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Päevakord:
1. Tööde jaotus juhatuses
Juhatus otsustas ühehäälselt jaotada ülesanded alljärgnevalt:
 Ole- koduleht,
 Tennobert- arved, dokumendid, Eesti Maavarade Komisjon,
 Vesta- rahaasjad,
 Andrus- kutseomistamine.
TTÜ Arengufondi stipendiumi komisjonis esindab EMS-i Ants ja Robert.

2. BAF II ja EMS pöördumine VV ülevaade
Vesta andis ülevaate juhatusele BAFII taotlusest ja VV tehtud pöördumisest. Mõlemad on käesolevaks
hetkeks välja saadetud. Tagasiside puudub.

3. Kuseomistamise standardid
20.05 võttis Kutsenõukogu Kutsekojas vastu Mäeinseneri uued kutsestandardid ja kutseandmise korra.
Uus standard kehtib 5 aastat. Juhatus on seisukohal, et standarditega on jätkuvalt vaja tööd teha ja
selleks tehakse ettepanek Erki Niitlaanel teemaga jätkata.

4. Kutsekomisjoni tulevik
Juhatus arutas praeguse kutsekomisjoni töö efektiivsust ja jõudis järeldusele, et praegune
kutsekomisjon Mäeseltsis ei tööta ja tuleks põhimõtteliselt kõikide liikmete osas välja vahetada.
Otsustati kutsekomisjon tagasi kutsuda täies koosseisus. Andrus teeb vastava kirja põhja ja teeb
ettepaneku kutsekomisjoni põhimõtteliste liikmete (asutuste esindatus) kohta. Vesta edastab juhatusele
Erki Niitlaane poolt e-maili teel laekunud sama sisulise ettepaneku.

5. Kutsekomisjoni sekretäri tulevik
Kutsekomisjoni sekretäri väljavahetus on kooskõlas punktis 4 mainitud asjaoludega ja seetõttu tehti
ettepanek asendada praegune sekretär Julia Ljaš-i või Ave-Õnne Jalakas-ega. Vesta küsib Julialt. Julia
on nõus olema uus sekretär.

6. Maavarade komisjoni EMS esindaja küsimus
On laekunud ettepanek asendada praegune EMS esindaja maavarade komisjonis. Juhatus otsustas
anendada Enn Loko Tennobert Haabuga. Tennobert valmistab vastava teavituskirja põhja ette.

7. Muud küsimused
Tõstatati küsimus seoses kutseomistamise täiendkoolitusega. Robert informeeris, et
Virumaa Kolledžil on ette valmisatud koolituskavad, et viia läbi täiendkoolitust
mäeinseneridele. Vesta uurib juriidilist tausta, kas koolituskavadele tohib korraldada
avaliku hanke.
Koolitustekava riputada Mäeseltsi lehele. Mäeseltsi kodulehele panna ka kutsekomisjoni
poolt antavad täiendkoolituspunktid seminaride, infopäevade või konverentside eest.

Järgmine koosolek toimub 18.06.2014, Tallinnas, kl 10. Ruum täpsustamisel.
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