MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr
Aeg: 17.11.2015
Koht: Lelle 22, Eesti Energia kontor- Jõhvi Jaama 10 videosild
Algus: 15.30
Lõpp: 16.35
Kohal: Ants Vannus, Vesta Kõpp, Margus Loko, Andrus Stimmer, Tennobert Haabu, Ole Sein.
Puudus: Robert Karpelin
Kutsutud: Heini Viilup (Lemminkäinen Eesti AS)

Päevakord:
1. Mäeseltsi logoga meenemärgid ja medalid EV 100 raames
Austatud mäeinseneridelt Nikolai Varb ja Ülo Tambet on tulnud Mäeseltsile ettepanek
anda välja põlevkivi 100 a kaevandamise ajaloo puhul välja Mäeseltsi logoga
teenetemärgid. Teenetemärgid antakse pikaajalise ja olulise panuse eest oma töö ajal.
Kujundustöö on tellitud ja hinnapakkumised olemas. Kujundaja soovib töö
lõppvormistamiseks ettemaksu. Juhatus otsustas ettepanekut igati toetada. Vesta ja Ants
tegid ettepaneku läbi Heini Nikolaile ja Ülole, et täpsustada kriteeriume, kellele medal
omistatakse. Nimekirja võimalikest saajatest koostavad esialgselt Nikolai ja Ülo, mida
hiljem vaadatakse koos üle EMS juhatuses.
Võimalusel otsitakse ürituse toetuseks sponsoreid- Heini tegeleb.
Ole edastas lisaks veel kujundajalt tulnud ettepaneku, et sama temaatikat arendada Eesti
Panga poolt välja antavatel müntidel EV100 ürituse raames. Juhatus otsustas ettepanekut
teotada ja Ole vormistab vastava sisulise taotluse EP-le lähiajal.
2. Mäekonverents 2016
Otsustati, et kahe lähinädala jooksul kutsub Vesta kokku org.komitee koosoleku kuhu on
kaasatud juhatuse, Mäeinsituudi kui ka teenusepakkuja esindajad. Juhatuse poolt on
kaasatud org.komiteesse Tennobert, Vesta, Ole, hiljem ka Margus. Org.komiteesse
kutsutakse Olga Kaju ja Frens –i esindajad.
3. Kutseomistamine
Andrus edastas juhatuse e-maili listi korrigeeritud kutsestandardid koos lisadega. Märkusi
on tulnud Olelt. 18.11 õhtuks laekunud märkuste põhjal edastab Andrus standardid koos
lisadega Kutsekotta. Märksõnad uute standardite kohta: koolituste asi läheb lihtsamaks,
kompetentsused kaovad ära, spetsialiseerumine projekteerimisele tuleb juurde.

4. Liikmelisus
Laekus info@maeselts.ee kaudu ühe uue liikme taotlus- Martin Vinni. Juhatus otsustas
ühehäälselt uue liikme vastu võtta. Vesta teavitab emailiga.
Järgnes arutelu kuidas noorliikmeid juurde saada? Saabuv Santa Barbara pidu on järgmine
võimalus liikmeid värvata.
Margusele korrigeerib liikmete tabeli järgmise nädala lõpuks kodulehele sobivasse
formaati. Siis läheb üles kodulehele.
5. Jooksvad küsimused
Täiendkoolituste osas on Viktor Adrejev edastanud Viru Kolledži pakkumuse koolituse
osas, seda vaja täpsustada ja täiendada. Margus tegeleb suhtlemise ja ühtse dokumendi
koostamisega, et oleks juhatusel parem ülevaade pakutavast.
Ole edastas info, et IB Steiger on korraldamas ka koolitust, juhtimisteemalist, mis on ka
seotud täiendõppega mäeinseneridele sh turbatootjatele sobivas formaadis.
Otsustati ühiselt teha korduv lõimumisüritus EMS juhatuse, kutsekomisjoni ja
hindamiskomisjoni liikmete vahel. Kuupäev 4.12. Koht täpsustamisel, Vesta tegeleb.
Otsustati jur.liikmete üritus lükata jaanuari.
6. Ants- PKK keskuse kohtumine- Kukruse mägi
18.11 toimub Kukruse mäe teemaline arutelu Põlevkivi kompetentsi keskuses kuhu on
kutsutud ka Mäeseltsi esindajad. Sinna lähevad Ants, Enno Reinsalu ja Kalmer Sokman.
Kutsutud on ka teostavusuuringu koostajad ja nö vanade mäeinsenerid klubi esindajad.

Järgmise koosoleku aega ei määratud. Teemasid arutatakse jooksvalt e-maili teel.
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