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Töökohad ja ametid 
01.08.2014–...    Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ Eesti Mereakadeemia, 
Laevanduskeskus, Lektor 
1993–...    Eesti Mereakadeemia (alates aug. 2014 TTÜ Eesti 
Mereakadeemia), Mehaanikateaduskond, laevamehaanika õppetooli 
juhataja kt 
01.01.1980–31.12.1993    EKE Tehnokeskuse väljaõppeosakonna 
sektorijuhataja 
01.01.1976–31.12.1980    PI EKE Projekt V osakonna juhataja 
01.01.1972–31.12.1976    PI EKE Projekt eksperimentaalprojekteerimise 
ja teadusuurimise osakonna sektorijuhataja 
01.01.1966–31.12.1972    Tootmiskoondise "Ookean" Laevaremondi 
tehase mehaanikatsehhi juhataja 
01.01.1962–31.12.1966    Ookeani traalpüügi kalalaevastiku Tallinna 
baasi laevamehaanika talituse grupimehaanik 
  
Haridustee 
1956–1962    Tallinna Polütehniline Instituut laeva diiseljõuseadmete 
eriala mehaanikainsener 
1945–1956    Tallinna 10 Keskkool 
  
Loometöö 
Õpikud: 
"Laeva üldsüsteemid" 90 lk.,38 ill., Eesti Mereakadeemia kirjastusgrupp, 
2003.a. 
"Laevakütused" 48 lk., 4 ill., Eesti Mereakadeemia kirjastusgrupp, 2003.a. 



"Laeva jõuseadmed" 408 lk.,150 ill., Eesti Mereakadeemia, 2008.a. 
"Laevadiislid - arengud, probleemid ja lahendused" 101 lk., 59 ill., Eesti 
Mereakadeemia, 2010.a. 
 
Artiklid: 
"Laevandussektori ökoloogilisest jalajäljest" 18 lk., Eesti Mereakadeemia 
Toimetised Nr. 8/2009; 
  
Teenistuskäigu lisainfo 
 
Keeleoskus: eesti keel (emakeel) tase C1, vene keel tase C1, inglise keel 
tase B3, soome keel tase B2 (erialane- ja suhtlustase) 
 
Enesetäiendamine ja erialane täiendkoolitus: 
- läbitud TÜ avatud ülikooli täienduskoolitusprogrammid "Varasemate 
õpingute ja töökogemuste hindamine kõrgkoolis" , "Väljundipõhine 
hindamine kõrgkoolis", "Töökogemuste hindamine VÕTA abil", "Sidus 
õppekava", "Väljundipõhiste õppekavade arendamine", "Väljundipõhine 
hindamine: meetodid ja kriteeriumid" 2009...2011. a., Transas Ltd. 
masinaruumi valmendi ERS 4000 instruktori koolituskursused 2009. ja 
2011.a. 
- osavõtt Rahvusvahelise Sisepõlemismootorite (CIMAC) komitee 
maailmakongressidest Hamburg 2001, Viin 2007, ajakirja "The Motorship" 
aastakonverentsidest alatea 2003. aastast ja laevaehituse, -seadmete 
merertehnika Hamburgi rahvusvahelistest messidest SMM 2000, SMM 
2002, SMM 2006, SMM 2008, SMM 2010 
- praktiline enesetäiendamine laevadel koos laevadiislite tehnilise 
seisukorra määramisega reisidel laevadel "Regina Baltica", 
"Spiegelgracht", "Victoria I", "Superfast VII" ja "Galaxy" 2002...2008 a. 
 
Lisakohustused: 
- laeva jõuseadmete õppekava nõukogu esimees 
- osavõtt Eesti Laevamehaanikute Liidu tööst 
- Kutsekoja juures tegutseva laevaohvitseride ja reakoosseisu liikmete 
kutsestandardite koostamise töörühma liige 
- REKK juures tegutseva mereerialade riiklike õppekavade töörühma liige 
- osalemine magistriõppes õppejõu ja magistritööde juhendajana 
- osalemine õppejõuna TalTech ja EMERA ühisõppekava "Väikelaeva 
ehitus" raames meremajanduseskuses Kuressaares. 
 

  


