MTÜ Eesti Mäeseltsi juhatuse koosoleku protokoll nr
Aeg: 08.10.2015
Koht: Vasalemma, Nordkalk As-i kontor
Algus: 16.37
Lõpp: 18.05
Kohal: Ants Vannus, Robert Karpelin, Vesta Kõpp, Margus Loko, Andrus Stimmer, Tennobert Haabu,
Ole Sein.
Kutsutud: Kalmer Sokman (Eesti Energia As, edastas omad mõtted e-mailiga), Kalev Kallemets
(MKM).

Päevakord:
1. Kukruse mägi ja EMS-i seisukoht selles teemas
Kalev andis ülevaate Kukruse aherainemäega seotud küsimuses. Tehtud on
teostavusuuring IPT ja teiste poolt. Kaasatud on Alkranel. Eeltoodud tasuvusuuringus
tuuakse võimalikud mäe likvideerimise lahendused, millede maksumus ulatub 18 M
euroni. Mäeseltsi juhatusel tekkis esitatud andmete aluselküsimus, kas pakutud lahendused
on adekvaatsed ja põhjendatud ning kas planeeritud tegevus ei või põhjustada kordades
suuremat keskkonnakahju kui likvideeritav kahju Teostavusuuring on avalikult kättesaadav
Kohtla valla kodulehel ning lisaks KMH aruanne. Juhatus otsustas võtta aega töödega
veelkord tutvuda ja kujundada oma seisukoha selles küsimuses.
2. Maapõue strateegia töögrupi tööst
Kalev andis ülevaate maapõue strateegia töögrupi senisest tööst ja lähituleviku kavast.
Töörühma majandusanalüüside eest vastutab MKM alates 28.07. Strateegia eesmärk on
luua riigile majanduslikku lisaväärtust. Eesmärk on maapõue strateegia töökava ellu viia
2018-ks.
Kalev selgitas ka all töörühmade valdkondi. Kui VV kinnitab töörühma eesmärgid siis
ilmselt sellele järgnevalt kinnitatakse ka all töörühmade koosseis. Põhitöö tegijateks jääb
MKM. 16.10 toimuv maavarade konverents on üks osa maapõue strateegia töökavast.
3. Koolitused ja kutseomistamine
Margus on edastanud päringu TTÜ Viru kolledžile, et saada infot, milliseid tingimusi on
vaja täiendkoolituse läbiviimiseks, grupi suurus, aeg jms. Vastust tänase seisuga veel ei
ole. Lisaks on Tennobert teinud analoogse päringu TTÜ MI-le. Et kui suur grupp jne.
Koolituspäringu e-mail Mäeseltsi listis on andnud mõningast tagasisidet, mida juhatus
arutas.
4. Liikmelisus
Otsustati, et liikmete nimekirjaga on veelkord vaja tööd teha pärast kevadel vastuvõetud
põhikirja muudatusi. Seega Vesta edastab parandatud ekseli- liikmete nimekirjaga,

Margusele, kes parandab veel tabelit seoses kevadel vastuvõetud põhikirjast tulenevate
nõuetega. 16.10 toimub uute Mäetudengite tutvumisõhtu, kuhu läheb Tennobert, et värvata
Mäeseltsile noorliikmeid.
5. MI- teemad
Tennobert andis ülevaate Mäeinstituudiga kohtumisest. Kohtumisel arutati kahte teematMäekonverentsi 2016 korraldamist ja täiendkoolituste soodustuste ning sisu temaatikat.
Mäeinstituut vajab vastuse andmiseks Mäeseltsilt täpsustatud lähteülesannet konverentsi
korraldamiseks, seejärel saavad nad otsustada, kas nad on nõus selle korraldusega aitama.
Kalev tegi muuhulgas ettepanku, kutsuda konvrentsile esineja Ukrainast, riigist kus on ka
maavarade küsimused käesoleval hetkel väga aktuaalsed.
Mäeselts peaks esitama koolitusvajaduste info Mäeinsituudile ja teistele võimalikele
koolitajatele või alternatiivina korraldama hanke koolituste läbiviija leidmiseks.
Tennobert edastas Mäeinstituudi mure seoses doktorantidega ja nende passiivsusega.
Siinkohal juhatus võttis info teadmiseks.
6. Koduleht
Ole on parandanud Mäeseltsi kodulehte, on lisanud kutseandmise selle aasta
taotlusvoorude kokkuvõtted. Vaja on veel lisada- stippide kokkuvõte, liikmete info, EIL-i
kokkuvõtte, põlevkivistandardi töögrupi kokkuvõte ning protokollid. Otsustati, et
kodulehe uuendused tuleb teha ASAP.
7. Jooksvad küsimused
Robert tuletas meelde eelmisel koosolekul arutatud- Mäeseltsi jur. liikmete ekskursioon.
Teavitas juhatust, et Wihuri on nõus tegema ekskursiooni Mäeseltsile Soome, 4-päevase
reisi- karjäär ja kaevandus. Kuupäevad vaja Mäeseltsiga täpsustada. Võimalik toimumise
aeg juhatuse seisukohalt on november 2015 või veebruar 2016. Wihuri teeb ekskursiooni 4
päevase Soome. Karjäär ja kaevandus. Kuupäevad vaja täpsustada- veebruar 2016 või
november 2015.

Järgmise koosoleku aeg 13.11. 2015 kell 15.00, koht Kundas Nordic Tsement. Koos ekskursiooniga
tehasesse. Ole võtab sel teemal Allariga ühendust.
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