and we didn’t know how to 
navigate the city yet. Fortunately, we both had 
landlords who were local Irish people and they 
helped us with questions about local transport, 
shops and training centers. After 2 weeks, we 
already felt quite comfortable in the city.

The company that we worked for was very mul-
ticultural as most of the employees and other 
interns were from all over the world. For example, 
we both had different instructors, one was from 
Ghana and the other was from Mexico. The inst-
ructors were friendly and taught us well how to 
do the work assigned to us. 

I was working with ICP Spectrometry and also 
had to prepare samples for analysis. In fact, I 
performed the entire operation myself, so it gave 
me a better understanding of the process. Jarek 
was working with liquid chromatography. He had 
to maintain the functioning of the systems, as 
well as analyze some samples. In addition, he 
also dealt with pore analysis.

Outside of work, there was always something to 
do as there were a lot of interns in the company. 
We had groups that planned trips around Ireland 

to see the most exciting places in the country. I 
also joined some of them and I really enjoyed the 
ones where we went to national parks or places 
that had nature because Ireland’s landscape is 
very beautiful. During our stay in Ireland, we also 
visited cities like Cork, Galway and Dublin. Jarek 
also participated in the half marathon, which was 
held in Armagh. He had the oppurtunity to see 
the smaller villages and learn rural accents. He 
had the opportunity to see small villages and 
learn a rural accent.

Of course, it has to be said that Ireland was not 
a cheap country and the rent was quite high, 
which limited our freedom of choice during our 
stay. Also, both of us lived in suburban areas 
which meant that shops, training centers and the 
company that we worked at were quite far away. 
The local transport was quite decent in the city 
but both of us wanted to save our money, so we 
bought second-hand bikes, as it would give us 
more freedom to explore the city and we could 
go to places without being dependent on bus 
times. 

The experience we had definitely happens once 
in a lifetime, and although it was difficult at times 
to be abroad, in another country, looking back, 
we are both very proud of ourselves. We both 
recommend doing an internship or studying for 
a semester in another country, as this will defi-
nitely make a person to step out of his comfort 
zone and experience something entirely diffe-
rent. 

ERASMUS IN IRELAND
Jaagup Vunn, Jarek Kurul, students

ÕPPETEGEVUS
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Tutvusmispraktika Bulgaarias oli kindlasti üks 
ainulaadne kogemus mu elus. Ma ei olnud kunagi 
varem reisinud Balkani riikidesse ega olnud nii 
pikalt võõrsil. Lisaks kultuurilisele kogemusele, 
oli see ka õppekogemus, kus tutvusin erinevate 
suurte keemiaettevõtetega, mis andis parema 
arusaama, kuidas minu õpingud ja karjäär saavad 
areneda keemiainseneeria valdkonnas.

Esimene kuu oli alguses natukene suurem kul-
tuurišokk, sest olles riigis, kus ei räägitud nii-
võrd palju inglise keelt ega vene keelt, tõi kaasa 
erinevaid raskusi elamisoludes. Kliimagi andis 
tunda, eriti suvel, kus temperatuur tõusis osadel 
päevadel kuni 35oC. Vaatamata kõigile pisikes-
tele ebamugavustele, oli soojema kliimaga kerge 
ära harjuda. 
Praktika toimus Ida-Euroopas väga tunnustatud 
Angel Kanchevi Ülikoolis, mis pakub laialdast 
õpet erinevatel õppealadel nii humanitaar- kui 
ka reaalainete suundadel. Meie programmijuht, 
professor Rosen Ivanov, näitas meile, milliseid 
arenguid nende kool ja riik on teinud teaduslike 
saavutuste osas ja kuidas nende ülikool aitab 
hakkajatel noortel põhjalikult mõista ümbritsevat 
maailma. Programmijuhi algatusel korraldati 
kaks ekskursiooni suurtesse keemiaettevõte-
tesse ja tutvustati keemiaga seotud õppeastust 
sõsarkoolis Razgradis.

Õppimine oli väga sisukas ja huvitav. Suured 
ettevõtted, nagu Astra Bioplant, mis tegeleb 
määrdeainete ja mootoriõlide tootmisega, ja 

Prista Oil, mis tegeleb biodiisli tootmisega, 
andsid aimu erinevate toodete valmistamisest. 
Kuna eelmainitud ettevõtted tegutsesid väga 
rohelise mõtteviisiga, andis see rohkelt usku 
tulevikus loodussõbraliku majanduse saamisse. 
Lisaks külastasime Ruse Ülikooli Razgradi osa-
konda, kus õppetegevus oli suunatud biokeemia 
ja toidukeemia erialadele. Väga huvitav oli näha, 
kuidas teises riigis tegeletakse täppisteadusega 
ja kui palju on Bulgaaria toidukultuur mõjutanud 
sealset toidukeemia arengut. Kahe kuu jooksul 
oli küll vähe külastusi, kuid need olid igati sisukad 
ja andsid hea ülevaate erialast tervikuna.

Kultuurilisest aspektist lähtudes saab öelda, et 
kõik Bulgaaria inimesed on sooja südamega ja 
väga positiivse ellusuhtumisega. Ilus oli näha, 
kui palju inimesed suvises Ruse linnas pidevalt 
liiguvad ja naudivad elu nii restoranides kui ka 
veedavad üheskoos aega parkides. Kui mõelda 
Bulgaariasse tagasimineku peale, siis läheksin 
kindlasti, et kogeda lisaks looduse soojusele ka 
inimeste endi soojust. Puhkeajal tutvusin aja-
looga, külastades muuseumeid ja vaadates mit-
meid ajaloolisi sündmusi meenutavaid mälestus-
märke. Need kõik andsid aimu, kuivõrd pikk ja 
sündmusterohke on Bulgaaria ajalugu olnud.

Kõige suurem õpe, mis tuli minu reisist Bulgaa-
riasse, oli kindlalt minu eneseareng iseseisvaks 
täiskasvanud inimeseks. Mõelda sellele, kuidas 
hakkama saada võõral maal ise ja tulla toime 
sealsete raskustega, on kindlasti tegu, mida 
peaks iga noor inimene enda elus kogema. Kuigi 
olen varasemaltki üksinda Euroopas reisinud, siis 
minu praktika Bulgaarias oli nagu eksam, mis 
võttis kokku iga minu tolle hetkeni läbi käidud 
oskused iseseisvalt hakkama saamises. Kuigi 
peamised raskused esinesid väljaspool praktikat, 
siis olen ikkagi õnnelik, et võtsin sellest õppekäi-
gust osa: tunnen ennast palju enesekindlamana 
ja initsiatiivikamana.

TUTVUMISPRAKTIKA
BULGAARIAS 
Indrek Niinemets, üliõpilane
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23.05. – 27.05.2022 külastasid Virumaa kolledži 
majandusainete lektor Monika Kuusmann-Pajo 
ja inglise keele lektor Elo Raketski rahvusvahe-
lise Erasmuse nädala raames Afyon Kocatepe 
Ülikooli, mis asub lääne Türgis Afyoni piirkonnas 
Afyonkarahisari linnas.

Afyon Kocatepe Ülikool loodi 1992. aastal. Praegu 
on ülikoolis 4 teaduskonda ja 12 õppetooli. Üli-
koolis õpib 2022. a 30 645 üliõpilast, sh 64 välis-
tudengit erinevatest riikidest, ning töötab 1050 
akadeemilist töötajat. 

Lähetuse eesmärk oli osaleda 8. rahvusvahelise 
Erasmuse nädala „Priorities, Internship Oppor-
tunities, and International Credit Mobility in 
2021-2027” üritustel, tutvustada Tallinna Tehni-
kaülikooli, luua uusi kontakte, külastada Afyon 
Kocapete Ülikooli pedagoogika õppetooli ning 
võõrkeelte teaduskonda. 

Erasmuse nädala programm oli töine ja sisutihe. 
Esimesel päeval andis vastuvõtva ülikooli rah-
vusvaheliste suhete osakonna juhataja Dr Prof 
İhsan Cemil DEMİR ülevaate Afyon Kocatepe Üli-
koolist ja õpetatavatest erialadest. Päeva teisel 
poolel tutvustasid kõik osalejad ettekande või 
videoga oma ülikooli. Esindatud oli 22 erineva 
riigi ülikooli, kokku 55 osalejat.

Teisel päeval tutvusime pedagoogika õppetooli 
ja võõrkeelte teaduskonna töökorraldusega ning 
osalesime tulevaste inglise keele õpetajate tun-
dides.

Esimeses seminaris tutvustas lektor İlyas Saykılı 
suulise väljendusoskuse arendamise meetodeid 
ning kaasas meid aktiivselt keeleoskust arenda-
vatesse rollimängudesse. Sellele järgnes lektor 
Zeynep Çetini poolt juhendatav kirjalikku väl-
jendusoskust arendav seminar, kus arutasime 
tudengitega inglise keele õppe äppide kasuta-
mise võimalusi õppetöös.

Pärastlõunal tutvustas võõrkeelte teaduskonna 
juhataja Dr Fatih Güngör meile õppetooli töö-
korraldust ning kohtusime pedagoogikaosakonna 
dekaaniga. 

Kolmandal päeval osalesime lektor Abdullah Ertiti 
suulise väljendusoskuse arendamise loengus ja 
pärastlõunal toimus Erasmuse nädalal osalevate 
ülikoolide laat, kus tutvustasime tudengitele 
õppimisvõimalusi TalTechis ning vahetasime kon-
takte teiste ülikoolide esindajatega.  

Viimastel päevadel korraldati kõigile osalejatele 
Türgi vaatamisväärsusi tutvustav ekskursioon. 
Külastasime UNESCO kultuuripärandisse kuu-
luvat Hierapolist, Ephesust ja Sirincet (väike küla 
Izmiri lähedal). 

Erasmuse nädalal osalemine aitas kaasa uute 
kontaktide leidmisele ja koostöövõimaluste 
laiendamisele TalTechi ja Afyon Kocatepe ülikooli 
vahel. Seminarides osalemine andis mitmeid uusi 
ideid, kuidas tunde mitmekesisemaks ja kaasa-
haaravamaks muuta.

ERASMUSE NÄDAL TÜRGIS 
AFYON KOCATEPE ÜLIKOOLIS 
Elo Raketski, humanitaarainete töörühma lektor
Monika Kuusmann-Pajo, humanitaarainete töörühma lektor
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Katrin Kruut ja Mihkel Kahju käisid 03.10 - 
07.10.2022 Ferrolis ja A Corunas, Loode-Hispaa-
nias, kus toimus rahvusvaheline personalinädal 
2022 teemal „Smart Industry and its implications 
for universities”.

Esimesel päeval toimusid vastuvõetava ülikooli 
ja külaliste-osalejate presentatsioonid. Ülikooli 
juhtkond tutvustas struktuuri, teadustöö õppe-
kavasid ja suundi. Osalejad tutvustasid enda 
õppeasutust ning rääkisid sellest, kust ja miks 
nad tulid sellele üritusele. Kohale tuldi erineva-
test Euroopa riikidest: Saksamaa, Rumeenia, 
Bulgaaria, Ungari, Inglismaa, Kreeka, Portugal, 
Läti, Eesti, Itaalia, Prantsusmaa, Poola. Sama 
päeva õhtul toimus kahetunnine jalutuskäik - 
tutvumine Ferroliga.

Teisel päeval tutvusime Mereväe ja tööstusuu-
ringute keskusega (Naval and Industrial Rese-
arch Centre), mis asub Tehnoloogiliste töötubade 
hoones (Technological Workshops Building). 
Külastasime järgmiseid laboreid: 
• Thermal and Rheological properties              

of materials 
• Lab Laser 
• Lab Plastics 
• Lab Wind 
• Tunnel Towing Tank 
• Mechanical Engineering Lab 

Peale lõunat läbisime välkkiire hispaania keele 
kursuse (Spanish language Crash Course), mille 
käigus õpetaja tutvustas rahvussööke, jooke ja 
tervitusfraase.

Peale kiirkursust toimus Ferroli looduslike vaa-
tamisväärsuste ja rannikuala külastuse ekskur-
sioon. 

Kolmandal päeval külastasime A Coruna ülikoo-
lilinnakut, sh Tehnoloogilist innovatsioonikeskust 
Ehitus ja Tsiviilehitus. Peale lõunat sai osaleda 
bussi- ja jalgsiekskursioonil A Coruna linnas.

Neljandal päeval toimus ekskursioon ülikoolilin-
naku ja teaduskondade külastamisega: 
• Faculty of Humanities 
• Faculty of Nursing and Podiatry 
• Faculty of Work Science University 
• Collegue of Industrial Design Polytechnic 
• School of Engineering Language   

Centre/ Student Resource Centre 
• Casa do Patín Library 

Samal päeval kohtusime individuaalselt ülikooli 
kolleegidega (vastavatest osakondadest), jaluta-
sime Curuxeirase dokki ja sõitsime laevaga.

Viimasel programmipäeval tutvustati kohalikke 
rahvusvaheliste projektide edulugusid, millele 
järgnes tagasiside andmine toimunud rahvusva-
helisele nädalale ning autasustamistseremoonia.

Toimunud rahvusvaheline personalinädal oli väga 
huvitav, sisukas ning andis palju uusi tutvusi ja 
ideid koostööks.

Nii kolledži esindajad kui ka kogu rahvusvaheline 
grupp jäi toimunud personalinädala program-
miga väga rahule.

RAHVUSVAHELINE NÄDAL
HISPAANIAS
Katrin Kruut, taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist
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31. oktoobrist kuni 04. novembrini osalesid 
Erasmus+ koordinaator Natalja Denissova ja 
Keemiatehnologia õppekava programmijuht 
Antonina Zguro kolmandal rahvusvahelisel 
nädalal, mida korraldas Karadenizi Tehnikaülikool 
(türgi keeles Karadeniz Teknik Üniversitesi). See 
on Türgi suuruselt neljas tehnikaülikool. Ülikool 
on asutatud 1955. aastal ja sisaldab 12 teadus-
konda, 6 instituuti, keeltekooli, 8 kutsekooli ja 24 
teaduskeskust. Siin õpib ligi 32 tuhat üliõpilast.

Reisi peamine eesmärk oli laiendada Virumaa 
kolledži rahvusvahelist koostööd, leida uusi part-
nereid. Üheks eesmärgiks oli tutvuda ka Karade-
nizi Tehnikaülikooli (KTÜ) keemiainstituudi, kee-
mialaborite, keemia õppekavade, teadussuunda-
dega. Nädalakava oli piisavalt pingeline.

Rahvusvahelisel nädalal osales 17 ülikooli 14 rii-
gist.

Igal ülikoolil oli 5-7 minutiline lühitutvustus ja 
videofilm. Natalja Denissova tutvustas rahvusva-
helisel nädalal osalejatele meie ülikooli ja kolledžit 
ning esitles uusi mobiilsusvorme, mida raken-

datakse Tallinna Tehnikaülikoolis (EUROTEQ) ja 
Virumaa kolledžis (IT-üliõpilaste meeskonna osa-
lemine Klaipeda Riikliku Rakenduskõrgkooli pro-
jektis, Leedu). Informatsioon äratas rahvusvahe-
lise nädala osalejate seas suurt huvi.
Rahvusvahelise nädala külalisülikoolid osalesid 
messil, kus Türgi tudengitel ja KTÜ teaduskon-
dade Erasmus+ koordinaatoritel oli võimalus 
suhelda välisülikoolide esindajatega ning esitada 
kõiki huvipakkuvaid küsimusi. Messi materjalid 
(brošüürid ja videod) saadi TalTechi mobiilsus-
keskusest. Tallinna Tehnikaülikooli vastu oli suur 
huvi: tudengeid huvitas võimalus õppida äri, 
infotehnoloogiat, läbida praktikat jt.

Rahvusvahelise nädala viimasel päeval toimus 
meie visiit loodusteaduskonna keemiainstituuti. 
Instituudis õpib ligi 2000 bakalaureuseõppe 
tudengit ja ligi 80 magistriõppe tudengit. Olemas 
on ka doktoriõppe programmid. Keemiainsti-
tuudis on biokeemia, orgaanilise keemia, füüsi-
kalise keemia, anorgaanilise keemia ja analüüti-
lise keemia õppetoolid. Instituudil on kaasaegsed 
õppe- ja teadustöö keemialaborid. Käisime ana-
lüütilise keemia ja orgaanilise sünteesi praktiku-
mides ning suhtlesime tudengitega.

Samal päeval külastasime ka ravimi- ja farmaat-
siatehnoloogia rakendus- ja uurimiskeskust. 
Keskus on unikaalne teadus- ja tehnoloogiabaas, 
et teha põhjalikke uuringuid uuenduslike ravi-
mitehnoloogiate väljatöötamisel ja tööstuslikul 
tootmisel. Keskuse juhatajaga on kokku lepitud, 
et 2023. aasta jaanuaris-veebruaris käib kaks 
meie keemiatehnoloogia eriala tudengit selle 
laborites praktikal.

Vastuvõtva ülikooli korraldatud kultuuriprog-
rammi raames tutvusid rahvusvahelisest näda-
last osavõtjad Trabzoni linna omapärase arhi-
tektuuri ja ajalooliste objektidega, Põhja-Türgi 
kultuuri ja loodusega, külastasid Sümela mägi-
kloostrit ning maitsesid rahvusköögi toitusid.

KARADENIZI TEHNIKAÜLIKOOLI 
KÜLASTAMINE TRABZONIS 
Antonina Zguro, programmijuht, lektor
Natalja Denissova, peareferent-tõlk, Erasmus+koordinaator
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14.11 – 18.11 ja 21.11 - 25.11 osalesid Virumaa 
kolledži Telemaatika ja arukate süsteemide õppe-
kava programmijuht Žanna Gratšjova, lektorid 
Natalja Ivleva, Olga Dunajeva ning inglise keele 
lektor Elo Raketski ning päevaõppe tudengid 
Vladislav Brusnitsin, Nikita Kotškin, Monika 
Kiik, Aleksandr Afanassjev, Albert Sile ja Taisja 
Kožuhhar rahvusvahelises Erasmus+ projektis 
Leedus. Projekti läbiviija oli Klaipeda University 
of Applied Sciences koostöös Saksa tehnoloogia-
firmaga Jung. 

Projekti käigus tuli tudengitel virtualiseerida 
Tark Maja ehk välja töötada Targa Maja kaug-
juhtimissüsteem Saksa tehnoloogiaettevõttele 
Jung. Ülesande täideviimiseks oli ettevõttel välja 
pakkuda kaasaegsete lahendustega korter, mis 
pakkus erinevaid võimalusi oma elu mugavaks 
tegemiseks ühe nupuvajutusega. Näiteks äratus-
kella asemel sai hommikul panna voodi värisema 
ning soovi korral kamina tööle. Ka vannituba või-
maldas mitmeid erinevaid lahendusi hubaseks 
ajaviitmiseks. Peegli peale kuvatav virtuaalne 
ekraan võimaldas süüdata küünlad ning lülitada 
sisse romantiline muusika. 

Projekti esimese nädala veetsid tudengid Klai-
pedas, kus neil tuli töötada gruppides koos teiste 
IT tudengitega üle terve Euroopa. Projektis 
osales kokku üle kolmekümne tudengi Eestist, 
Kreekast, Saksamaalt, Lätist, Horvaatiast ja Lee-
dust. Projektis edukas osalemine eeldas tuden-
gitelt väga head inglise keele oskust, suhtlemis-
oskust, võimet jagada ülesandeid ja vastutust. 
Teisel nädalal jätkasid tudengid tööd veebipõ-
histes gruppides. 

Virumaa kolledži Telemaatika ja arukate süstee-
mide õppekava programmijuht Žanna Gratšjova 

kommenteeris projektis kaasategemist järgmi-
selt: „Projektis osalemine annab meie tuden-
gitele reaalses ettevõttes ja rahvusvahelises 
meeskonnas töötamise kogemuse.”

Kombineeritud intensiivprogramm (Blended 
Intensive Programs, BIP) on probleemipõhine 
õppemeetod, mille käigus ühendatakse reaalne 
meeskonnatöö veebipõhise meeskonnatööga. 
Töö on jaotatud kaheks: esialgu toimub lühiaja-
line kohtumine välismaal, kus rahvusvahelistel 
töögruppidel on võimalik omavahel tuttavaks 
saada. Seejärel jätkub meeskonnatöö veebipõ-
hiselt. Kombineeritud intensiivprogramm suu-
rendab võimet arendada ja rakendada innovatiiv-
seid õppemeetodeid kõrghariduses. 

TUDENGITE RAHVUSVAHELINE 
TARGA MAJA
VIRTUALISEERIMISE PROJEKT
Elo Raketski, humanitaarainete töörühma lektor
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Tudengiklubi huvilised said möödunud aastal osa 
mitmetest Virumaa kolledžis enneolematutest 
üritustest. Vahvaid koosviibimisi oli rohkesti: 
Erasmus jutuõhtud, välimatkad, Kuldvillaku 
mälumängud, lauamängude õhtud, võrkpalli-
võistlus, Tudengiklubi esimene sünnipäev, õlle-
koolitus, piljardiõhtud, jõulupidu ja Tudengiklubi 
kevadlaat!

Tudengiklubi avamisest alates on tudengid, kes 
pole varem huvi tundnud üliõpilasesinduses 
tegutsemise vastu, nüüd avastanud endas kor-
raldamise ja planeerimise oskuse ning realisee-
rivad meeleldi enda ideid Tudengiklubi mugavas 
keskkonnas.

Töörühm ja asukoht võivad olla natukene muu-
tunud, kuid Virumaa kolledži üliõpilasesindus on 
siiski tegus ja rõõmsameelne. Uuel aastal oleme 
juba valmis astuma suuremaid ja põnevamaid 
samme.

Üliõpilasesindus, nagu iga teine esinduslik organisatsioon, on vahetuvate liikmetega üksus. Sellest 
tulenevalt on ka tegevused igal aastal erinevad ja erilised, sest uute liikmete tulekuga saabuvad ka 
uued põnevad ideed. 

Sel aastal oli suurem tähelepanu Virumaa Tudengiklubi tegevustel ehk suurüritustest tihedamini toimu-
vatel väikeüritustel, mis olid eeskätt suunatud tudengite vaba aja sisustamisele.

Foto võrkpallivõistlusel osalenud meeskondadest 
ja korraldusmeeskonnast. 22.09.2022

Tudengid jõulupeol loosiauhindadega. 16.12.2022

Fotokollaaž Virumaa Tudengiklubi sünnipäevast. 
09.11.2022

Tudengid matkamas Kotka matkarajal. 
29.09.2022

ÜLIÕPILASESINDUS JA
TUDENGIKLUBI TEGEVUSED
Saskia Sofia Eller, üliõpilasesinduse esimees
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Ida-Virumaa õiglase ülemineku plaane on tehtud nüüdseks juba üle kahe aasta. Selle aja jooksul on 
selgunud konkreetsed meetmed, mille raames ka ülikoolid saavad panustada maakonna ja ettevõtluse 
arendamisse ning tulevikuspetsialistide koolitamisse. Kahe meetme raames tuleb Tallinna Tehnikaüli-
koolil ja Tartu Ülikoolil sõlmida konsortsiumileping ning koostada ühine tegevuskava.

ÕÜF ülikoolidele suunatud meetmete tegevuste abikõlblikkuse periood on seitse aastat, 01.09.2022-
31.12.2029.

Meetmed jagunevad:

1. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine 
kutse- ja kõrghariduses

Eesmärk - vastavalt piirkonna ettevõtete vajadusele suurendada koolituskohti kutseõppes, kõrghari-
duses ja täienduskoolituses nii koolipõhises kui töökohapõhises õppevormis. 

Meetme maht: ÕÜF toetus 25 000 000 eurot, riiklik kaasfinantseering 10 714 286 eurot, kokku 35 714 
286 eurot. Omafinantseering 0%.

2. ÕÜF ettevõtete teadmusmahukuse kasvatamise toetamine 

Eesmärk - tõsta Ida-Virumaa ettevõtete ja asutuste teadmusmahukust ning koostööd teadus- ja aren-
dusasutuste ning kõrgkoolidega. Tagada piisav teaduse, arenduse ja innovatsiooni teadmiste, teenuste 
ja infrastruktuuri pakkumine piirkonnas üleminekuks uutele tehnoloogiatele ja ärimudelitele. 

Meetme maht: ÕÜF toetus 25 000 000 eurot, riiklik kaasfinantseering 10 714 286 eurot, kokku 35 714 
286 eurot. Omafinantseering 10%.

Tallinna Tehnikaülikooli teaduskonnad ja instituudid on koostöös Virumaa kolledžiga välja töötanud 
Ida-Virumaale suunatud haridus- ja teadusplaanid.

Toetust plaanitakse taotleda alljärgnevate tasemeõppekavade avamiseks või arendamiseks:

1. Olemasolevad õppekavad, mis vajavad arendamist, sh teadusvõimekuse tõstmine, vastuvõtu 
suurendamine, sisu muutmine vastavalt tööandjate ootusele, turundus:

 • Keemiatehnoloogia, RAK (päeva- ja sessioonõpe)
 • Masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimine, RAK
  (päeva- ja sessioonõpe), peaerialad: energiatehnika, masinaehitustehnoloogia
 • Arukad süsteemid ja rakendusinfotehnoloogia (endine Telemaatika ja arukad    
  süsteemid), RAK (päeva- ja sessioonõpe), peaeriala Tarkvara arendus     
  ja digilahendused
 • Jätkusuutlikud keemiatehnoloogiad (endine Kütuste keemia ja tehnoloogia),    
  MA (päevaõpe)
 • Äriinfotehnoloogia, MA (sessioonõpe), peaeriala Andmeanalüüs ja arukad süsteemid 

2. Uued õppekavad 
 • Jätkusuutlik tööstus, MA (sessioonõpe)
 • Jätkusuutlik ettevõtlus ja ringmajandus, BAK (päevaõpe)

3. TalTech õppekavad, milles tehakse muudatused ja avatakse vastuvõtt Ida-Virumaal
 • Rohelised energiatehnoloogiad, MA (sessioonõpe)
 • Meditsiinitehnika ja –füüsika, MA (sessioonõpe)

PLAANID IDA-VIRUMAA ÕIGLASE
ÜLEMINEKU PROTSESSIS
MSc Mare Roosileht, direktor
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Lisaks on plaanis pakkuda arvukalt mikrokraade ja täienduskoolitusi, lähtudes eelkõige maakonna ini-
meste, ettevõtete ja organisatsioonide vajadustest ning ootustest.

Koostöös ülikoolide ja ettevõtetega on plaanis Virumaa kolledžis arendada välja 
järgmised uurimissuunad:

1. Taastuvenergeetika ja salvestustehnoloogiad, paindlikkustehnoloogiad, sh jätkusuutliku 
energeetika materjalitehnoloogia labori väljaarendamine

2. Uudsete taastuvenergial põhinevate väike- ning kogukonnaenergeetika rakenduste 
uurimine ja arendamine, sh Roheenergeetika katse- ja õppelabori väljaarendamine

3. Siirdeprotsesside seire ja analüüs: uued juhtimismudelid avalikus ja erasektoris ülemi-
nekuks taastuvenergia lahendustele

4. Roboti-inimese koostöö, inimesele kohastuvate robotplatvormide arendamine, sh 
Tööstus 5.0 arendus- ja õppekeskuse väljaarendamine 

5. 3D prototüüpimine, tarkade mehhatroonikatoodete arendamine ja tootestamine, sh 
prototüüpimise arendus- ja õppekeskuse väljaarendamine 

6. Tehisintellekt (AI), andmete servtöötlus ja IoT lahendused hajussüsteemides, 5G aren-
dused ja andmeturve tööstuses, digitaalsete kaksikute rakendamine, sh AI õppe- ja 
katselabori välja arendamine 

7. Digitervisetehnoloogiate arendamine ja juurutamine, sh Ida-Virumaa Digitervisetehno-
loogiate Kompetentsikeskuse loomine 

8. Taaskasutamist vajavate jäätmete pürolüüs ja saaduste järeltöötlemisvõimalused, sh 
Kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori edasiarendamine 

9. Haruldaste muldmetallide eraldamine, väärindamine ja taaskasutus, sh Keemilise 
metallurgia taristu väljaarendamine

10. CO2 väärindamine ja ladestatud aheraine kasutuselevõtt, sh keemiliste protsesside ja 
katalüsaatorite arendustaristu väljaarendamine 

Järgnevad seitse aastat saavad kolledži jaoks olema kiired, põnevad ja töömahukad. Õiglase Ülemineku 
Fondi rahastuse toel tekib võimalus kaasata nii Eesti kui ka välisülikoolide teadlaseid. Loodan väga, et 
sel perioodil kasvab hüppeliselt kolledži töötajate teadus- ja arendusvõimekus ning partneritele saame 
olla toeks nende arenguplaanide elluviimisel.

Head kolleegid – täiskäiguga edasi. Mente et Manu!

ARENDUSTEGEVUS
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MSc Mare Roosileht, direktor

Ida-Viru Haridusklastri käivitamise II 
etapp ; 

54 750,00    

Süsinikuheitmete kasutamise 
arengustrateegia koos 

tööstussümbioosi piloodiga; 
32 324,00    PATEE, ettevõtlikkuse ja 

tehnikahariduse sidumise 
programm; 
83 048,00    

Süvamahutite täituvuse jälgimise 
lahenduse loomine; 

140 000,00    

Reaalajas töötavate digitaalsete 
treeningseadmete loomine 

tööstusprotsesside 
modelleerimiseks ja jälgimiseks; 

50 000,00    

Multi-disciplinary knowledge 
integration for digital manufacturing 

(Digiman); 
138 648,00    

Põlevkivi(produktide) väärindamine 
ja Põlevkivi kompetentsikeskuse 
tegevusvaldkonna laiendamine; 

1074 999,55    

EDU projekt ; 
122 702,64    

PROJEKTITEGEVUS 2022

Projekti nimetus

Ida-Viru Haridusklastri käivitamise II etapp 

Süsinikuheitmete kasutamise arengustrateegia koos tööstus-
sümbioosi piloodiga

PATEE, ettevõtlikkuse ja tehnikahariduse sidumise programm

Süvamahutite täituvuse jälgimise lahenduse loomine

Reaalajas töötavate digitaalsete treeningseadmete loomine 
tööstusprotsesside modelleerimiseks ja jälgimiseks

Multi-disciplinary knowledge integration for digital manufactu-
ring (Digiman)

Põlevkivi(produktide) väärindamine ja Põlevkivi kompetentsikes-
kuse tegevusvaldkonna laiendamine

EDU projekt 

KOKKU

KOKKU

54 750,00 €
 

32 324,00 €
 
83 048,00 € 

140 000,00 €   

50 000,00 €

   
138 648,00 € 

  
1 074 999,55 €    

122 702,64 €

1 696 472,19 €
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Virumaa kolledžil kui Eestis ainukesel täielikult 
tehnika valdkonnas õpetaval regionaalsel kol-
ledžil on 21 aasta jooksul kujunenud välja suur 
koostööpartnerite ring. Nende hulgas on sel-
lised tuntud ettevõtted, nagu Eesti Energia AS, 
Viru Keemia Grupp AS, NPM Silmet OÜ,  Kiviõli 
Keemiatööstuse OÜ, Hanza Mechanics AS kui ka 
paljud väiksemad tööstus- ja tehnika valdkonna 
firmad. Kolledž on läbi aastate püüdnud partne-
rite kaasabil leida erinevaid projekti- ja problee-
mõppe teemasid nii õppeainete, praktika kui ka 
lõputööde jaoks. 

2021. aasta alguses toetuse saanud ESF projekti 
2014-2020.1.05.20-0636 “EDU projekt - tööturu 
vajadustele vastavate ning kõrgharidust toeta-
vate meeskonnapraktika koostöövormide pilo-
teerimine ja jagamine” raames toimunud mees-
konnapraktika juhendajate koolitustel pandi alus 
uuele ja põnevale koostööle Ida-Viru Keskhaig-
laga (IVKH). Septembris toimunud koolitusel 
osales viis IVKH töötajat, kellega koos sõnastati 
kaks meeskonnapraktika teemat:   tempera-
tuurijälgimise süsteemi kaardistamine, problee-
mide kirjeldamine ja võimalike lahenduste pak-
kumine  ning hambaröntgeni jaoks kollimaatori 
modelleerimine ja prototüübi teostamine. Kuna 
praktika oli plaanis läbi viia juba sügissemestril, 
siis komplekteeriti kiiresti interdistsiplinaarne 
meeskond IT- ja mehaanika valdkonna tudengi-
test ning osaleti ringkäigul IVKH-s.  Kohtumiste 
raames kujunes välja ka Telemaatika ja arukate 
süsteemide eriala lõputöö üks teema: „Ida-Viru 
keskhaigla laboratooriumite andurite andmete  
visualiseerimine  ja analüüs statistikatarkvara 
R baasil“.  Tihe koostöö IVKH ja Virumaa kol-
ledži õppejõudude vahel päädis kokkuleppega, 
et kevadsemestril läbivad 2-3 õppejõudu haiglas 
kahenädalase stažeerimise. Eesmärgiks on IVKH 

esinevate väljakutsete täpsustamine ning uute 
projekti- ja probleemõppe teemade sõnasta-
mine. 

Koostöö IVKH-ga on olnud põnev ja silmiavardav 
ning muutub tulevikus veelgi tõhusamaks. Kokku 
on lepitud erinevate koolituste läbiviimine IVKH 
töötajatele, tudengite lõputööde ja praktika 
juhendamine ning ülevaatlike loengute lugemine.
Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioo-
nikeskusega on plaanis läbi viia ärianalüütika 
tarkvarade turu-uuring, ühiselt töötada välja 
teenindusroboti prototüüp ning arutada logisti-
karoboti arendamise ja rakendamise võimalusi.

21. detsembril sõlmis TTÜ koostöölepingu 
IVKH-ga, mis aitab kaasa uudsete terviseteh-
noloogiate rakendamisele ning koos värskete 
teadustulemustega tõstab piirkonna elanike ter-
vise- ja töövõimet. Jaanuari lõpus toimunud TTÜ 
IT-teaduskonna ja Virumaa kolledži kohtumisel 
IVKH võtmeisikutega täpsustati üksustevahelisi 
arendusvõimalusi ning pöörati erilist tähelepanu 
töötajate väljaõppele, kellel on oluline roll inno-
vaatiliste lahenduste elluviimisel. 

Koostöös Tervisetehnoloogiate instituudiga on 
tulevikus arutelu all ka meditsiinitehnika ja
-füüsika magistriõppekava vastuvõtu laienda-
mine Ida-Virumaale ning doktoriõppe võimal-
damine töötavatele tudengitele.  Samuti on 
aktuaalne mikrokraadide väljatöötamine ja läbi-
viimine.

7. veebruaril lõppenud meeskonnapraktika 
juhendajate koolitusel osales rekordarv õppureid 
-  kokku 34 inimest 17 erinevast asutustest, sh 
12 inimest SA Narva Haiglast. Koostööpartnerite 
ringi laienemine on üks konkreetsetest eelpool-
mainitud projekti tulemustest.

Virumaa kolledži siht on pakkuda üliõpilastele 
õppeprotsessi käigus praktilisi, organisatsiooni 
või ettevõttega seotud ülesandeid. See või-
maldab valmistada ette konkurentsivõimelisi 
spetsialiste tööjõuturule ning samal ajal lahen-
dada koostööpartnerite väljakutseid.

MEESKONNAPRAKTIKA
TEEMADE OTSINGUIL KUJUNES 
KOOSTÖÖPARTNERIKS IDA-VIRU 
KESKHAIGLA 
MSc Mare Roosileht, direktor Kokku tulemine on algus. Kokku hoidmine on edasiminek.

Koos töötamine on edu.
Henry Ford
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Virumaa kolledžis viidi läbi neli meeskonnaprak-
tika pilootprojekti, mille teemad pakkusid välja 
tööandjad. Meeskonnad koosnesid nii IT kui ka 
masinaehituse eriala üliõpilastest. Juhendajateks 
olid paralleelselt nii kolledži kui ka ettevõtte töö-
tajad. Praktikale eelnes ka õppejõudude stažee-
rimine tööandja juures.

Kuna kolledžis pakutakse eelkõige rakenduskõrg-
haridust, siis on praktika õppekava kohustuslik 
osa, moodustades sellest ligi veerandi. Ometi oli 
meeskonnapraktika vorm meile avastamata maa 
ning vajadus selle järele tekkis pandeemia ajal. 
Mitmed tudengite lõputööd jäid sooritamata, 
kuna ettevõtted ei olnud valmis neid praktikale 

võtma. Samal ajal tekkis võimalus taotleda ning 
saada rahastust EDU projektile, kus olulisel kohal 
oli uue praktikavormi piloteerimine, õppejõudude 
stažeerimine, praktikajuhendajate koolitused 
ning praktikute kaasamine õppetöösse. Samuti 
oli eesmärk õppeosakonna poolt meeskonnap-
raktikat reguleerivad dokumendid välja töötada.

Ideid meeskonnaprojektide jaoks oleme püüdnud 
tööandjatelt saada juba aastaid. Üksikuid tee-
masid on pakutud, kuid nende teostamine oleks 
võrdne doktoritööga. Seetõttu oli kolledžis läbi-
viidavate parktikajuhendajate koolituste üks 
väljundeid osalejate poolt pakutavad praktilised 
teemad, õpiväljundid ja tulemused. Ülesanne 

MEESKONNAPRAKTIKAMEESKONNAPRAKTIKA
KUI INTERDISTSIPLINAARSE KUI INTERDISTSIPLINAARSE 
KOOSTÖÖ VÕIMALUSKOOSTÖÖ VÕIMALUS
ETTEVÕTETEGAETTEVÕTETEGA
PhD Veroonika Shirokova, programmijuht, vanemlektor
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Meeskonnapraktika teemad, partnerid ja juhendajad

1. Hambaröntgeni jaoks kollimaatori modelleerimine, kalibreerimine ja valmistamistehnoloogia 
koostamine, SA Ida-Viru Keskhaigla, Veroonika Shirokova (Virumaa kolledž), Tatjana Kozak 
(IVKH)

2. Apache Superset BI tarkvara võimaluste testimine haigla andmetel ja HEDA aruannetel, SA 
Ida-Viru Keskhaigla, Olga Dunajeva (Virumaa kolledž), Dmitri Kislitsin (IVKH), Aleksei Lissitsin 
(Apache Superset)

3. Klientide jaoks juhendvideode loomine köögikappide kokkupanemiseks, TNC Components OÜ, 
Veroonika Shirokova (Virumaa kolledž), Sergei Org (TNC Components)

4. Haiglas juba töötava temperatuuri jälgimissüsteemi andmete visualiseerimine reaalajas, SA 
Ida-Viru Keskhaigla, Natalja Ivleva, Natalja Maksimova (Virumaa kolledž), Madis Piibar (IVKH)

osutus oodatust raskemaks, kuid andis tule-
muse. Kokku sõnastati viie koolituse kohta 10 
teemat, millest rakendusid neli. Suurim leid oli 
kolledži jaoks koostöö Ida-Viru Keskhaiglaga, kus 
viidi läbi lausa kolm meeskonnapraktikat. TNC 
Components OÜ on mööblifirma, kellega oleme 
varemgi koostööd teinud, kuid seekord köitis 
mõlemaid osapooli just uudne praktikavorm.

Meeskonnapraktika viidi läbi valdavalt kolledži 
ruumides. Esmalt tutvuti tööandja juures töö-
protsessiga ning ülesande püstitusega. Seejärel 
mõeldi läbi praktika meeskonnaliikmete rollid. Iga 
meekonnaliige viis läbi eneseanalüüsi, hinnates 
oma tugevusi, kuid ka parendamist vajavaid 
oskusi. Järgnevalt koostati tööplaan ning jagati 
ülesanded. Vähemalt kord kuus kohtuti ettevõtte 
esindajaga ja vahetati infot tehtud töö ning esile-
kerkinud väljakutsete kohta. Juhendajad andsid 
tagasisidet ning vajadusel aitasid edasi liikuda. 
Praktika kaitsmine toimus ettevõttes, kuhu olid 
kuulama kutsutud ka teised ettevõtte töötajad. 
Meeskonnaliikmed ise viisid aga taaskord läbi nii 
enese- kui ka meeskonna analüüsi, hinnates saa-
vutatud tulemust ka sotsiaalsete pädevuste sei-
sukohalt.

Kokkuvõtlikult võib öelda, et piloteeritud prak-
tikavorm õigustas end. Üliõpilaste eneseana-
lüüsidest selgus, et tudengitel on raske stres-
siga toime tulla, leida uusi ideid ja lahendusi, 

puuduvad juhtimisoskused. Peale praktikat oli 
eneseanalüüsi tulemus kõrgem, kuna paranesid 
iseseisva- ja meeskonnatöö oskused ning stres-
sitaluvus. Jätkuvalt osutus murekohaks loovus 
erinevate lahenduste pakkumisel. Üldine tagasi-
side üliõpilaste poolt oli positiivne ja sooviti ka 
edaspidi sellise praktikavormiga jätkata. Kõige 
olulisemaks hinnati võimalust tegeleda ülesan-
dega, mille lahendamine lõi tööandjale lisand-
väärtust.

Meeskonnapraktika läbiviimist toetab ESF pro-
jekti 2014-2020.1.05.20-0636 “EDU projekt - 
tööturu vajadustele vastavate ning kõrgharidust 
toetavate meeskonnapraktika koostöövormide 
piloteerimine ja jagamine” 

ARENDUSTEGEVUS
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Virumaa kolledži Masinaehitus- ja energiateh-
noloogia protsesside juhtimise ning Telemaatika 
ja arukate süsteemide õppekavade õppejõud ja 
tudengid töötasid koostöös ettevõtetega välja 
treeningseadmed, mis võimaldavad tööstuses 
toimuvaid protsesse reaalajas jälgida.

Interdistsiplinaarse projekti raames loodi töös-
tusprotsesside modelleerimiseks ja jälgimiseks 
reaalajas töötavad digitaalsed treeningseadmed. 
Täiendavalt koostati kaks digitaalset õpiobjekti: 
masinaelementide ja ajami õpimudelid. Erinevaid 
parameetreid sisestades on võimalik modellee-
rida ajamite erinevaid töörežiime ning seeläbi 
õigeagselt ennustada ja kõrvaldada võimalikke 
rikkeid laagrites ja võllides.  Seadmete seisundi 
monitooring viidi läbi kaugjuhtimise teel, salves-
tades suuri andmekogusid reaalajas.

Projekt algas sügisel 2021, mil toimus seminar 
koostöös Ida-Viru regiooni ettevõtete esinda-
jatega. Seminari jooksul tutvustati ettevõtetes 
toimuvaid tehnoloogilisi protsesse, seadmeid 
ning nende seisundit. Ühtlasi kirjeldati tulevaste 
õpiobjektide struktuuri ning vajalikkust ettevõte-
tele. Objekte loodi ja katsetati aasta jooksul, sel-
lega kaasnes ettevõttepoolne pidev nõustamine, 
et tagada õpiobjektide võimalikult suur sarnasus 
tööstuses toimuvate tegelike protsessidega. Pro-
jekti tulemusi katsetati kolme peaeriala üliõpilas-
tega. Läbi viidi interaktiivseid praktilisi loenguid, 
koguti, töödeldi ja analüüsiti monitooringuand-
meid, sh võimalikud ilmnevad rikked, protsessi 
seisundi hindamine, rikete ennustamine ja ära-
hoidmine. Õpiobjektide baasil  koostati digi-
taalsed õppematerjalid, mida kasutatakse erine-
vate ainete, sh digitaalne tootmine, tootmisprot-
sesside juhtimine, mehhatroonikasüsteemide 
süntees jt, õpetamisel. Projekti lõpus viidi ette-
võtte spetsialistidele läbi kaks täienduskoolitust.

Antud projekt võimaldab suurendada tulevaste 
masinaehituse, energeetika ja telemaatika üli-
õpilaste ning spetsialistide erialaseid IKT oskusi 
ja pädevusi, sh programmeerimine, suurandmete 
monitooring, töötlemine ja kogumine, reaalajas 
suurandmete hoidmine, analüüsimine, visuali-
seerimine, prognoosimudelite konstrueerimine, 
ning koolitada konkurentsivõimelisi spetsialiste 
tööturul.

Edaspidi on kavas treeningseadmeid arendada 
ning omandatud kogemust realiseerida praktika 
raames reaalsete seadmete peal ettevõtetes. 
Samuti on plaanis jätkata täienduskoolitustega 
kõikidele huvilistele, sh ettevõtetes töötavatele 
inimestele, õppejõududele, üliõpilastele.

Projekti toetab Haridus- ja Noorteameti IT Aka-
deemia e-õppe arendusprojekt nr 11.5-4/21/6  
„Reaalajas töötavate digitaalsete treeningsead-
mete loomine tööstusprotsesside modelleerimi-
seks ja jälgimiseks”.

TÖÖSTUSES TOIMUVAID
PROTSESSE SAAB NÜÜDSEST 
JÄLGIDA REAALAJAS
PhD Veroonika Shirokova, programmijuht, vanemlektor
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8.-12. augustil 2022 osalesid Norra Tehnikaüli-
kooli (NTNU), Aalto ülikooli ja TalTechi dokto-
randid DIGIMAN projekti suvekoolis. DIGIMAN on 
Riigi Tugiteenuste Keskuste 2014-2021 Euroopa 
majanduspiirkonna ja Norra toetuste poolt 
rahastatud arendusprojekt „Multidistsiplinaarne 
teadmusintegratsioon digitaalse tootmise vald-
konnas“, mille partneriteks Tallinna Tehnikaüli-
koolile on NTNU (Norra Teaduse- ja Tehnikaüli-
kool) ja Norra keemiaettevõte ProfMOF. Projekti 
eesmärk on rahvusvahelise võrgustiku tekita-
mine ning uudse digitaalse tootmise ühiskursuse 
koostamine. 

Loodava kursuse nimetus on „Digitaalne toot-
mine – multidistiplinaarne holistiline vaade: 
molekulidest toodeteni ja tagasi.“ Lisaks kõige 
värskemate tehnoloogiate tutvustamisele on 
Eesti kõrgharidusmaastikul uudsed ka kur-
suse arendamise meetodid ning loodav juhend. 
Kursus tutvustab digitaalset tööstust ning selle 
seost ärijuhtimise ja IKT-ga ning on mõeldud 
eeskätt doktorantidele ja magistrantidele sisse-
juhatuseks tehnoloogia valdkonna erialadesse. 
Lisaks eelnimetatud üldistele teemadele tutvus-
tatakse täpsemalt ka digitaalset energiatootmist, 
materjaliteadust nii füüsiliste parameetrite kui ka 
akustilise emissiooni ning vibratsioonide vaates, 
keeruliste insenertehniliste süsteemide disaini 
ja robootikat. Kursusel kajastatakse ka Virumaa 
Kolledži fookusteemat – seal käsitletakse arvu-
tuskeemia digitaalseid töövahendeid, mida reaal-
selt keemiatööstuses ka rakendatakse. Projekt 
algas 2021. a novembris, mil lepiti kokku visioon 
ja komplekteeriti meeskond. Lisaks töökoosole-
kutele Teamsi vahendusel kohtuti füüsiliselt ka 
2021.a märtsis Norras NTNU-s ja vahetult enne 
jaanipäeva Virumaa kolledžis. Seejärel viidi läbi  
kursuse moodulite esmane testimine rahvusva-
helises suvekoolis.

Ingliskeelsest intensiivsest suvekursusest võttis 
osa 19 osalejat kolmest eri riigi ülikoolist ning 
õppurite päritolu varieerus Iisraelist Norrani. 
Igal päeval esitleti kahte moodulit ning järgmise 
päeva hommikul anti kiire tagasiside eelmisel 
päeval läbitule. Viienda päeva hommikul toimus 
kvalitatiivse tagasiside andmine, kus iga mooduli 
omanik viis läbi konkreetsest teemast enim huvi-
tatud suvekursuslastega tagasiside sessiooni. 
Pealelõunal toimus aga ebatavaline lõpuüritus – 
lühike, kuid katsumusi ja ilusaid vaateid pakkuv 
matk Aidu karjääris. 

Suvekursus täitis mitut olulist eesmärki. Esiteks 
toimus moodulite ja nende omavahelise sobi-
vuse katsetamine õppekeskkonnas. Teiseks oli 
see omamoodi surve moodulite autoritele, sest 
toimus reaalne õppetöö konkreetsete tudengi-
tega ning lõpuks oli väga väärtuslik konstruk-
tiivse tagasiside kogumine erineva taustaga 
õppuritelt. Kuna kursus on mõeldud ülevaatli-
kuna, siis saadi kätte tunnetus, kus mindi liialt 
sügavuti ning kus jäädi liiga pinnapealseks. 

DIGIMAN projekt on poole peal ning plaanis on 
mooduleid edasi arendada vastavalt saadud 
tagasisidele. Seejärel viiakse läbi kaks kursuse 
tutvustust doktorantidele ning kaks arengu-ite-
ratsiooni. 

Innovaatilist Digitaalse tootmise kursust on 
plaanis laiemale avalikkusele tutvustada hübriid-
seminaril 2023. a suvel. 

Huvi korral saab end DIGIMAN projekti tegemis-
tega kursis hoida Virumaa Digi- ja Rohetehnoloo-
giate Innovatsioonikeskuse  (VIDRIK) kodulehel 
https://vidrik.taltech.ee/digiman

UUDSE DIGITAALSE TÖÖSTUSE
KURSUS KOOSTÖÖS
NORRA PARTNERITEGA 
Mihkel Kahju, ettevõtlusjuht

ARENDUSTEGEVUS
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Kui Mente et Manu artiklis rääkisime DIGIMAN 
projekti esimesest vahesündmusest - 8.-12. 
augustil toimunud suvekoolist – siis tänaseks on 
projekt saanud esimese vahearuande kinnituse 
ning kursuse arendamine liigub jõudsalt edasi.

Vahearuande heakskiit sai HARNO poolt kinni-
tatud detsembri keskpaigas ning organiseeriti 
järgmine etapp: töötubade tarvis kohtumine 
Trondheimis, Norras. Reisi eesmärgiks oli mees-
konnaliikmete edusammude esitlemine moodu-
lite arendamises pärast suvekooli. Kõik liikmed 
pidid võtma arvesse suvekoolis osalenute tagasi-
sidet ning lisaks ka juhuslikult valitud meeskon-
nakaaslase kriitikat pärast esialgsete muutuste 
tegemist. 

Kui esimene päev kulus tagasisidestamiseks ja 
eesmärkide seadmisteks, et ühtne kvaliteeditase 
saavutada, siis teisel päeval ja kolmanda hom-
mikul arendasime töötubades mooduleid. Tegut-
sesime individuaalselt ja risttööna, et saada kasu 
kõigi liikmete tööst ja ideedest. 

Kolmanda tööpäeva pealelõunal ühines koha-
peal tulemusi kuulama kolm suvekoolis käinud 
doktoranti ning viis doktoranti Teamsi vahen-
dusel. Lisaks arendustöö tulemuste esitamisele 
meeskonna poolt, andsid doktorandid järelka-
jana tagasisidet, kuidas suvekursusel saadud 
teadmised neid hilisemas faasis mõjutanud olid. 
Rakendust leidis kaks moodulit: Karle Nutoneni 
robootika moodul ja Haakon Tvedti  akustilise 
emissiooni moodul. Hea oli kuulda, et tehtud tööl 
on potentsiaali nö pikemalt kajada, kui vaid kur-
suse ajal.

Järgmisena toimuvad sarnased töötoad enne 
suve Eestis. Samuti on selle ürituse viimasele 
pealelõunale tagasisidet andma ja kuulama kut-
sutud ka TalTechi doktorandid, kes suvekursusel 
osalesid. Laiemale publikule jagatakse kursuse 
sisu ja arendamise protsessi juuni esimesel 
poolel hübriidseminaril. 

DIGIMAN PROJEKT JÄTKUB
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Gümnaasiumilõpetajate arv väheneb, pandee-
miaga kaasnenud distantsõpe ning reaalainete 
õpetajate puudus on jätnud jälje õpilaste tead-
mistesse matemaatikas, keemias ja füüsikas. 
Põlevkivitööstuse ümber toimuv negatiivne kom-
munikatsioon on sisendanud noortes arusaama, 
et töötamisel Ida-Virumaal ei ole pikaajalist pers-
pektiivi. Kuidas sellises olukorras „meelitada“ 
noori õppima Ida-Virumaale Kohtla-Järvele?

Juba üle 15 aasta teeb Virumaa kolledž koostööd 
eelkõige Ida-Virumaa, kuid ka paljude teiste Eesti 
koolidega. Kõikidele haridusastmetele pakutakse 
tehnikavaldkonna töötubasid, klubisid ja laag-
reid. Alates 2020. a keskendutakse aga güm-
naasiumite ja kutsekoolide õppuritele, pakkudes 
kursuseid nii füüsiliselt kohapeal kui ka e-õp-
pena, nii tervele klassile kui ka individuaalselt. 
Kursused on koostatud mahus, mis võimaldab 
neid arvestada gümnaasiumi riikliku õppekava 
täitmisel ning lõpetamisel saavad õppurid Tal-
linna Tehnikaülikooli tunnistuse. Läbitud kursu-
seid on võimalik vabaainena üle kanda ükskõik 
millises Eesti ülikoolis.

Kõrghariduse lõimimine, sh  tööandjaid kaasates, 
kutse- ja gümnaasiumihariduse ning huviharidu-
sega on võtmeküsimus terve Eesti jaoks. On ju 
lõimingu eesmärk seostada eraldiseisvaid õpeta-
tavaid teadmisi ja oskusi, asetada need reaalse 
elu konteksti ning siduda tervikuks.

Triin Ploompuu on oma arvamusloos „Tehni-
kavaldkonna kutseõpe vajab muutusi“ väga 
teraselt märkinud, et: „Targa ühiskonna eden-
damine sõltub paljuski haridussüsteemist, sest 
tark tööstus vajab teaduse, tehnoloogia, tehnika 
ja matemaatika sidusust. Kutseõppeasutustel on 
äärmiselt oluline roll riigi majanduse toetamisel, 
kuid ta on jäetud sellegipoolest tähelepanuta ja 
kutsehariduse omandanud inimesed on asetatud 
kehvemale positsioonile võrreldes kõrghariduse 
lõpetanutega.“ Ühe lahendusena pakub ta siduda 
tehnikavaldkonna kutseõppe erialad kõrghari-
dusega, et muuta  õpitee optimeeritumaks ning 
kutseõpe atraktiivsemaks. Virumaa kolledž teeb 
koostööd Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega, 
osaledes IT Akadeemia kutsehariduse piloot-
programmi elluviimisel. Kahel erialal, Tarkva-
raarendaja ja IT-süsteemide spetsialist, viivad 
õppetööd läbi meie õppejõud ning kolledžisse 
sisseastujatel (alates 2023. õa) arvestatakse 
VÕTAga õppeaineid kuni 18 EAP mahus.

Sel sügisel on plaanis koos ettevõtetega külas-
tada kõiki Eesti kutsekoole ja gümnaasiumeid, et 
tutvustada insenerierialasid ning tulevikuvälja-
vaateid. Ettevõtted on suunanud pilgu Virumaa 
kolledži tudengitele. Viru Keemia Grupp annab 
välja stipendiumeid kuld- ja hõbemedaliga sis-
seastujatele. Eesti Energia pakub lisaks stipen-
diumidele tulevastele inseneridele sadu praktika-
kohti. Ettevõtted on valmis lõpetajatele maksma 
konkurentsivõimelist töötasu ning pakkuma kii-
reid karjäärivõimalusi.

KÕRGHARIDUSE
LÕIMIMINE KUTSE- JA
GÜMNAASIUMIHARIDUSEGA 
MSc Mare Roosileht, direktor

Virumaa kolledži motivatsioonipakett SISSEASTUJATELE:

1. Viru Keemia Grupp ja kolledži stipendiumid medalistidele 100€ -150€ kuus
2. Kahele parimale sisseastujale igalt erialalt tasuta ühikakoht või sportimisvõimalus Wiru Spordikeskuses 
3. Tasustatud praktikakoht ettevõtetes
4. Kolledži aktiivsusstipendium 
5. Kolledži kursuste läbimine gümnaasiumis arvestatakse kohustusliku, valik- või vabaõppena
6. E-kursuse „TalTech Virumaa - Haridus, mis töötab“ läbimine annab sisseastumisvestlusel 2,5 punkti 
7. Kõik maakonna medalistid või reaalainete olümpiaadidel või maakondlikul uurimustööde konkursil ära 

märgitud või kolledži inseneeria või digisüsteemide mooduli läbinud gümnaasiumiõpilased saavad 10 
punkti sisseastumisvestlusel

ARENDUSTEGEVUS
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KEEMIAKLUBI

Aprilli koolivaheajal toimus üle pika aja keemiaklubi 7.- 9. klassi õpilastele. 10 keemiahuvilist said kaks 
päeva veeta kolledži laborites nagu päris insenerid. Õpilased määrasid lahuste keskkonda erinevate 
meetoditega, valmistasid ise seepi, koostasid universaalindikaatori skaala ja analüüsisid mett Pille Ersi, 
Moonika Ferscheli, Anna Mesilase ja tudengite juhendamisel.

ARUKATE ÕPILASTE AKADEEMIA

Ida-Virumaa Haridusklaster koostöös oma partneritega algatasid 2021. aastal uue meeskondliku võist-
luse Arukate Õpilaste Akadeemia, milles osalesid õpilased alates 9. klassist kuni tudengiteni välja. Ees-
märk on innustada õpilasi süvenema enam täppis- ja loodusteaduste valdkonda, näidata selle võlusid 
ja seoseid reaalse eluga. Lisaks anda noortele võimalus panna ennast proovile, sidudes teoreetilised 
teadmised praktikaga. Kogu aasta jooksul toimusid erinevates Ida-Virumaa koolides meeskondlikud 
võistlused, kus osales aktiivselt ka Virumaa kolledži meeskond. 

9. märtsil toimus Arukate Õpilaste Akadeemia kohtumine Virumaa kolledžis. Võistlus koosnes viiest 
erinevast teemast - 10 kiiret küsimust, audio ja visuaal, arutlevad küsimused, eksperiment ja partneri 
küsimus.

TEADUS- JA TEHNIKAKOOLI
TEGEVUSED
Küllike Kullerkupp, teadus- ja tehnikakooli juht
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ROBOOTIKAKLUBI

Robootikaklubi tähistas sel aastal pisikest juubelit. 10. hooaeg algas oktoobris,  juhendajateks olid 
Sergei Pavlov ja Nikita Kotškin. Teadusklubi eesmärk on anda noortele teadmiseid robotitest ja roboo-
tikast, sealhulgas programmeerimisest. Robootikaklubis tegeletakse Codey Rocky ja Makeblock Mbot 
robotkomplektidega, mida on võimalik programmeerida Scratchis. Kasutades erinevaid andureid, õpe-
tatakse robotit vältima takistusi, joone järgima liikuma jne. Kasutatakse ka Mindstormi tarkvara ja EV3 
roboteid. 

PROGRAMMEERIMINE UNITY KESKKONNAS

2022. sügisel toimus Karle Nutoneni ja Dmitry Matveevi juhendamisel koolitus „Programmeerimine 
Unity keskkonnas” gümnasistidele ja kutsekooli õpilastele. Koolitusel läbiti järgmiseid teemasid:

• Esimesed sammud Unity tarkvaras
• Esimese lihtmängu loomine
• Teise lihtmängu loomine - Labürint

HK 

UNICORN SQUAD
TEHNOLOOGIAKLUBI TÜDRUKUTELE

2022. aasta sügisel alustas Virumaa kolledžis tegevust HK Unicorn Squad tehnoloogiaklubi. Unicorn 
Squad on liikumine, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet ainult tüdrukutele. Eesmärgiks on kas-
vatada 8-14-aastaste tüdrukute seas praktiliste ja põnevate ülesannete abil huvi tehnika, robootika 
ja loodusteaduste vastu. Klubis õpiti, mis on animatsioon, kuidas muuta muusikat digitaalselt, kuidas 
ehitada ja valgustada lava, mis on jõud ja kuidas tõsta raskeid asju, lisaks tehti porgandist flööt.
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TEADUSLAAGRID

Teaduslaagrid põhikooli õpilastele toimusid 
veebruaris ja aprillis. Õpilastele saadeti kas-
tiga koju teaduskatsed. Teaduslaager „Kastiga 
koju” on jätkuvalt väga populaarne ja kevadel 
komplekteeriti lausa 100 kasti, millest 20 
läksid Kohtla-Järve Järve Kooli ja Mäetaguse 
Põhikooli Ukrainast pärit õpilastele. 

KURSUSED

ARENDUSTEGEVUS
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Populaarteaduslikud loengud koolides

2022. a sügisel alustas TalTech Virumaa kolledž 
uue ettevõtmisega, et koolide külastused oleks 
õpilaste jaoks sisukamad ja nad mõistaks pare-
mini, mida põnevat saab kolledžis õppida.

Koolidel on võimalus valida 5 huvitava popu-
laarteadusliku loengu vahel, mis on seotud meie 
õppekavadega. Külastuse üks osa on loeng, teine 
osa kolledži tutvustus ja tuleviku karjääri võima-
luste tutvustus ettevõtte esindaja poolt.
 
Populaarteaduslike loengute teemad:
• Digilahendused: tulevik algab täna.
• Lihtsatest mehhanismidest suurte masina-

teni.
• Energiast, elektrienergiast ja selle säästmi-

sest.
• Tuleviku keemia.
• Ida-Virumaa - kõikide võimaluste maa: 

haridus, keskkond, turism.

2022/2023. õppeaasta eesmärgiks on jõuda või-
malikult paljudesse koolidesse üle Eesti. Sügisel 
külastati järgmiseid koole: Tallinna Mehhaanika-
kool, Rakvere Eragümnaasium, Türi Ühisgüm-
naasium, Märjamaa Gümnaasium, Kunda Kool ja 
Võrumaa Kutsehariduskeskus.

Tudengivarjupäev 

Märtsi alguses oli kõikidel gümnasistidel või-
malus tulla TalTech Virumaa kolledžisse tudengi-
varjuks. See tähendas, et huviline sai registree-
ruda, valida endale sobiva õppekava ja tudengid, 
kellega koos osaleda loengutes, praktikumides ja 
tudengielus.

Päev algas tulevastele tudengitele ringkäiguga 
kolledžis ning seejärel liitus tudengivari juba 
tavapärase õppetööga. Tudengivarju nädalast 
võtsid osa õpilased Ida- ja Lääne-Virumaa koo-
lidest.

Inspiratsioonipäev

13. mail toimus Virumaa kolledžis koostöös Sola-
ride Akadeemiaga inspiratsioonipäev „INSE-
NEERIA – väljasurev teadusharu või uus 
popp eriala?” Inspiratsioonipäevale, mille 
eesmärk oli äratada noortes huvi inseneeria 
valdkonna vastu, olid oodatud gümnasistid ja 
tudengid Ida-Virumaalt. 

Päev koosnes kahest osast: inspiratsioonikõne-
dest (Solaride Akadeemia, Fractory ja AuveTechi 
esindajate poolt) ning meeskondlikest ülesanne-
test. Auhindadeks olid kinkekaardid, mis võimal-
davad külastada AuveTechi isejuhtivate busside 
tootmist ja Solaride päikeseauto laborit.

INSENEERIA VALDKONNA
POPULARISEERIMINE
Küllike Kullerkupp, teadus- ja tehnikakooli juht
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IDA-VIRUMAA GÜMNAASIUMIÕPILASTE LTT JA ETTEVÕTLUSE UURIMISTÖÖDE
KONKURSS 

Kevadel alustas Virumaa kolledž uue konkursiga, mille eesmärk oli anda Ida-Virumaa noortele väljund 
oma uurimistöödele, mille põhiteemaks on loodus- ja täppisteadused, rohetehnoloogiad, ringmajandus, 
ettevõtlus ning informaatika.  Konkurss populariseeris ettevõtlikkust, teadust ja tehnikavaldkonda ning 
innustas noori selles suunas oma haridusteed jätkama. 

Uurimistöid hindas komisjon, kuhu kuulusid Tallinna Tehnikaülikooli ja ettevõtete esindajad. Konkursi 
parimaid uurimistöö autoreid premeeriti nii rahaliselt kui ka auhindadega partneritelt (Eesti Energia, 
Eastman Specialties, Kiviõli Keemiatööstus, Pargi Keskus.)

2022. a konkursi tulemused:

I koht ja Eastman Specialties OÜ eripreemia 500€ – „3D printimise toodete tugevuse ja tarbija-
omaduste uuring. Trükitoodete kvaliteedi ja töökindluse parandamine”,
Kristian Tsassovskihh, Narva Soldina Gümnaasium

II koht - „Elektrienergiat tootev jalgratas”, Darja Meinson, Iisaku Gümnaasium
III koht
• „Tarbimisharjumused ja teadlikkus nende tagajärgedest keskkonnale Kiviõli 1. Keskkooli gümnasis-

tide ja õpetajate hinnangul”, Melani Lindeberg, Kiviõli 1. Keskkool
• „Null jäätmeid“, Alina Pistšassova, Sillamäe Gümnaasium

Eripreemiad:

• Eastman Specialties OÜ eripreemia - „Rõivastega seotud tarbimisharjumused Kiviõli 1. Kesk-
kooli gümnaasiumiõpilaste näitel”, Loore Vau, Kiviõli 1. Keskkool

• TalTech Virumaa kolledži Telemaatika ja arukate süsteemide eriala eripreemia - 
„Исследование генетики шизофрении методами биоинформатики исследовательская работа“, 
Taissija Rychkova, Narva Pähklimäe Gümnaasium

Kõiki auhinnatud töid esitleti Virumaa kolledži üliõpilaskonverentsil 12. mail TalTechi Virumaa kolledžis.

Teadus- ja tehnikakooli tegevused/
Tegevused kooliõpilastele numbrites:

ARENDUSTEGEVUS
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Virumaa kolledžis korraldatavad erialapäevad ja üliõpilaskonverents aitavad tagada inseneride järel-
kasvu, tõestades kooliõpilastele, et inseneriamet on täis väljakutseid ja annab laialdased karjäärivõi-
malused. Selleks, et näidata noortele kaasaegse maailma nõudlust tehnikaeriala spetsialistide järele 
ning sukelduda inseneriameti tegevustesse, korraldab kolledž koostöös partneritega (Eesti Energia AS, 
Viru Keemia Grupp AS, Pargikeskus, Eastman Specialties AS, Kiviõli Keemiatööstus OÜ) erialapäevi, 
kus osalejad vastavad viktoriiniküsimustele ja lahendavad praktilisi ülesandeid. See aasta oli ürituste-
rikas: kolledžis toimus viis erialapäeva ning üks üliõpilaskonverents.

ERIALAPÄEVAD

INSENERIPÄEV 17.02.2022

KEEMIAPÄEV 24.03.2022

MA Anna Kaljusaar, arendusjuht

INFORMAATIKAPÄEV 21.04.2022
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ÜLIÕPILASKONVERENTS 12.05.2022

KEEMIAPÄEV 09.11.2022

INSENERIPÄEV 08.12.2022
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Aasta 2022 oli TalTechi Virumaa kolledži tööta-
jate jaoks toimekas ja tõhus. Meie kolleegide 
panust on märgatud ja tunnustatud mitmes eri-
nevas valdkonnas. 

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon 
(ETKA) valis käesoleva aasta Ida-Virumaa õppi-
jasõbralikuks tööandjaks TalTechi Virumaa kol-
ledži. ETKA jagab täiskasvanuhariduse riikliku 
ja maakonna laureaatide märgiseid alates 2020. 
aastast. Valitud märk sümboliseerib täiskasva-
nuhariduse kõige olulisemat tulemust: õppija 
uusi väljakutseid ja tema ees avanevat maailma. 

Virumaa kolledži rakendusliku keemia uurimis-
rühma professor Allan Niidu valiti Eesti Standar-
dimis- ja Akrediteerimiskeskuse komitee EVS/TK 
80 „Vesinikutehnoloogiad” esimeheks. Vesiniku-
tehnoloogiate standardite komitee on ekspertide 
kogu, kelle eesmärk on standardimisvajadusi sel-
gitada, standardeid koostada, neid ajakohasena 
hoida ning osaleda rahvusvahelises ja Euroopa 
standardimises.

Tallinna Ettevõtluspäeva raames anti välja 
iga-aastased ettevõtlusauhinnad. Rakendusliku 
teadustöö auhinna 2022 pälvis teadustöö „Plast-
jäätmete koospürolüüsi meetod”. Uurimisgrupi 
juht oli TalTechi Virumaa kolledži Põlevkivi Kom-
petentsikeskuse labori juhataja Olga Pihl.

Virumaa Eesti Hariduse Selts tunnustas humani-
taarainete töörühma juhti Ingrid Preesi pühen-
dunud töö eest eesti keele osatähtsuse suuren-
damisel Ida-Virumaal laureaadi tiitliga nominat-
sioonis Aasta Eesti Keele Sõber 2021. 

Oktoobris Kohtla-Järvel õpetajate päeva puhul 
toimunud vastuvõtul tunnustati Virumaa kolledži 
töötajaid lausa neljas erinevas kategoorias. 

Pille Ers pälvis Kohtla-Järve linnavalitsuse 
preemia Parim Õppejõud. Pille Ers õpetab 
Virumaa kolledži üliõpilastele anorgaanilist kee-
miat, keemia aluseid jpm. Lisaks aitab ta läbi viia 
töötubasid keemiatehnoloogia eriala popularisee-
rimiseks. Pille Ers on kompetentne, alati sõbralik 
ning igas olukorras naeratav töökaaslane. Tema 
rahulik, kuid samal ajal professionaalne suhtu-
mine väljakutsetesse on innustav ja motiveeriv.

Kohtla-Järve linnavolikogu haridus- ja kultuuri-
komisjon andis välja auhinnad kolmes nominat-
sioonis. Nominatsiooni Haridustegu 2022 võitja 
oli Virumaa kolledži teaduslaager „Kastiga koju”, 
mille eestvedaja on Küllike Kullerkupp. Projekt 

„Kastiga koju” võimaldab koolivaheajal kodus 
põnevaid katseid teha, ilma et peaks muret-
sema vajalike vahendite üle, sest kõik on kastiga 
kaasas. 

Peaauhind Aasta Õppejõud 2022 anti üle Virumaa 
kolledži õppejõule Sergei Pavlovile. Üliõpilased 
on oma tagasisides jaganud õppejõule tunnus-
tust väga hästi koostatud enesekontrolliga tes-
tide, laboritööde, õppevideote ning lahendustega 
näidisülesannete eest. Tudengid on nimetanud 
teda lausa Virumaa kolledži brändiks. Kolledži 
üliõpilased on Sergei Pavlovi valinud parimaks 
õppejõuks aastatel 2018, 2019 ja 2021.

TalTech Virumaa kolledž oli nominent kategoorias 
Haridustegu 2022 loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnoloogia (LTT) ning inseneeria ja ettevõtluse 
valdkonna populariseerimise eest.  Virumaa kol-
ledž korraldas 2022. a. õpilaste LTT ja ettevõt-
luse uurimistööde konkursi. Konkursi parimatel 
on võimalus osaleda Virumaa kolledži üliõpilas-
konverentsil.  Samuti korraldab kolledž Virumaa 
Rahva Kolledžis tegevusi väärikatele, kes soo-
vivad end erinevates valdkondades arendada. 

MÖÖDUNUD AASTA
OLI EDUKAS
Elo Raketski, humanitaarainete töörühma lektor

ARENDUSTEGEVUS
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Matemaatikaõpetaja Maarika Virkunen pälvis 
oma töö eest professor Gerhard Rägo nimelise 
mälestusmedali. Professor Gerhard Rägo (1892-
1968) nimelise mälestusmedali asutasid 1990. 
aastal Tartu Ülikool ja Eesti Matemaatika Selts. 
Sel aastal antakse medaleid välja 32. korda. 

Vastsete laureaatidega kokku on professor Ger-
hard Rägo nimeline medal antud 200 isikule või 
kollektiivile silmapaistvate teenete eest õpetaja- 
või õppejõutöös, õppe- ja metoodilise kirjanduse, 
programmide, õppetehnika jms väljatöötamise 
ning tõhusa kaasabi osutamise eest matemaa-
tika õpetamise täiustamisele Eesti koolides.

Ida-Virumaa vabaühenduste tunnustamise kon-
kursile 2022 esitati nominentideks ka MTÜ 
Virumaa Tudengid ja Virumaa kolledži huma-
nitaarainete töörühma juht ning lektor Ingrid 
Prees. 

Aitäh tublidele kolleegidele pühendumise 
eest!

KOLLEDŽ TUNNUSTAB
Nominatsioon

Aasta Õppejõud

Aasta Programmijuht

Aasta Arendaja

Aasta Noorkolleeg

Nimi

Olga Dunajeva

Žanna Gratšjova

Kalle Pirk

Dmitry Matveev

Põhjendus

Innustava eeskuju ja professionaalselt tehtud töö 
eest

Õppeprogrammi arendamise ja eduka akrediteeri-
mise eest

Põlevkivi Kompetentsikeskuse ees seisvate välja-
kutsete eduka lahendamise ja koostöö edendamise 
eest ettevõtetega

Kiire ja kohusetustundliku töö ning professionaalse 
arengu eest
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Nominatsioon

Aasta Koolitaja

Aasta Noor Arendaja

Aasta Innovaator

Aasta Noor Insener

Aasta Üllataja

Aasta Keemiainsener

Aasta Tugispetsialist

Aasta Tegija

Nimi

Avar Pentel

Alexander Varushchenkov

Vladimir Khaskhachikh

Ivan Semivelichenko

Elo Raketski

Anna Mesilane

Olga Jurkevitš

Moonika Ferschel

Põhjendus

Märkimisväärse panuse eest Virumaa kol-
ledži koolitustegevusesse

Tubli panuse eest  koostöö edendamisesse 
ettevõtetega ja ViDRIKu arengusse

Märkimisväärse panuse eest  uuringutesse 
ringmajanduse valdkonnas

Tubli töö eest laboribaasi arendamisel

Põnevate, professionaalsete ja sisukate 
artiklite kirjutamise eest

Aktiivse kaasalöömise ja hindamatu abi eest 
laboribaasi arendamisel

Kohusetundliku, abivalmis ja sõbraliku suh-
tumise ning professionaalsuse eest

Kiire ja asjaliku tegutsemise ning aktiivsuse 
eest
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Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneri-
tega, kelleks on Ida-Viru Omavalitsuste Liit, Eesti 
Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe 
Direct̀ i Jõhvi teabekeskus, Sihtasutus Ida-Viru 
Investeeringute Agentuur ja ajaleht Põhjarannik, 
tunnustasid Ida-Virumaa aasta ettevõtteid, et 
väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Vi-
rumaal. Kokku esitati Aasta Ettevõte 2022 kon-
kursile üle 130 kandidaadi. Virumaa kolledž sai 
tunnustuse kahes nominatsioonis.

Põlevkivi Kompetentsikeskus valiti nomi-
nendiks kategoorias Ida-Viru Aasta Ette-
võtjate Sõber 2022

Põlevkivi Kompetentsikeskus on oma tegevusega 
aidanud kaasa ettevõtluskeskkonna parandami-
sele, pakkudes teadmuspõhiseid teenuseid ja 
täites teaduspartneri rolli ühistes arenduspro-
jektides. Viimase aasta jooksul on PKK teenuseid 
kasutanud 31 erinevat ettevõtet. Eraldi võib välja 
tuua kaks viimase aasta jooksul lõpetatud mahu-
kamat rakendusuuringut:  „Taaskasutamatutest 
plastmassidest vedelkütuste tootmine“ (Eesti 
Energia AS) ja „Pliiakude raskeplasti õlitööstuses 
kasutamise uuring“ (Ecometal AS). Teenuste 
kõrgest tasemest annab tunnistust fakt et PKK 

kütuste tehnoloogia teadus- ja katselabori kor-
ralise iga-aastase kliendirahulolu keskmiseks 
hindeks 2022.a oli 4,8 (5-palli süsteemis). Sama-
võrd oluline on laiemalt teadmussiirde toetami-
sega seotud tegevus - konverentside ja semi-
naride läbiviimine, teadus- ja arendustegevuse 
konsultatsioonid jne. Nimetatud tegevustest on 
viimase aasta jooksul saanud mitterahalist abi 
59 ettevõtet.

TalTechi Virumaa kolledž valiti nominendiks 
kategoorias Ida-Virumaa Aasta Rohepöörde 
Tegu 2022

Virumaa kolledž soovib olla rohepöörde eestve-
daja ja eeskuju Ida-Virumaal. Panustame sellega 
nii ühiskonna ja ettevõtete kui ka oma inimeste 
teadlikkuse tõstmisesse ning mõtteviisi muutmi-
sesse. Kõik kolledži üksused ja inimesed üksik-
isikutena panustavad selle eesmärgi täitmisesse. 
Rohepööre saab toimuda vaid siis, kui kõik ühis-
konna liikmed on selle vajalikkust ning sisu tead-
vustanud.

Avalikkusele, eriti noortele suunatud tegevus-
tena on 2022. aastal läbi viidud:
17.02.2022 Inseneripäev teemal “Kuidas muu-

AASTA ETTEVÕTE
TUNNUSTUSED
MSc Mare Roosileht, direktor
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tegelema säästmisele ja efektiivsusele suunatud 
teemadega. Toimuvad kohtumised ettevõtetega, 
erinevate võimaluste arutamine ja ideede pakku-
mine, ühiste projektide teostamine: elektritarbi-
mise analüüs, robotiabi, tööprotsesside automa-
tiseerimine, jäätmete kasutamine energiatootmi-
seks, tegevuste digitaliseerimine jms.

Ettevõtete vajadustest lähtuvalt on Virumaa kol-
ledž välja töötamas uusi õppekavasid, mis on 
suunatud tehnoloogiate, tootmise, materjalide 
säästlikumale kasutamisele, ringmajanduse juu-
rutamisele ning juhtide ja töötajate mõtteviisi 
“rohelisemaks” muutmisele. Kõikidesse õppeka-
vadesse lisatakse rohelise mõtteviisiga seotud 
õppeaineid, mida on plaanis jagada ka üldhari-
duskoolidele.

Kolledži arvutid on seadistatud selliselt, et kui 
ühe tunni jooksul arvutis aktiivset tegevust ei 
toimu, siis lülituvad need välja. Auditooriumites 
on uued All-in-One õppejõu arvutid, mis tarbivad 
varasematega võrreldes 4-6 korda vähem ener-
giat. 

Töötajad ei kasuta ühekordseid nõusid, kogu-
takse vanapaberit, ruumides ei jäeta tulesid 
põlema, jagatakse töökaaslastele aiasaadusi, 
mida ise ei jõua ära tarbida. Kabinettides ei ole 
prügikaste, prügi sorteeritakse ja kogutakse 
vastavatesse prügikastidesse kolledži fuajees. 
Vett tarbitakse säästlikult.

Maailma muutmine algab iseendast ning 
väikestest asjadest meie ümber!

tuda roheliseks?”. Viidi läbi viktoriin, kus õpiti 
rakendama rohepöördega seotud mõisteid ning 
praktiline tegevus päikesepaneelidega.

12.04.2022 õpilaste teadusfestivalil töötuba 
“Praktiline energeetika”.

Teadlaste Öö 2022 toimus teemal “Rohepööre 
Virumaa Kolledžis”. Viidi läbi järgmised töötoad: 
tuulelipu meisterdamine, päikesepaneelil töötava 
ventilaatori ehitamine, looduslikud ehitusmater-
jalid, prügi tuvastamine, loodussäästlik lambipirn 
jpm. Oli võimalik omandada oskused, kuidas päi-
kesepaneeli valmistada ning oma majapidamises 
paigaldada. Õhtu jooksul sai külastada “rohelist” 
kohvikut, rohetehnoloogiate ja robotite meistri- 
klassi ning asjade teise ringi laata “Ühe vana on 
teise uus”. Ürituse lõpus oli kõigil soovijatel või-
malik vähendada ökoloogilist jalajälge ja istutada 
ühiselt puu. 

Ettevõtetele suunatud tegevused:
Põlevkivi Kompetentsikeskuse uues strateegias 
(kinnitatud 26.01.2022) toodi sisse keskuse uued 
arengusuunad ringmajanduse valdkonnas. Selle 
tulemusena liigub teadustegevuse fookus fos-
siilsetelt kütustelt materjalide taaskasutusele ja 
ressursside ringlussevõtmisele.

Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioo-
nikeskuse (VIDRIK) fookuses on rohepöördega 
seotud teemade propageerimine maakonna ette-
võtetele, KOVdele, haridusasutustele jt. VIDRIKu 
insenerid osalevad ettevõtetele suunatud ener-
geetika ja digitaliseerimise teemadel täiendus-
kursuste läbiviimises, ettevõtteid ärgitatakse 

ARENDUSTEGEVUS
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Peame oluliseks partnerettevõtteid ja –asutusi ning soovime nendele jagada infot 
kolledži tegevustest, eelseisvatest konverentsidest ja seminaridest ning täien-
duskoolitustest. 

Kolledži esimene uudiskiri 440 partnerile saadeti välja 2. märtsil 2021. aastal. 
Kokku on 2022. aastal saadetud ligi 6000 partneri kontaktile 8 uudiskirja. Aasta 
kuus esimest uudiskirja andis välja kolledži ettevõtlusjuht Mihkel Kahju, kellelt 
võttis teatepulga üle humanitaarainete töörühma juht ja lektor Ingrid Prees. Iga 
töö vajab sisseelamist ja asjadega kurssi viimist. Seoses sellega said korrastatud 
uudiskirja saajate nimekirjad, mis võimaldab vajadusel levitada suunatud infot 
konkreetsele sihtrühmale. 

Aasta teisel poolel sai lisaks kuukirjale välja saadetud kolm infokirja: septembris 
tutvustasime Põlevkivi Kompetentsikeskuse laboriteenuseid, oktoobris kutsusime 
huvilisi 2. novembril toimuvale Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsiooni-
keskuse seminarile „Targad lahendused linnades”, novembris saatsime täiendus-
koolituste info 6700 kontaktile. 

Uudiskirjad annavad suurepärase võimaluse jõuda e-posti teel tuhandete partne-
riteni. Kasutame selleks Smaily tarkvara, millega saame kujundada meelepärase 
kuu- või infokirja, ajastada väljasaatmise kuupäeva ja kellaaega ning jälgida, mil-
lise info vastu partnerid kõige rohkem huvi tunnevad. 

Tuleb tõdeda, et huvi TalTechi Virumaa kolledžis toimuva vastu on suur, sest 
pärast kuu- või infokirja välja saatmist on telefoniliinid punased ja e-postkastid 
kirjadest tulvil.

UUDISKIRI PARTNERITELE
Ingrid Prees, humanitaarainete töörühma juht, lektor

ARENDUSTEGEVUS
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VIRUMAA RAHVA KOLLEDŽ
Küllike Kullerkupp, teadus- ja tehnikakooli juht

ARENDUSTEGEVUS
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Allan Niidu
Šveits, Basel, 29.03-30.03.2022
Kohtumine Novartise esindajatega ja Eldico elektrondifraktsiooniseminari külastamine

Prantsusmaa, Montpellier, 25.04-09.05.2022
Teadustöö Prantsuse-Eesti koostööprojekti Parrot’ raames.

Saksamaa, Berlin, 22.05-25.05.2022
EIT Raw materials summit, BAM-i külastus

Itaalia, Cagliari, 05.06-11.06.2022,
Mehhanokeemia konverents INCOME 2022

Taani, Kalundborg, 14.06-16.06.2022,
Õppereis uurimaks jätkusuutlikke lahendusi tööstuse arenguks

Saksamaa, Düsseldorf, 16.08-18.08.2022
Bottropi kivisöekaevanduse ja teiste ettevõtete külastamine

Suurbritannia, Cambrige, 11.09-15.09.2022
Osalemine mehhanokeemia konverentsil Faraday Discussions

Saksamaa, Neu Isenburg, 11.10-13-10.2022
Osalemine elektrondifraktomeetria koolitusel

Belgia, Brüssel, 26.10-29.10.2022
Euroopa vesinikunädala külastamine

Soome, Helsingi, 30.11-01.12.2022
EIT RawMaterials Innovation Hubs North and Baltic Sea kohtumine teemal
“Finding the perfect innovation: from big industry to start-ups”

Allan Niidu, Mihkel Kahju, Viktorija Mironova, Karle Nutonen
Norra, Trondheim, 31.03-03.04.2022
Projekti DIGIMAN kohtumine

Sergei Pavlov
Poola, GLIWICE, 04.04-08.04.2022
REMAKER Study visit on power electronics in Poland

Tšehhi, Pilsenm, 03.10-06.10.2022
Erasmus+ projekt REMAKER

Zanna Gratšjova, Natalja Ivleva
Klaipeda State University of Applied Sciences, Lithuania, 25.04-29.04.2022
16th International Week ″Innovative Education″

RAHVUSVAHELISED LÄHETUSED

ARENDUSTEGEVUS



AASTARAAMAT 202266

Elo Raketski, Monika Kuusmann-Pajo
Afyon Kocatepe University, Turkey, 23.05.-27.05.2022
8th Erasmus International Week ″Priorities, Internship Opportunities, and International 
Credit Mobility in 2021-2027″

Bijan Barghi
Soome, Espoo, 05.06-09.06.2022
Participating in the conference to present the poster.

Prantsusmaa, Lyon, 18.06-25.06.2022, 
Participating in this summer school

Saksamaa, Dresden,04.09-07.09.2022,
8th International Conference on Metal-Organic Frameworks and Open Framework Com-
pounds

Allan Niidu, Olga Pihl, Annely Oone
Holland, Leiden, 12.07-16.07.2022
Osalemine Euroopa teadusfoorumil eksponendina TalTechi esinduse koosseisus

Mare Roosileht, Kalle Pirk
Rootsi, Visby, Gotland, 07.08-09.08.2022
Osalemine Ida-Viru maakonna arengustrateegia tegevuskava koostamise avaseminaril.

Žanna Gratšjova, Natalja Ivleva, Olga Dunajeva
Itaalia, Siena, 20.08-27.08.2022
5th Advanced Course on Data Science & Machine Learning

Mihkel Kahju, Katrin Kruut
Ferrol Industrial Campus, University of A Coruña, Spain, 03.10 – 07.10.2022
International Staff Week ″Smart Industry and its implifications for universities″

Sergei Pavlov, Sergei Ponomar
Läti, Riia, 24.10-26.10.2022
ABB tehisnägemise koolitus

Heiko Põdersalu
Taani, Kopenhaagen, 25.10-27.10.2022
Tutvumine Taani ettevõtete ja Taani Tehnikaülikooli vahelise teadus-arendusalase koos-
tööga
Reis toimus koos Ida-Virumaa ettevõtete delegatsiooniga

Antonina Zguro, Natalja Denissova
Karadeniz Technical University, Turkey, Trabzon, 31.10 - 04.11.2022
3rd International Staff Week at KTU ″Internationalisation and International Coopera-
tion″

Elo Raketski, Žanna Gratšjova, Natalja Ivleva, Olga Dunajeva
Leedu, Klaipeda, 13.11-19.11.2022
Institutsionaalne koostöö

ARENDUSTEGEVUS
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EESTI VABARIIGI
104. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE

SÜNDMUSED
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Kuidas tänapäeva keerulises sotsiaalses ja 
majanduslikus olukorras leida üles töörõõm? Kas 
me tunneme töörõõmu (TAHAN TEHA) või töö-
piina (PEAN TEGEMA)? Kas süüdi on juht, töö-
kaaslane või tuleb hoopis „peeglisse vaadata“. 
Need on küsimused, mida läksime meeskonnana 
otsima 11. märtsil toimunud koolitusele Palmse 
mõisas. Koolitusel osales 28 ehk üle 40% kolledži 
töötajaskonnast, mis näitab, et teema kõnetas.

Mõned faktid (Gallup): 
88% töötajatest tahab tegelikult töötada hästi.
75% töötajatest võiks töötada tänasest oluliselt 
paremini ja tulemuslikumalt. 

Tallinna Tehnikaülikooli poolt läbi viidud tööta-
jate pühendumuse ja rahulolu uuringu põhjal 
on Virumaa kolledži tulemused ühed parimad: 
TRI*M 2018 - 83, TRI*M 2019 – 81, TRI*M 2021 – 
83. Enne koolitust viisime töötajate seas läbi veel 
oma küsitluse. Soovisime välja selgitada, mis on 
kolleegide tööalane eesmärk, miks nad teevad 
oma tööd, mis motiveerib, kas tööst on kasu ja 
kuidas seda hinnatakse. Samuti tuli mõtiskleda 
teemal, kui palju keegi ise töökaaslasi toetab, 
teeb ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks, 
mis rõõmustab ja mis kurvastab. Vastas ligi 50% 
kolledži töötajatest, mis on suurepärane tulemus.

On rõõm lugeda, ja alljärgnevalt jagada, meie 
tublide inimeste tööalaseid eesmärke:

• Anda tugevat ja kvaliteetset kõrgharidust, et 
meie lõpetajad oleksid pädevad, tunnustatud 
spetsialistid ning panustaksid Eesti aren-
gusse erialases valdkonnas.

• Olla tunnustatud spetsialist oma valdkonnas.
• Kujundada arusaam, et Virumaa kolledžis 

antakse suurepärast haridust väga heas riigi-
keeles. Virumaa kolledžis töötavad keeleõpe-
tajad on eksperdid, kelle poole võib keelekü-
simustes alati pöörduda.

• Nautida oma tööd ja saavutada tulemusi, 
millel on ka laiem kasu inimestele.

• Teha asju, mille tulemustest on kasu kol-
ledžile ja tunneksin ka ise rõõmu. Teha tööd 
vastavalt oma võimekusele ja oskustele.

• Teha nii, et VIDRIK oleks magnet nii ettevõ-
tetele kui ka noortele. 

• Teadus- ja Tehnikakooli meeskonna suuren-
damine, uute populaarsete kursuste/töötu-
bade/klubide väljatöötamine, tegevuse laien-
damine üle Eesti.

Koolituse üks võtmeküsimusi oli – kas MEIE või 
NEMAD? Kas lähtume seisukohast:  „Minu töö, 
minu mure“ või „Sinu töö, sinu mure” või „Meie 
töö, meie mure“? Kas käime tööl AINULT sisse-
tuleku või (töö)tulemuste pärast? Arvestades, 
et inimene viibib tööl märkimisväärse osa oma 
elust, on see tegelikult laiemalt inimese õnneli-
kuks olemise küsimus. Töörõõm sõltub neljast 
olulisest komponendist: meeskonnatunne, vali-
kuvabadus, eduelamus ja töö tähendus. Igal 
töötajal oli võimalik hinnata 10 punkti skaalal, 
missugune on nende tänane kogemus ja kus nad 
sooviksid olla.

Oluline on, et iga meeskonnaliige vastaks küsimu-
sele, kas töökeskkonnas peaks valitsema „staa-
ride kultuur“ (nõudlikkus, vastutus, tulemus-
likkus) või „äpude kultuur“ (psühholoogiline tur-
valisus). Usun, et Virumaa kolledži töötajaskond 
valib esimese, sest julgete ja tugevate päralt on 
maailm. Kolledži ees seisvad väljakutsed ei või-
malda püsida mugavustsoonis, ühiste jõududega 
tuleb keerulistes oludes ikkagi sihikindlalt edasi 
liikuda.

Tagasiside koolitusele oli „seinast seina“. Oli 
neid, kes jäid väga rahule ja leidsid üles või suu-
rendasid oma sisemist motivatsiooni. Kuid oli ka 
neid, kes ei saanudki aru, miks just nemad seal 
koolitusel osalesid ning mis oli eesmärk. See aga 
näitab, et koolitus oli väga vajalik ja oleme õigel 
teel. 

Märgilise tähendusega oli uudis, et Eesti Täiskas-
vanute Koolitajate Assotsiatsioon (ETKA) valis 
käesoleva aasta Ida-Virumaa õppijasõbralikuks 
tööandjaks Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kol-
ledži. Liigume ühiselt elukestva õppe rajal. Jõudu 
ja õpihimu meile kõigile!

MOTIVATSIOONIKOOLITUS 
„TÖÖRÕÕMU SISEMISED
ALLIKAD“
MSc Mare Roosileht, direktor
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Virumaa kolledžis peetakse inseneri-, keemia- 
ning informaatikapäeva, kus iga eriala üliõpilased 
saavad näidata teadmisi oma valdkonnast. Ema-
keelepäev ühendab kõiki erialasid ning just eesti 
keel on see, mis ühendab nii neid, kellele eesti 
keel on emakeel kui ka keele õppijaid, üliõpilasi 
ja õppejõude, ülemusi ja alluvaid. 

Erinevatel aastatel viidi sel päeval läbi võist-
lusi, mängiti mänge, kostitati eesti rahvusköögi 
roogadega ja tehti palju muud. Eesti keele lek-
torite koostatud emakeelepäeva viktoriinid on 
saanud traditsioonilisteks ja sel aastal tradit-
sioon jätkus. Nädal enne emakeelepäeva ilmus 
kolledži uudiskirjas link online viktoriinile. Küsi-
mused puudutasid lisaks keelele ka statistikat, 
mälestusmärke ja uue Eesti telesarja näitlejaid. 
Osalejate jaoks osutusid enim huvipakkuvamaks 

need küsimused, millele Google’is kiirelt vastust 
ei saanud, näiteks mida tähendavad sõnad „aja-
taja” ja „arstla”. 

Hästi tehtud töö eest on alati tore saada tasu. Nii 
oli ka tänavu. 22. märtsil said Keemiatehnoloogia 
eriala esmakursuslased Susanna Lepp ja Saskia 
Sofia Eller kasuliku ja maitsva kingituse - ana-
nassi, ülejäänud osalejaid kostitati tordi, kohvi ja 
teega. Teelauda olid kutsutud ka kolledžis toimu-
vate eesti keele mängude õhtutel aktiivsed osa-
lejad.

Eestis on emakeelepäeva tähistatud 1996. aas-
tast ja Virumaa kolledžis selle asutamisest 2001. 
aastast.

Virumaa kolledži meeskond on väga mitme-
külgne: sinna ei kuulu mitte ainult intellektuaalid, 
vaid ka spordisõbrad, kes ei kujuta ette nädalat 
ilma treeninguta.

Kohtla-Järve WIRU spordikeskuse uhiuues ja 
kaasaegses saalis toimuvad juba teist aastat  
Virumaa kolledži võrkpalli- ja sulgpallivõistkonna 
treeningud. Tuleb märkida, et treeningud toi-
muvad väga sõbralikus ja särtsakas õhkkonnas 
ning neis osalevad nii kolledži töötajad kui ka 
üliõpilased. Oma hinge ja keha saab väga heas 
seltskonnas kosutada esmaspäeva ja neljapäeva 
õhtuti.

2022. aastal toimus esimene rahvusvahelisele 
üliõpilasspordi päevale pühendatud võistlus, kus 
lisaks Virumaa kolledži üliõpilaste ja õppejõu-
dude võistkonnale osales ka Kohtla-Järve Güm-
naasiumi võistkond. Võit läks Virumaa kolledži 
tudengite meeskonnale.

Tasub märkida, et lisaks võimalusele tegeleda 
võrkpalliga, kasutavad Virumaa kolledži töötajad 
aktiivselt ka sporditegevuse kompenseerimise 
võimalust, mis katab teiste spordialade treening-
kulusid.

EMAKEELEPÄEV

OO, SPORT, SA OLED ELU!

MA Valentina Limonova, humanitaarainete töörühma lektor

MSc Diana Berseneva, programmijuht, lektor

SÜNDMUSED
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7. aprillil oli Ida-Virumaa noortel võimalus tut-
vuda Tallinna Tehnikaülikooli õppimisvõimalus-
tega Virumaa kolledžis toimunud TalTechi kooli-
messil. Piirkonna noortele tutvustati koolimessil 
TalTechi õppekavasid ja sisseastumistingimusi. 
Lisaks messialale oli võimalik saada praktilisi 
teadmisi erinevates valdkondlikes  töötubades, 
mis toimusid kahes voorus.

Töötubades sai näiteks käepärastest vahendi-
test valmistada patareid, piiluda ehitusinseneri 
tööpõllule, projekteerida vastavalt ilmaoludele 
ohutut laevateed, visioneerida tuleviku ülikooli. 
Keemia töötoas sai värvida leeki, teha mitmesu-
guseid katseid lahustega ning arutleda, kus neid 
reaktsioone ning nende tunnuseid kasutatakse.

Tehnikaülikoolis saab õppida tuleviku erialasid, 
mis toetavad rohepöörde elluviimist.  Ülevaat-
likul messil said õpilased palju parema etteku-
jutuse erialade sisust ja sellest, kuidas nemad 
saavad tuleviku paremaks muuta. 

8. aprillil toimus Tallinna Tehnikaülikooli Tartu 
Kolledžis samasugune mess, kust võttis osa ka 
Virumaa kolledž, et tutvustad Lõuna-Eesti güm-
nasistidele Virumaa kolledži õppekavasid.

TALTECHI KOOLIMESS VIRUMAA
JA TARTU KOLLEDŽIS
Küllike Kullerkupp, teadus- ja tehnikakooli juht
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Paralleelselt insenerihariduse populariseerimi-
sega väärtustame keeleõpet, mis avab uksed 
tuhandete võimaluste maailma. Sügisel toimus 
TalTechi Virumaa kolledžis kaks keeleõpetajatele 
olulist sündmust, mille olulisust näitavad ilmunud 
meediakajastused.

23. septembril korraldas Eesti Keele kui Teise 
Keele Õpetajate Liit (EKTKÕL) sügisseminari 
„Õpetajalt õpetajale”, mis koosnes kahest osast. 
Päeva esimesel poolel külastas 43 eesti keele kui 
teise keele õpetajat avatud tunde neljas Koht-
la-Järve haridusasutuses: Kirju-Mirju lasteaias, 
Järve Koolis, Slaavi Põhikoolis ja Kohtla-Järve 
Gümnaasiumis. Tunnikülastuse eesmärk oli saada 
uusi kogemusi, vaadata, kuidas kolleegid klassi-
ruumis toimetavad ning õpilased teadmisi oman-
davad. Kõik, kes külastasid tunde, olid tänulikud 
sellise võimaluse eest ning kiitsid tunde andnud 
kolleege.

Lõunasöögiks koguneti kolledži kohvikusse. See-
järel jätkus seminari teine osa. „Kuna viimasel 
ajal on ühiskonnas palju kõneainet tekitanud 
eesti keelega seonduvad teemad, mis puudu-
tavad paljusid, siis pidasime oluliseks, et selle 
kohta saaksid sõna sekka öelda Ida-Virumaa 
haridustöötajad. Selline võimalus tekkis eelpool 
nimetatud haridusasutuste esindajatel vestlus-
ringis „Südamelt ära”, “ nentis Eesti Keele kui 
Teise Keele Õpetajate Liidu juhatuse esimees 
Ingrid Prees. Seminaril sai kuulata kolme harivat 
plenaarettekannet ja osaleda kahes praktilises 
töötoas. Seminaril osales 50 eesti keele huvilist 
lasteaiast keeleametini.

25. ja 26. novembril toimus võõrkeeleõpetajatele 
Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu (EVÕL) korral-
datud 8. sügiskonverents „Kogemus rikastab!”, 
mille läbivad teemad olid: üleminek eestikeel-
sele õppele ja üleminekut toetavad tegevused, 

muudatused võõrkeeleõppes ja koolielu korral-
damisel, õppijakeskse keeletunni läbiviimise või-
malused. Teisel päeval peeti konverentsi TalTechi 
Virumaa kolledžis, kus avaettekande tegi Tartu 
Ülikooli Narva kolledži õppedirektor Piret Kärtner 
ja plenaarettekandega esines Tartu Ülikooli maa-
ilma keelte ja kultuuride kolledži inglise keele ja 
kultuuri õpetaja Ülle Türk. Omanäolistest koo-
lidest saadi ülevaade Rakvere Riigigümnaasiu-
mist, Narva Gümnaasiumist ja Eesti esimesest 
distantsõppekoolist Edumus School. Konve-
rentsil tunnustati parimaid EVÕLi liikmeid, seltse 
ja esmakordselt ka keeleõppesse panustanud 
magistritööde kirjutajaid. Eraldi tänu avaldas 
Haridus- ja Teadusministeeriumi keelepoliitika 
osakonna peaekspert Pille Põiklik kolmele EVÕLi 
juhatuse liikmele: Ene Petersonile Eesti Kee-
lepöörde eriauhinna eest (juhatuse esimees), 
Ingrid Preesile Virumaa Eesti Hariduse Seltsi 
välja antud Aasta Eesti Keele Sõber 2021 lau-
reaadi tiitli eest (juhatuse liige, EKTKÕL), Karola 
Velbergile tiitli Tallinna Aasta Gümnaasiumiõpe-
taja saamise puhul (juhatuse liige, Eesti Soome 
Keele Õpetajate Seltsi esinaine). Päeva jooksul 
oli võimalus osaleda 11 erinevas töötoas, soe-
tada õppekirjandust erinevatelt kirjastustelt 
(Krisostomus, Studium, Argo, Iduleht) ja tutvuda 
infolaudade väljapanekutega (HARNO, Solidaar-
suskorpus Agentuur, Goethe Instituut, Erasmus+ 
ja Euroopa). Konverentsil osales 80 võõrkeele-
õpetajat.

Otsus pidada kahe aineühenduse olulised üri-
tused Ida-Virumaal, oli ühelt poolt kindlasti tin-
gitud palju kõneainet tekitanud  üleminekust 
eestikeelsele õppele ja ressursside suunamisest 
Ida-Virumaale, kuid ka suur soov, et piirkonna 
õpetajad oleksid kursis mõlema aineliidu tege-
mistega ning mõistaksid, millist väärtust ja eelist 
pakub aineliitu kuulumine.

Eesti Keele kui Teise Keele Õpetajate Liit ja Eesti 
Võõrkeeleõpetajate Liit on Haridus- ja Teadusmi-
nisteeriumi strateegiline partner 2022 – 2024.

KEELEÕPETAJATE SEMINAR
JA KONVERENTS
MA Ingrid Prees, humanitaarainete töörühma juht, lektor

SÜNDMUSED
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30. septembril sai Virumaa kolledžis taaskord 
tähistada traditsioonilist Teadlaste Öö festivali, 
mis oli pühendatud keskkonnateadlikkuse ja 
rohelise mõtteviisi edendamisele. Seda korral-
dati koostöös Kohtla-Järve Gümnaasiumiga. 

Töötubades jagati osalistele teadmiseid selle 
kohta, kuidas olla keskkonnasäästlikum, mis on 
roheline energia ja kuidas taaskasutada.

Osalejad said valmistada oma aeda tuulelipu, 
meisterdada jaapani ventilaatori, tutvuda loo-
duslike ja tehislike ehitusmaterjalidega ning 
õppida vanapaberist tarvilikke esemeid meister-
dama. Põnevas prügi tuvastamise töötoas „Teac-
hable Machine” õpiti kasutama tehisintellekti ja 
plokk-kodeerimist, et luua toimiv prügisorteerija.
Lisaks töötubadele oli võimalus osaleda väga 
praktilistel koolitustel. Energeetika tudengid 
jagasid koolitusel „Päikesepaneel koju” nõuan-
deid päikesepaneeli tegemiseks ja paigaldami-
seks.

Kohtla-Järve Gümnaasiumi organiseeritud „Kaar-
dipõrgu” kliimakoolis näidati meie igapäevatege-
vuste ökoloogilist jalajälge mängulises vormis. 

Festivalilt ei puudunud ka traditsiooniline kohvik, 
seekord nimega Roheline Kohvik. Pakuti iseval-
misatud hõrgutisi, mis olid tervislikud ja valmis-
tatud väikese energiakuluga. Lisaks oli võimalik 
kaasa osta kodus valmistatud hoidiseid.

Teadlaste Öö lõppes sel aastal veidi teisiti, toimus 
ühine puuistutamine kolledži rohealal ja kõiki-
dele külalistele pakuti kaerahelbe-jõhvika-šoko-
laadi-maapähklivõi toormaiust. Kolledži direktor 
Mare Roosileht istutas linnaruumi hariliku pih-
laka, mis on hea õnne tooja ja mille marjad on 
lindudele oluliseks toiduallikaks.

TEADLASTE ÖÖ EHK
„ROHEPÖÖRE VIRUMAA KOLLEDŽIS”
Küllike Kullerkupp, teadus- ja tehnikakooli juht
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Rakenduskeemia töörühma jaoks on aasta 2022 
olnud igati edukas. Oleme uhked töörühma tea-
dusjuhi Allan Niidu üle, kes on valitud ajakirja „Oil 
Shale“ toimetuse kolleegiumi liikmeks, Ameerika 
Keemiaseltsi liikmeks ja Tallinna Tehnikaülikooli 
esindajaks Eesti Vesinikutehnoloogiate Ühingu 
juures. 

Tänu kiire vesinikutehnoloogia arenemisele ja 
nende kasutuselevõtu vajadusele kliimaneut-
raalsuse saavutamiseks Euroopa Liidus, asutati 
septembris Eesti Standardimis- ja akrediteeri-
miskeskuse komitee EVS/TK 80  „Vesinikuteh-
noloogiad“, mille esimeheks valiti Tallinna Teh-
nikaülikooli rakendusliku keemia professor Allan 
Niidu.

Samuti asutati detsembris koostööplatvorm ning 
instrument ringmajandusega seotud valdkon-
dade vahelise innovatsiooni koordineerimiseks ja 
info vahetamiseks – Ringmajanduse tuumiklabor, 
mille juhatajaks valiti Allan Niidu.

Aastal 2022 avaldati TTÜ inseneriteaduskonna ja 
TTÜ loodusteaduskonnaga koostöös kaks pub-
likatsiooni. Üks neist on seotud Eesti põlevkivi 
väärindamisega ja teine väävliühendite katalüü-
tilise oksüdatsiooniga. Koostöös Tartu Ülikoo-
liga (tehnoloogiainstituut) avaldati publikatsioon 
teemal „Karboksüülhapete ja laktoonide stereo- 
selektiivne süntees“.

Aasta jooksul laiendas ja arendas rakendus-
keemia töörühm märkimisväärselt enda labo-
ratooriumit, soetas ja võttis kasutusse eripinna 
ja poorsuse analüsaatori koos ettevalmistusjaa-
maga, laiendades analüüside võimalusi.

Jätkati aktiivselt teadustöö populariseerimist, 
mille tulemusel kaitsesid professor Allan Niidu ja 
doktorandi Bijan Barghi juhendamisel oma lõpu-

tööd Virumaa kolledži Kütuste keemia ja tehno-
loogia ning Keemiatehnoloogia õppekaval kokku 
viis tudengit. Nende seas omandas ka töörühma 
liige Anastassia Raag magistrikraadi.

Rakenduskeemia töörühma toetusel leidsid omale 
lõputöö teemad Virumaa kolledži Keemiatehno-
loogia tudengid Martin Jürisoo, Tanel Mõistlik ja 
Andreas Kaaver. Uuritakse laiemalt mehhano-
keemilist sünteesi, fotokatalüütilist oksüdatiivset 
desulfuriseerimist ning funktsionaliseeritud kar-
boksüülhapete sünteesi. 

Üldjoontes oli aasta 2022 töörühma jaoks saa-
vutusrohke. Lisaks kõigele liitusid töörühmaga  
doktorant-nooremteadur Diana Berseneva ja 
kaks Virumaa kolledži üliõpilast Jaagup Vunn ja 
Jarek Kurul. See võimaldab laiendada töörühma 
võimekust ja jõuda uute saavutusteni.  

RAKENDUSKEEMIA
UURIMISRÜHMA EDUKAS AASTA
MSc  Moonika Ferschel, rakenduskeemia labori juhataja
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VIDRIKul täitus esimene täis tööaasta, mille 
märksõnadeks on kohtumised ja kontaktide 
loomine erinevate ettevõtete, omavalitsuste ja 
organisatsioonidega. VIDRIKule on need koh-
tumised andnud olulist tagasisidet arendustee-
made ja -vajaduste kohta, mis on võimaldanud 
VIDRIKul täpsustada oma fookusteemasid. Koh-
tumiste tulemusel on käima läinud ka esimesed 
koostööprojektid ettevõtetega. Samuti jätkas 
VIDRIK 2021.a käima lükatud seminaride sarja 
korraldamisega.

VIDRIKu seminarid

VIDRIKu üheks eesmärgiks on innustada Ida-Vi-
rumaa ettevõtteid ja organisatsioone aktiivse-
malt tegema teadus-arendusalast koostööd ning 
kasutama kaasaegseid nutikaid lahendusi. Eri-
nevate võimaluste ja pilootprojektide tutvusta-
miseks korraldas VIDRIK 2022.a kaks seminari. 
2. veebruaril toimus Virumaa kolledžis robo-
tite demopäev ja 2. novembril toimus seminar 
„Targad lahendused linnades”. Seminaridele 
registreerus ligi 110 osalejat, suur huvi näitab 
teemade olulisust. 

Robotite demopäeva eesmärgiks oli tutvustada 
ettevõtetele arenguid ja võimalusi robotite kasu-
tusele võtmiseks ning demonstreeriti Virumaa 
kolledžis asuvaid roboteid. Demopäeval olid 

ettekannete tegijateks Tallinna Tehnikaülikooli 
inseneriteaduskonna lektor Margu Müür, insene-
riteaduskonna professor ja arendusjuht Tauno 
Otto ning Virumaa kolledži doktorant ja noorem-
teadur Karle Nutonen. Roboteid demonstreerisid 
Virumaa kolledži telemaatika ja arukate süstee-
mide töörühma lektor Sergei Pavlov, Demek CNC 
OÜ juhatuse esimees Peeter Sekavin ning Karle 
Nutonen ja Tauno Otto.

Margus Müür tutvustas oma ettekandes arenguid 
robootika valdkonnas ning tõi välja, et robotid on 
muutunud turvaliseks ja inimese kõrval töötav 
kaasaegne COBOT ei vaja turvaalasid ega piir-
deid. Samuti on robotite paigaldamine ja prog-

VIDRIKU SEMINARID,
ETTEVÕTETEGA KOHTUMISED, 
PLAANID
MSc Heiko Põdersalu, Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate
Innovatsioonikeskuse juhataja
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on väga uudse robotiga, mis on Baltikumis üks 
väheseid kui mitte ainus seda tüüpi robot. Robot 
võib töötada koos inimesega, kuna ei kujuta ini-
mesele ohtu. Peale robotite demonstreerimist oli 
võimalik kõigil kohapeal osalenutel ise roboteid 
katsuda ja vaadata, proovida programmeerimist 
ning jälgida robotite tegevust.

Virumaa kolledžis toimus 2. novembril järje-
kordne VIDRIKu korraldatav seminar „Targad 
lahendused linnades”. Ürituse eesmärgiks oli tut-
vustada Virumaa omavalitsustele ja ettevõtetele 
pilootprojekte, mis tegelevad nutikate lahenduste 
rakendamisega linnades. Huvi seminari vastu oli 
suur, üritusele registreerus üle seitsmekümne 
huvilise.

Seminari esimeses ettekandes tegi VIDRIKu 
juhataja Heiko Põdersalu ülevaate VIDRIKu tege-
vustest. VIDRIK on tegutsenud üle aasta ja on 
korraldanud selle ajaga kokku neli seminari, koh-
tunud ligi neljakümne ettevõttega ja alustanud 
koostööd nelja ettevõttega. 

Järgmised ettekanded tehti Targa Linna 
Tippkeskuse (edaspidi TLT) esindajate poolt. 
Sissejuhatuseks tutvustas TLT innovatsioonijuht 
Külle Tärnov TLT eesmärke, pilootprogrammi 
ning pilootprojektide valiku protseduure. 
Pilootprojektid valitakse välja koostöös linnadega 
vastavalt nende konkreetsetele vajadustele. 
Lisaks tutvustas Külle kolme pilootprojekti. 
Neist esimese „Linna heaolu skoor” eesmärgiks 

rammeerimine tehtud väga lihtsaks ja ei ole 
vajadust kirjutada enam keerukaid programme. 
Tauno Otto rääkis robotite tähtsusest tööstus 
4.0 rakendamisel. Tauno märkis, et robotid on 
muutunud omamoodi turismiatraktsiooniks, 
väliskülalised soovivad vanalinna asemel näha, 
kuidas robotid linnavahel ringi sõidavad ja pakke 
veavad. Tehisintellektil põhinevad lahendused 
pakuvad erinevaid uudseid võimalusi ja lähene-
misi. Karle Nutonen rääkis digitaliseerimise ja 
virtuaalreaalsuse kasulikkusest ja võimalustest. 
Digitaliseerimise eesmärgiks on ettevõtte toot-
misprotsesside efektiivsuse tõstmine, raken-
dades selleks kaasaegseid infotehnoloogilisi või-
malusi. Virtuaalreaalsuse kasutamise eelistena 
tõi Karle välja, et see võimaldab kujutletavas 
keskkonnas inimese olekut ja meeli imiteerides 
läbi mängida erinevaid olukordi ja käitumisi enne 
seda, kui tehakse investeeringuid uute tootmislii-
nide rajamiseks või toodete tootmiseks.

Seminari teises osas toimus robotite demonstrat-
sioon. Kokku tutvustati demopäeval osalejatele 
nelja robotit, millest kolm asuvad Virumaa kol-
ledžis ja ühe tõi demopäevale tutvumiseks firma 
Demek CNC OÜ. Sergei Pavlov tutvustas Kuka ja 
Fanuc tööstusroboteid, Demek CNC OÜ juhatuse 
esimees Peeter Sekavin rääkis mobiilsetest MiR 
robotitest ja tutvustas kohapeal olnud MiR 100 
robotit. Neljandaks demonstreerisid Tauno Otto 
ja Karle Nutonen kõige uuemat ja kaasaegsemat, 
2022.a alguses Virumaa kolledžisse jõudnud 
ABB koostöörobotit GoFa CRB 15000. Tegemist 
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on luua töövahend, mis võimaldaks linnaruumi 
arendamisel teha tõenduspõhiseid otsuseid, 
võttes arvesse mõõdetud linnaelanike heaolu 
konkreetsetes asukohtades. „GreenTwins” 
projekti eesmärgiks on luua kaasav 
linnaplaneerimise süsteem, kus inimesed saavad 
3D keskkonnas katsetada ja testida erinevaid 
linna planeerimise lahendusi ning pakkuda välja 
oma eelistusi haljastuseks, teede, hoonete 
jms rajamiseks. Projekt „Future Mobility” 
tegeleb tuleviku transpordi korraldamisega, mis 
põhineb nõudluse analüüsil ja kus oluline roll on 
isesõitvatel sõidukitel reisijate ühistranspordi 
kasutamiseks hajusaladelt kokku toomisel ja 
laiali vedamisel.

TLT partnerlussuhete ja strateegiajuht Einari 
Kisel tutvustas hoonete energiatõhususega 
tegelevaid projekte. Hoonete energiatõhususe 
suurendamine on lähiaastate peamisi eesmärke 
nii Euroopas kui Eestis, kuna ligi 75% hoone-
test ei ole Euroopas energiatõhusad. Projekti 
„DigiAudit” eesmärgiks on luua tüüphoonetele 
reaalajas toimuv energiakasutuse ja sisekliima 
monitooringu süsteem, mis teeks olemasolevad 
andmed kasutatavaks ja võimaldaks jälgida hoo-
nete omanikel reaalajas oma hoonete energia-
kasutust. Projekt „RESTO: renoveerimise stra-
teegia tööriist” tegeleb hoonete kohta olemas-
olevate andmete kogumisega ja töötlemisega, et 
toetada hoonete omanikke ja omavalitsusi ener-
giatõhususe hindamisel ning aitab teha vajalikke 
planeerimise ja arendamise otsuseid. 

Viimaseks TLT poolt tutvustatavaks piloot-
projektiks oli „Energiavajaduste vähendamine 
mikrovõrkude ja energiasalvestiste abil”, mida 
tutvustas TalTechi elektroenergeetika ja meh-
hatroonika instituudi teadur Tarmo Korõtko.   
Projekti eesmärgiks on suurendada kohalikest ja 

taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri-
energia tarbimist. Standardse riistvara ja paind-
liku tarkvara kasutamise kaudu soovitakse liht-
sustada ja muuta mikrovõrkude loomine majan-
duslikult mõistlikumaks.  Projekt teostatakse 
kahel pilootalal: avalikus ruumis Tartu linnas ja 
tööstuslikul alal Lääne-Harju vallas.

Päeva teises osas rääkis Tartu Vallavalitsuse GIS 
spetsialist Tatjana Obuhova Tartu valla GIS por-
taali arendamisest. Portaali on loodud mitmeid 
erinevaid rakendusi, mis võimaldavad hõlbustada 
ametnike tööd ja kaasata elanikke. Ülevaate saa-
miseks on välja arendatud rakendused planee-
ringutest, haljasaladest, jäätmekäitluskohtadest 
ja paljudest teistes olulistest valdkondadest. 

Seminari kaks viimast ettekannet olid seotud 
jäätmekäitluse nutikaks muutmisega. VIDRIKu 
arendusinsener Alexander Varushchenkov tut-
vustas projekti „Süvamahutite täituvuse auto-
maatse jälgimise süsteemi arendamine”, mida 
rahastab SA KIK ja mida viiakse ellu koostöös 
AS-ga Telia ja Kohtla-Järve Linnavalitsusega. 
Projekti eesmärgiks on välja arendada sobivad 
andurid ning tarkvara, mis võimaldavad kon-
teinerite täituvust reaalajas jälgida ning prügi-
vedu optimeerida. Teine jutuks tulnud jäätme-
käitlusega seotud projekt on alles idee tasemel.      
Projektiideed „Avatud, vastupidav intelligentsete 
konteinerite/komposterite võrgustik biojäät-
mete käitlemiseks” tutvustas Tallinna Tehnika-
ülikooli arvutisüsteemide instituudi teadur Uljana 
Reinsalu. Projekti eesmärgiks on arendada välja 
intelligentne komposter ja kompostrite võrgustik, 
kus komposteerimisprotsessi jälgimine toimuks 
automaatselt.

Mõlema seminari ettekanded on järelvaadatavad 
kodulehel vidrik.taltech.ee. 

VIDRIK
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VIDRIKu koostöö ettevõtetega

VIDRIKul on toimunud aasta jooksul ligi 40 koh-
tumist erinevate ettevõtete ja organisatsioo-
nidega. Kohtumised on olnud väga sisukad ja 
kasulikud ning võimaldanud saada ülevaadet  
ettevõtete arendusvajadustest, mis omakorda on 
võimaldanud VIDRIKul täpsustada oma fookus-
teemasid ja arenguvajadusi. 

Mitmete ettevõtetega on toimunud korduskoh-
tumisi arendus- ja koostööteemade täpsusta-
miseks. Samuti on mõned ettevõtted hiljem ise 
pöördunud VIDRIKu poole ja pakkunud aruta-
miseks välja arendusteemasid. See  näitab, et 
VIDRIK on ennast ettevõtetele teadvustanud ja 
koostöö on samm-sammult toimuma hakanud. 
Konkreetsed arendusprojektid on käima läinud 
koostöös viie ettevõttega. Koostöö toimub järg-
miste arendusteemade osas:

• robotite töö ja programmeerimisega seotud 
probleemide lahendamine; 

• ettevõtte energiatarbimise analüüs ja ener-
giatarbimise säästmisele suunatud lahen-
duste väljatöötamine; 

• tootmisseadmete töö andmeanalüüs ja enne-
tava hoolduse lahenduste välja töötamine;

• unikaalsete ettevõtte vajadustest lähtuvate 
tehniliste lahenduste väljatöötamine ja pro-
totüüpimine tootmise efektiivistamiseks ja 
automatiseerimiseks.

Koostöös Kohtla-Järve Linnavalitsusega ja AS-ga 
Telia on VIDRIK ellu viimas projekti „Süvama-
hutite täituvuse automaatse jälgimise süsteemi 
arendamine”, mida kaasrahastab SA KIK.

Lisaks ettevõtetele ja kohalikele omavalit-
sustele on VIDRIKul hea koostöö maakonna 
organisatsioonidega nagu Ida-Viru Ettevõtlus-
keskus (IVEK) ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit 
(IVOL). IVEKi tellimisel korraldas VIDRIK 25.-27. 
oktoobril õppereisi Ida-Virumaa ettevõtetele, et 
tutvustada Taani Tehnikaülikooli teadus-arendus-
alast koostööd Taani ettevõtetega. IVOL on kaa-
sanud VIDRIKut erinevatesse maakonna arengut 
puudutavatesse aruteludesse.

Maakonna ettevõtete ja asutustega kohtumised 
on näidanud, et vajadus ja huvi kaasaegsete 
nutikate ning säästlike lahenduste järele on suur. 
Samas on ka turul võimalik valida erinevate 
lahenduste ja tehnoloogiate vahel. VIDRIK 
pakub ettevõtetele võimalusi erinevaid lahendusi 
analüüsida ja testida ning leida koostöös 
konkreetsele ettevõttele just kõige sobivam ja 
mõistlikum lahendus või arendada koostöös välja 
ettevõttele vajalik unikaalne lahendus. Seejuures 
on VIDRIKul võimalik lahenduste leidmisel 
teha koostööd TalTechi teiste osakondade ja 
instituutidega.
 
VIDRIKu plaanid

Järgmisel aastal jätkab VIDRIK uute seminaride 
korraldamisega. Samuti loodame teha ettevõ-
tetega veelgi suuremas mahus koostööd, viia 
lõpule juba alustatud projektid ning teha algust 
uute koostööprojektidega. Lisaks seminaride kor-
raldamisele ja ettevõtetega teadus- ja arendus-
koostöö edendamisele saab järgnevatel aastatel 
VIDRIKu üheks olulisemaks tegevuseks Õiglase 
Ülemineku Fondi vahendite toel teadus- ja aren-
dusvõimekuse suurendamine Virumaa kolledžis, 
seda nii erinevates uurimisteemades osalemise 
kui ka arendus- ja demokeskuste arendamise 
kaudu. Samuti osaleb VIDRIK jätkuvalt aktiivselt 
erinevates maakonna arendustegevusi ja rohe-
pööret käsitlevates töörühmades ja aruteludes. 
VIDRIKu sooviks on lähiaastatel jõuda suure-
mate koostööprojektideni ka omavalitsustega. 
VIDRIK on valmis algatama ja vedama vajalikke 
koostööprojekte ning taotlema neile finantseeri-
mist erinevatest fondidest ja meetmetest.
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2022. aasta tõi Põlevkivi Kompetentsikeskusele 
rohkelt tunnustust. Veebruaris toimunud Eesti 
Vabariigi aastapäevaaktusel tunnustas rektor Tiit 
Land meie kütuste labori meeskonda konkursi 
Aasta Arendustöö 2021 esikoha eest. Konkursi 
võidu tõi arendustöö „Põlevkivi ja teiste orgaa-
niliste materjalide koostöötlemine ja saadavate 
produktide omaduste uuring”. Oluline roll oli see-
juures koostööl Eesti Energia AS-iga. 

Lisaks konkursi võitmisele valiti meie uuri-
misrühm esindama Eestit ja tehnikaülikooli 
Euroopa suurimal teadusfoorumil EuroScience 
Open Forum Hollandis. Tutvustasime, kuidas 
orgaaniliste materjalide, nagu plastikjäätmed, 
vanarehvid, poroloon, kunstmuru või tuuliku-
labad ja põlevkivi koostöötlemisel ette valmis-
tada lähtematerjale teistele keemiatööstuse 
harudele.

Tallinna ettevõtlusauhindade konkursil sep-
tembris pärjati meie labori uurimisrühma töö 
„Plastjäätmete koospürolüüsi meetod” eriauhin-
naga Rakenduslik Teadustöö 2022.

Ida-Viru Ettevõte 2022 nominentide ja parimate 
autastustamine toimus detsembris. Põlevkivi 
Kompetentsikeskus nomineeriti kategoorias Ida-
Viru Aasta Ettevõtjate Sõber 2022, mis on kõrge 

tunnustus keskuse tööle teadmussiirde korralda-
misel.

Teadmussiirde teostamise üheks vormiks on 
seminarid ja konverentsid. Aprillis korraldatud 
seminarile „Kuidas kaitsta ettevõtte intellek-
tuaalset vara?” olid kaasatud Eesti Patendiameti 
esindajad, kes tutvustasid ettevõtjatele kau-
bamärkide ja leiutiste kaitsmisega seonduvat. 
Novembris toimunud traditsiooniline põlevkivi-
konverents oli seekord tõesti traditsiooniline, 
sest pärast kahte aastat veebikonverentsidel 
osalemist said valdkonnaga seotud teadlased, 
ettevõtjad ja teised huvirühmad Eesti kaevan-
dusmuuseumi konverentsikeskuses kokku.

Koostöös ettevõtetega väärib 2022. aastal esile-
tõstmist koostööprojekt Ecometal AS-iga. Ühiselt 
teostatud projekti „Pliiakude raskeplasti õlitöös-
tuses kasutamise uuringu” tulemusena selgus, 
et pliiakumulaatorite ümbertöötlemisel tekkivad 
plastjäätmed sobivad koos põlevkiviga pürolüü-
simiseks.

Põlevkivisektori ettevõtete ja keskuse koostöös 
ilmus ka sel aastal Eesti põlevkivitööstuse aas-
taraamat. Aastaraamatusse on koondatud üle-
vaade sektori üldistest näitajatest, tehtud aren-
dustöödest ja muudest olulistest uudistest.

PÕLEVKIVI KOMPETENTSI-
KESKUS AASTAL 2022
Kalle Pirk, PKK juhataja
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2022. aasta tõi kütuste teadus- ja katselaborile 
rakendusliku teadustöö auhinna „Plastjäätmete 
koospürolüüsi meetod”, mille uurimisgrupi juht 
oli labori juhataja Olga Pihl. Esimesed uuringud 
tehti laboris 2013. aastal Kudjape jäätmekesku-
sest pärit jäätmetega. 2019. aastal registreeris 
labor Patendiametis kasuliku mudeli „Plastmas-
sijäätmete koospürolüüsi meetod”. 2021. aastal 
viidi EE tellimusel läbi põlevkivi ja muude orgaa-
niliste materjalidega koospürolüüsi uurimistööd. 
Kogu see uurimisahel viis Tallinna Tehnikaülikooli 
korraldatud konkursil parima Arendustöö esiko-
hale. Ülikooli parimat Arendustööd autasustas 
ka Tallinna Linnavalitsus, keda esindab linnapea 
Mihhail Kõlvart.

Meie Arendustöö esindas Tallinna Tehnikaülikooli 
Hollandis Leidenis toimuval (ESOF) teadusmessil 
Eesti näituseboksis. EuroScience Open Forumi 
(ESOF) asutas 2004. aastal Euroopa teadlaste 
rohujuuretasandi mittetulundusorganisatsioon 
EuroScience. See on iga kahe aasta tagant toimuv 
kohtumine, mille eesmärk on pakkuda teadus-
ringkondadele platvormi interdistsiplinaarseteks 
aruteludeks teaduskultuuri, teadusuuringute ja 
innovatsiooni üle ühiskonna jaoks ja ühiskon-
naga. Alates selle loomisest on ESOF-ist saanud 
suurim omataoline konverents Euroopas. ESOF 
toob regulaarselt kokku üle 4500 juhtiva mõtleja, 

uuendaja, poliitikakujundaja, ajakirjaniku ja koo-
litaja enam kui 90 riigist, et arutada praegusi ja 
tulevasi läbimurdeid kaasaegses teaduses.

Labori jaoks on jätkuvalt aktuaalne põlevkivi eri-
nevate jäätmetega koospürolüüsi uurimine. Sel 
aastal lõpetati uurimistöö esimene etapp - põlev-
kivi pürolüüs koos mööblitööstuse jäätmetega.

KÜTUSTE TEHNOLOOGIA    
TEADUS- JA KATSELABOR
PhD Olga Pihl, labori juhataja

Foto: Karl-Kristjan Nigesen
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Põlevkivi Kompetentsikeskuse teadustöö põhi-
fookuseks oli jätkata erinevate polümeerseid 
koostisosi sisaldavate materjalide uuringutega. 
Kui eelnevatel aastatel keskenduti põhiliselt 
üksikmaterjalide (sh pakendimaterjalideks ole-
vate olefiinplastide ehk polüetüleeni, polüpro-
püleeni ja polüstüreeni) ja nende näidissegude 
uurimisele, siis sel aastal mindi üle konkreetsete 
plastikjäätmete käsitlemisele.

Loogiliseks jätkuks näidissegudele on tarbijaeel-
sete ehk plasti sisaldavate toodete tootmisel 
tekkivate tööstuslike plastjäätmete uuringud. 
Kuigi nende jäätmete osakaal üldises jäätmevoos 
pole suur, võimaldab just nende uuring saada 
vajalikku võrdlusmaterjali tarbimisjärgsete 
plastikjäätmete uuringuks. Konkreetselt uuriti 
mööblitööstuses (koostööpartnerid Bed Factory 
Sweden OÜ ja Hilding Anders Baltic AS) tekkivaid 
jäätmeid: erinevaid tekstiile, porolooni, lateksit. 

Leidis kinnitust, et kõiki uuritud jäätmeid on 
kindlatel tingimustel põhimõtteliselt võimalik 
koospürolüüsida nii põlevkivi, tuha, kui liivaga. 
Saadud tulemustest tehti ettekanne XIV põlev-
kivikonverentsil.

Tarbimisjärgsete materjalide näitena uuriti 
vanade katusekattematerjalide (koostööpartner 
OÜ Katevara) ja kasutatud konveierilintide koos-
pürolüüsi võimalusi. Mõlemal juhul on neid jäät-
meid võimalik koospürolüüsi protsessi kaudu 
ringlusse suunata.

Olulist edu saavutati uue stendiretordi juuruta-
misel, mille kasutamine on saamas standardse 
uuringumetoodika oluliseks osaks süvendatud 
õliuuringute teostamiseks vajaliku lähtetoorme 
saamiseks. See võimaldab järgmisel aastal jät-
kata nii uute plastikjäätmete tüüpide kui ka neist 
saadavate produktide süvauuringutega.

PÕLEVKIVI KOMPETENTSI-  
KESKUSE TEADUS
PhD Hella Riisalu, vanemteadur

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS
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Igal aastal 26. aprillil tähistab kogu maailm Üle-
maailmset intellektuaalomandi päeva, sel aastal 
toimus see  deviisi all „Intellektuaalomand ja 
noored: innovatsioon parema tuleviku nimel“. 
Teema käsitleb: kuidas noorte uuenduslikud, 
energilised ja loovad ideed saavad juhtida posi-
tiivseid muutusi. Kuidas noored leiutajad, loojad 
ja ettevõtjad saavad kasutada intellektuaalo-
mandi õigusi oma eesmärkide saavutamiseks, 
sissetulekuteks, töökohtade loomiseks, kohalike 
ja ülemaailmsete probleemide lahendamiseks 
ning kogukonna ja riigi arengu toetamiseks. 
Noorte päralt on tulevik. Läbi oma loovuse ja 
leidlikkuse kujundavad nad innovatsiooni, et lii-
kuda parema tuleviku suunas. Tehnoloogia ja 
innovatsiooni tugikeskused annavad abi alus-
tavatele ettevõtetele. Ülikoolides, uurimiskes-
kustes, teadus- ja tehnoloogiaparkides avatakse 
juurdepääs patendiinformatsioonile, selle ana-
lüüsimisele ja vabale kasutusele. Neis tugikes-
kustes pakutakse teadlastele, leiutajatele ja 
ettevõtjatele kohalikku juurdepääsu patenditea-
bele ja innovatsiooni tugiteenustele.  

Põlevkivi Kompetentsikeskusel (PKK) on head 
koostöösuhted Eesti Patendiametiga (EPA). 
Koostöös korraldati Virumaa kolledžis 28. aprillil 
2022.a IO päeva tähistamiseks seminar „Kuidas 
kaitsta ettevõtte intellektuaalset vara?“.
 
Patendiameti peadirektor Margus Viher andis 
seminaril ülevaate Patendiametist kui intellek-
tuaalomandi kompetentsikeskusest.

Patendiameti kaubamärgiosakonna peaekspert 
Janika Kruus andis ülevaate sellest, kuidas valida 
oma ettevõttele hea kaubamärk ja kuidas seda 
kaitsta.

Patendiameti patendiosakonna juhtiv ekspert 
Tiina Lillepool tutvustas leiutiste kaitsmise põhi-
mõtteid ja rääkis sellest, mis on need esmased 
sammud ja olulisemad põhitõed, mida ettevõtja 
peab leiutise kaitsmisel teadma.  

Seminaril sai osaleda nii kohapeal kui veebi 
vahendusel, kokku osales seminaril 22 erineva 
organisatsiooni esindajat.

Alates 2022. a asub Eesti Patendiamet uuel aad-
ressil: Tatari 39, 15041 Tallinn. Uuenenud on ka 
Patendiameti koduleht www.epa.ee

Põlevkivi Kompetentsikeskuse kütuste tehno-
loogia teadus- ja katselabori töötajad töötasid 

INTELLEKTUAALNE OMAND
MA Anu Nuut, intellektuaalomandi ekspert
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tuse määramine reaalajas tootmisprotsessis, et 
häälestada põlevkivi töötlemise protsessi tööre-
žiimi vastavalt saabuva tooraine kütteväärtusele. 
Leiutise autorid on TalTechi Virumaa kolledži  
Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioo-
nikeskuse töötajad Mihhail Derbnev, Avar Pentel, 
Sergei Pavlov, Alexander  Varushchenkov, Karle 
Nutonen. Taotlus on Patendiametis menetluses.

Põlevkivi Kompetentsikeskus korraldas mõlema 
leiutise taotlusokumentide koostamise ja esi-
tamise Patendiametisse ning on vahendanud 
menetluse käigus olevaid läbirääkimisi ja nõus-
tanud autoreid IO õiguskaitse küsimustes.

Põlevkivi Kompetentsikeskuse poolt teostati 
patendiuuringuid ja uudsuse kontrolli järgmistel 
teemadel: „Seadmed ja meetod vihmavee ära-
juhtimiseks kruusateedelt“; „Põlevkivituha kasu-
tamine tänavakivide vuugitäite koostisosana“; 
„Pliiakude kasutamine ringmajanduses“; „Plasti-
jäätmete termokeemiline veeldamine“; „Plastõli 
rafineerimine ja uuendamine“; „Plastjäätmete 
pürolüüs“; „Põlevkivi (või fossiilse kütuse) värvi 
sõltuvus kütteväärtusest“.

IO konsultatsioone anti järgmistele ettevõtetele: 
Zentria OÜ, Enefit Power, Onerva OÜ, Mineral-
plast, AS Teede Tehnokeskus, Daffodil Studio OÜ, 
Europrime Invest OÜ.

välja uue meetodi väävli sisalduse vähendami-
seks põlevkiviõlis. Põlevkiviõli omadused, nagu 
väävli sisaldus ja viskoossus, annavad teatava 
eelise põlevkiviõlile võrreldes raskete kütteõli-
dega.   Põlevkivitoorõli ja põlevkiviõlifraktsioo-
nidest väävli vähendamiseks kasutatakse antud 
leiutise (EE 202000011 A) puhul Ca-d sisalda-
vaid adsorbente koos aktiivse metalliga, mis 
aitab efektiivsemalt väävlit eemaldada või siduda 
adsorbendiosakestega.

Protsessi käigus toimub lisaks väävli sidumisele 
adsorbendi osakestega ja metalliga ka õli füüsi-
kalis-keemiliste omaduste (viskoossus, tihedus) 
parandamine. Patendiametis menetluses olev 
patenditaotlus „Meetod väävli vähendamiseks 
põlevkiviõlis ja põlevkiviõlifraktsioonides“  on 
läbinud esialgse kontrolli ja ekpertiisi, taotlus 
avaldati Eesti Patendilehe veebruarikuu numbris 
2/2022 ning EPA ja Espaceneti leiutiste andme-
baasides. Leiutise autorid on Olga Pihl, Mihhail 
Fomitšov, Dmitri Suštšik.

Sel aastal esitati Patendiametisse taotlus kasu-
liku mudeli tunnistuse saamiseks teemal „Meetod 
põlevkivi kütteväärtuse määramiseks digi-
pildi  elementide statistilise jaotusgraafiku abil”. 
Leiutis käsitleb põlevkivi kütteväärtuse auto-
maatset määramist tehisintellekti süsteemide 
abil. Leiutise eesmärk on põlevkivi kütteväär-

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS
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XIV Põlevkivikonverentsi peateemaks oli põlev-
kivisektoriga seotud ringmajandus. Konverentsi 
eesmärgiks oli jagada osalejatega värsket teavet 
käimasolevatest arendustöödest ja lõppenud 
uuringutest ning arutleda koos põlevkivitööstuse 
rollist ringlussevõtu edendamisel.

Konverentsi avasõnades tõi majandus- ja taris-
tuminister Riina Sikkut välja, et oluline on seni-
kasutatud ressursid – põlevkivituhast akude ja 
magnetiteni – uuesti ringlema panna. See aitab 
suurendada sõltumatust toormetest, puudutades 
nii tootmisprotsesse, kaevanduste rajamist kui 
muud.

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Tiit Land tõdes, 
et oleme põlevkivi ümber mõtestamas ja otsime 
sellele kasutust senisest erinevatel eesmärkidel. 
Ta rõhutas vajadust kasutada meie inimeste 
teadmisi, et arendada uusi meetodeid ja tehno-

loogiaid, eriti oluline on see Ida-Virumaa arengu 
tagamiseks. 

Tehnikaülikooli professor Alar Konist esitles uuri-
mistööd, mille eesmärgiks on laiendada põlevki-
vist ja selle töötlemise jääkidest saadavate too-
dete ringi. Töö keskendub põlevkivi poolkoksist 
sobiliku adsorbendi saamisele. Sellist toodet on 
võimalik kasutada mitmel erineval moel suitsu-
gaaside ja reovee puhastusprotsessides, soo-
vimatute värvide, maitsete ja aroomide eemal-
damiseks, solventide taaskasutamiseks keemia-
tööstuses ning näiteks ka farmaatsiatööstuses 
toksiinide eemaldamiseks. „Loodetavasti viib 
uuringus saadud teadmine poolkoksimägede 
taaskasutamiseni, mis parandab nii keskkonna 
seisundit ja on samas ka majanduslikult kasulik,” 
sõnas Konist.

Keskkonnaküsimused olid ka järgmise ettekande 
fookuses. Keskkonnaministeeriumi asekantsler 
Kaupo Heinma nimetas ringmajandust üheks 
oluliseks teemaks käimasolevas rohepöördes. 
„Jäätmed on ressurss, kui need on liigiti kogutud 
ja neid on võimalik ringlusse võtta,” ütles Heinma 
ja jätkas jäätmekäitluse väljakutsetega. Näiteks 
plastpakendite puhul on probleemiks nii erine-
vate liikide paljusus kui ka asjaolu, et kasuta-
tavad materjalid sisaldavad hulgaliselt lisaaineid, 
mis ei tohiks väärtusahelas edasi liikuda. Kui 
üldiselt on eelistatud mehhaaniline ringlussevõtt, 
siis plastpakendite puhul on oma roll ka keemi-
lisel ringlussevõtul. Põlevkivitööstuse jäätmete 
osas tõi ta positiivsena välja, et aheraine taas-
kasutusprotsent on viimasel kahel aastal olnud 

PÕLEVKIVITÖÖSTUSE PANUS 
RINGLUSSEVÕTU EDENDAMISEL
Kalle Pirk, PKK juhataja
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siprotsessi abil, tuues näiteid ka teistes Euroopa 
riikides arendatavatest tehnoloogiatest. Koos 
Kiviõli Keemiatööstusega läbiviidava arenduspro-
jekti Waste2Oil peamiste väljakutsetena tõi ta 
välja nii plastijäätmete kättesaadavuse ja kva-
liteediga seonduva kui ka vajaduse arvestada 
erinevate regulatsioonidega. Samas lubab aren-
datav tehnoloogia suunata ringlusse 75% töödel-
davast plastist. „Eestis on vajadus plastijäätmete 
keemilise ringlussevõtu lahenduse järele, et täita 
Euroopa Liidu ringmajanduse eesmärke,”märkis 
Aarna kokkuvõtteks ja kinnitas, et vastav tehas 
on võimalik rajada Ida-Virumaale juba aastaks 
2026.

Eesti Energia AS juhatuse liige Margus Vals tut-
vustas ettevõtte teekonda üleminekul ringma-
jandusel põhinevaks keemiatööstuseks. Täp-
semalt on eesmärgiks täiusliku ringmajanduse 
loomine. Selleks on Eestis olemas põlevkivitöös-
tuse pürolüüsiseadmed ja konkurentsivõimeline 
kompetents ning üle maailma on olemas keemia-
tööstused, mis toodavad laia sortimenti igapäe-

kõrgem kui 100%. Tuhka taaskasutatakse kah-
juks endiselt ligikaudu 2% ulatuses, kuid siin 
väärib märkimist OÜ RS-OSA Service arendustöö 
kaltsiumkarbonaadi tootmiseks. 

„Ida-Virumaa on üks maailma jäätmeterikka-
maid piirkondi,” nentis Erik Puura, Tartu Ülikooli 
tehnoloogiainstituudi külalisteadur. Samal ajal ei 
ole mõistete „aheraine”, „tuhk” või „poolkoks”-
taga siiski üheselt defineeritud koostist ja oma-
dusi. Tema sõnul on aheraine, tuha ja poolkoksi 
ladestute näol põhimõtteliselt tegemist võimalike 
maardlatega, mille uurimisel peaksime kasutama 
süsteemset lähenemist ja lähtuma samas ette-
võtjate huvidest. Ühe tegevusena on selle ees-
märgi nimel alanud koostöö Eesti Geoloogiatee-
nistusega koostamaks iga objekti kohta põhjalik 
andmekaart.

Intrigeeriva pealkirjaga „Plastijäätmed ringlusse 
mitte ahju” ettekandes käsitles AS Viru Keemia 
Grupp arendusdirektor Indrek Aarna plastjäät-
mete keemilise ringlussevõtu võimalusi pürolüü-

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS
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vaselt tarbitavaid tooteid. Eesti Energia plaan on 
rajada tehased, milles olemasolevatest pürolüü-
siseadmetest saadav toodang muuta sobivaks 
toormeks teistele keemiatööstustele. Näiteks 
juba järgmisest aastast hakatakse taaskasutama 
ca 20% Rootsis aastas tekkivate vanarehvide 
mahust. Järgnevad arendustööd on seotud plas-
tijäätmete töötlemisega ning põlevkivigaasist ja 
–bensiinist kemikaalide tootmisega. „Me lahen-
dame Euroopas olulist probleemi,” rõhutas Vals.

Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži kütuste 
tehnoloogia teadus- ja katselabori vanemteaduri 
Hella Riisalu ettekanne andis ülevaate tarbimi-
seelsete tööstusjäätmete koospürolüüsi võima-
lustest mööblitööstuse polümeersete jääkide 
näitel. Uuringu läbiviimisel oli aluseks plastjäät-
mete koospürolüüsi meetod, mille labori uuri-
misrühm vormistas 2018. aastal kasuliku mude-
lina. Lõppenud uuringus kasutatud materjalideks 
olid erinevad tekstiili, porolooni, lateksi ja vildi 
jäägid. Eksperimendid viidi läbi antud materjale 
erinevates vahekordades põlevkiviga ja põlevki-
vituhaga koos töödeldes. „Kuigi õli ja gaasi saa-
gised erinevad olenevalt lähtematerjalist, võib 
öelda, et kõiki uuringus kasutatud materjale on 
võimalik pürolüüsitehnoloogiaga ringlusse võtta,” 
võttis Riisalu uuringu tulemused kokku.

Päeva teises osas toimunud diskussiooni osalised 
nentisid, et täna on meil veel hulgaliselt mater-
jali, mis ei jõua ringlusse. Seetõttu on oluline 
igal tasandil sorteerimine ja liigiti kogumine, mis 
peab olema mugav. Kindlasti läheb osa sobili-
kust materjalist ikkagi kaotsi, kuid ka pakendite 
sorteerimisliinilt jääb üle materjal, mis ei sobi 
mehhaaniliseks ümbertöötlemiseks. Eesti Paken-
diringlus OÜ juhatuse liige Alder Harkmann: 
„Pakendite plastist enamus alles otsib oma ees-
märki, väga hea, kui selle saab pürolüüsi kasu-
tades ringlusse võtta.” „Keemilisel ringlussevõtul 
on kindlasti oma koht, seejuures peavad olema 
täidetud kõik vajalikud kriteeriumid,” rõhutas 
Heinma.

Ettevõtete esindajad kinnitasid keemiatööstuste 
laialdast huvi plastijäätmete pürolüüsiõli kasuta-
mise vastu ja viitasid ka selles valdkonnas kasva-

vale konkurentsile. Sellest võitjana väljumiseks 
peame tegema riigisiseselt igakülgset koostööd.
 
Põlevkivitööstuse jääkide tuha ja poolkoksi või-
malikku kasutamist vaagides leiti, et vaevalt 
tuleb keegi teine meie probleeme lahendama või 
seda materjali eksportima. Puura: „Positiivset 
kogemust on küll vähe, kuid õigem oleks need 
ressursid ikka kohapeal väärindada.”

Virumaa kolledži direktor Mare Roosileht esitas 
panelistidele küsimuse seoses ootustega hari-
dusele ringmajanduse valdkonnas, sh kas on 
vaja koolitada uusi spetsialiste. Alder Harkmann 
rõhutas, et alustada tuleb koolist ning läbi prak-
tika kujundada liigiti kogumise harjumusi. Erik 
Puura lisas, et rohkem tuleb pöörata tähelepanu 
keskkonna-alastele koolitustele ja ettevõtete 
sidumisele õppeprotsessi. Kaupo Heinmaa tõi 
välja kolm kategooriat uusi töökohti: disainerid 
läbimõeldud eluringiga toodete modelleerimi-
seks, majandusinimesed ringmajanduse põhi-
mõtetest lähtuvate ärimudelite rakendamiseks 
ning uutmoodi mõtlemisega insenere. Indrek 
Aarna täiendas, et tulevased töötajad peavad 
olema samaväärse haridusega, nagu neid praegu 
Virumaa kolledž koolitab, kuid õppekavasse on 
vaja lisada ringmajanduse aspekte. Margus Vals 
pööras tähelepanu transformatsioonile majan-
duses ning toonitas, et edu võtmeks on inimesed, 
kes veavad koostööd ja juhivad meeskondi. Moti-
veeritud õppurite ja töötajate leidmiseks peab 
aga kohapeal olema EDUKAS tööstus, kus on 
huvitavad ja perspektiivsed ideed ja võimalus 
lahendada ära ringmajanduse probleemid. Noori 
motiveerib teadmine, et nad saavad ennast teos-
tada ja teha asju, mis pakuvad sisemist rahul-
dust.

„Uute tehnoloogiate jõudmine paberilt tööstu-
sesse on võtmekoht, mida teadusasutuste, riigi 
ja ettevõtetega lahendada. Ida-Virumaa on parim 
koht sellisteks lahendusteks,” võttis moderaator, 
TalTechi Targa Linna Tippkeskuse partnerlussu-
hete ja strateegia juht Einari Kisel päeva kokku.

Konverentsi korraldamist toetas Euroopa Liidu 
Euroopa Regionaalarengu Fond. Konverentsi 
ettekanded ja diskussioon on järele vaadatavad, 
täpsem info kompetentsikeskuse kodulehel www.
pkk.ee.



AASTARAAMAT 2022 87

JUHTKOND

KEEMIATEHNOLOOGIA
JA KÜTUSTE TEHNOLOOGIA TÖÖRÜHM

MASINAEHITUS- JA ENERGIATEHNO-
LOOGIA PROTSESSIDE JUHTIMISE 
TÖÖRÜHM

RAKENDUSLIKU KEEMIA TÖÖRÜHM

TELEMAATIKA JA ARUKATE
SÜSTEEMIDE TÖÖRÜHM

TÖÖTAJAD

Mare Roosileht, MSc
direktor

Anu Piirimaa, 
õppedirektor

Natalja Pavlova,
administratiivjuht

Anna Kaljusaar, MA
arendusjuht

Antonina Zguro,
lektor, keemiatehnoloogia
õppekava programmijuht

Diana Berseneva, MSc
doktorant-nooremteadur, kütuste keemia ja teh-
noloogia magistriõppekava programmijuht, 

Julia Smirnova, MSc
lektor

Pille Ers,
lektor

Anna Mesilane, MSc
keemiainsener

Moonika Ferschel, MSc
keemiainsener

Veroonika Shirokova, PhD
vanemlektor, masinaehitus- ja energiatehnoloogia 
protsesside juhtimise õppekava programmijuht

Tatjana Baraškova, PhD
vanemlektor

Gennadi Arjassov, PhD
dotsent

Viktorija Mironova, MSc
nooremlektor

Dmitri Olimpov,
nooremlektor

Aleksei Hõbesaar,
nooremlektor

Ivan Semivelichenko
insenerŽanna Gratšjova, MSc

lektor, telemaatika ja arukate süsteemide
õppekava programmijuht

Olga Dunajeva, PhD
vanemlektor

Natalja Maksimova, MSc
lektor

Maarika Virkunen, MA
lektor

Avar Pentel, MSc
lektor

Allan Niidu, PhD
professor

Bijan Barghi,
doktorant-nooremteadur

Moonika Ferschel, MSc
rakenduskeemia laborijuhataja

Anastassia Raag
keemiainsener

Sergei Pavlov, MSc
lektor

Sergei Ponomar, MA
lektor

Natalja Ivleva, 
lektor

Larissa Joonas, 
lektor

Monika Jänis, 
lektor

Jelena Kuzmina, 
lektor

Oleg Shvets, 
lektor

Valeria Juštšenko,
nooremlektor

Juri Bõlov,
juhtiv tehnikaspetsialist

HUMANITAARAINETE TÖÖRÜHM
Ingrid Prees, MA
lektor, töörühma juht

Valentina Limonova, MA
lektor

Monika Kuusmann-Pajo, 
lektor 

Elo Raketski,
lektor



AASTARAAMAT 202288

KÜTUSTE TEHNOLOOGIA
TEADUS- JA KATSELABOR

ÕPPEOSAKOND

ARENDUSOSAKOND

INFRASTRUKTUURIOSAKOND

TÖÖTAJAD

Olga Pihl, PhD
laboratooriumi juhataja

Hella Riisalu, PhD
vanemteadur

Vladimir Khaskhachikh, PhD
vanemteadur

Larisa Grigorieva, PhD
teadur

Dmitri Suštšik, MsC
keemiainsener

Olga Suštšik, MSc
keemiainsener

Jelena Upan, MSc
keemiainsener

Julia Kravetskaja, MSc
keemiainsener

Larissa Kruglenkova,
keemiainsener

Viktoria Petrova,
keemiainsener

Maria Tšepelevitš,
keemiainsener

Anna Smirnova,
keemiainsener

Olga Maslova,
keemiainsener

Nadežda Merkulova,
spetsialist

Kai-Liis Vesper,
laborant

Olga Kornõljeva
laborant

Aleksandr Nossov
stendikatsete spetsialist

Eduard Pihl
tehnik

Katrin Kruut,
taseme- ja täiendusõppe peaspetsialist

Olga Jurkevitš,
õppekorralduse spetsialist

Valeria Juštšenko,
nooremlektor

Tamara Tuhkunen,
teabespetsialist

Natalja Denissova,
peareferent-tõlk, ERASMUS koordinaator

Annely Oone, MA
turundus- ja kommunikatsioonijuht

Küllike Kullerkupp,
teadus- ja tehnikakooli juht 

Mihkel Kahju,
ettevõtlusjuht

Dmitry Matveev,
multimeediaspetsialist

Arved Liivrand,
lektor

Udo Klopets,
osakonnajuhataja

Andrey Grachev,
arvutivõrgu administraator

Mihhail Pavlov,
IT peaspetsialist

Remo Lehes,
IT spetsialist

PÕLEVKIVI KOMPETENTSIKESKUS

Kalle Pirk,
juhataja

Allan Niidu, PhD
teadus- ja uuringujuht

Anu Nuut,
intellektuaalomandi ekspert



AASTARAAMAT 2022 89

VIRUMAA DIGI- JA ROHETEHNOLOOGIATE
INNOVATSIOONIKESKUS (VIDRIK)

KINNISVARAOSAKOND

Heiko Põdersalu, MSc
keskuse juhataja

Karle Nutonen, MSc
doktorant-nooremteadur,
tehnikateaduste magister

Sergei Pavlov, MSc
arendusinsener

Sergei Ponomar, MA
arendusinsener

Alexander Varushchenkov, MSc
arendusinsener

Mihhail Derbnev,
arendusinsener

Sergei Jaruškin, 
arendusinsener

Irina Gorobets,
majandusjuht

Tatjana Mänd,
valvur

Riina Bolshakova,
valvur

Tatjana Retukova,
majahoidja

Tamara Kazakova,
puhastusteenindaja

Svetlana Afanasjeva,
koristaja

Inna Makovei,
koristaja

Julia Kovalevskaja,
koristaja

Sergey Grigoriev,
meister

TÖÖTAJAD



AASTARAAMAT 202290

AUTORID

MSc Mare ROOSILEHT
direktor

Katrin KRUUT
taseme- ja täiendus- 
õppe peaspetsialist

MA Ingrid PREES
humanitaarainete 

töörühma juht, lektor

Natalja DENISSOVA
peareferent-tõlk,

Erasmus+ koordinaator

MSc Heiko PÕDERSALU
ViDRiK juhataja

Anu PIIRIMAA
õppedirektor

MSc Žanna GRATŠJOVA
lektor,

programmijuht

MA Valentina LIMONOVA
lektor

Kalle PIRK
PKK juhataja

Monika Kuusmann-Pajo
lektor

Natalja PAVLOVA
administratiivjuht

Elo RAKETSKI
lektor

MSc Moonika 
FERSCHEL

rakenduskeemia labori 
juhataja 

MA Anna KALJUSAAR
arendusjuht

Antonina ZGURO
lektor,

programmijuht

PhD Hella RIISALU
vanemteadur

Küllike KULLERKUPP
teadus-ja

tehnikakooli juht

MSc Diana BERSENEVA
lektor,

programmijuht

MA Anu NUUT
intellektuaalomandi 

ekspert

Mihkel KAHJU
ettevõtlusjuht

PhD Veroonika 
SHIROKOVA
vanemlektor,

programmijuht

PhD Olga PIHL
labori juhataja


