MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll
Aeg: 02.09.2015
Koht: Kiviõli Keemiatööstus
Algus: 16.30
Lõpp: 18.10
Kohal: Ants Vannus, Robert Karpelin, Vesta Kõpp, Andrus Stimmer, Tennobert Haabu
Puudus: Ole Sein (saatis oma seisukohad päevakorra osas e-mailiga), Margus Loko

Päevakord:
1. Maavarade strateegia allgrupis Mäeseltsi esindaja
Vesta tutvusta, et KMIN moodustas maavarade strateegia töögrupi, mille juht on Ado Lõhmus.
Alltöögruppidega tegeleb Tiit Kaasik. Töögrupp on moodustatud aga alltöögrupi liikmeid alles
nimetatakse. Sellega seoses on EMTEL teinud ettepaneku KMIN-ile kaasata maapõue kasutamise
alltöögruppi EMS liige.
Esitati kandidaadid: Niitlaan, Reinsalu, Kattel, Kõpp. Juhatus otsustas valida 4 poolt
esindajaks Vesta Kõpp’u. Otsusest teatab Vesta e-maili teel Tiit Kaasikule ja EMTEL-ile

häälega

2. Mäeseltsi liikmeks astumise avaldus
Lauri Olavi Siitam, kes on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuse õppes ja õpib praegu Mäeinsituudis
magistrantuuris soovib astuda Mäeseltsi liikmeks.
Juhatus otsustas ühehäälselt Lauri-Olavi Siitami EMS tavaliikmeks arvata.
Järgnes arutelu uute liikmete värbamise teemal. Andrus tegi ettepanku teha sellesisuline ettekanne
Glehni lossis toimuval sügisüritusel, mis on suunatud Mäeinstituudi rebasetele. Ettepanek kiideti
heaks. Tõenäoliselt esindab juhatust seal Tennobert või Erki Närep. Info täpsustub.

3. Koolitused
Juhatus otsustas ühehäälselt teha korduspäring Mäeseltsi liikmete e-mailil listi seoses täiendõppe
koolitustega. Vesta edastab kirja.
Siinkohal tuletati meelde, et M. Loko pidi pöörduma Virumaa Kolledži poole sesoes täiendõppega, et
seal korraldataks koolitust ja Tennobert pidi uurima MÄesintituudilt koolitustel Mäeseltsi liikmete
soodustuse teemat.

4. Mäeseltsi funktsioonid tulevikus

Algselt arutati teemat 30.06.2015 toimunud koosolekul, mille käigus tekkisid alljärgnevad märksõnad:
juriidiliste liikmete ekskursioon, täiendkoolituste soodustus Seltsi liikmetele. Täiendkoolitused,
kutseandmine. Konverentsi korraldamine.
Robert tegi ettepaneku küsida masinamüüjatelt võimalikke sihtpunkte ehk siis abi Mäeseltsi
jur.liikmete ekskursiooni sihtpunkti osas. Võimalikud koostööpartnerid_-Wirtgen, Wihuri, Baltem.
Tennobert ja Andrus tegid ettepaneku anda järgmise Mäekonverentsi korraldus Mäeinstituudile.
Otsustati ettepanekut toetada ja Tennobert tegeleb selle teemaga. Haapsalu kant, Esivere karjäär.
Robert tegi ettepaneku korraldada juriidiliste liikmete ühisüritus sh Mäeinstituut. Ürituse eesmärk on
koondada ja vahetada mõtteid. Kuidas Mäeselts ja jur.liikmed üksteisele kasulikud on, lisaks
tutvustatakse üritusel kutseomistamisega seonduvat teemat, jur.liikmete ekskursiooni jms. Võimalik
toimumise aeg november. Päevakavaga tegelevad Vesta ja Robert. Asukohaga Vesta.
Otsustati rohkem kaasata edaspidi rohkem vanemaid mäeinsenere Seltsi tegevusse, otsustati järgmise
mäekonverentsi raames neile organiseerida konverentsile tasuta buss ning teha personaalkutsed.

5. Kutseomistamine
Andrus andis ülevaate. Septembris algab viimane selle aasta taotlusvoor. Kaebusi, probleeme ei ole.
Standardi muudatuste tegemine on aktuaalne. Pärast kutsekomisjoni poolt esmaste muudatuste
sisseviimist edastab Andrus selle Mäeseltsi juhatusele ka üle vaatamisele.
6. Jooksvad küsimused
Jooksvaid küsimusi ei olnud.

Järgmise koosoleku aeg 08.10.2015, koht Vasalemma kontor, Nordkalk
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