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Koosolekul osalesid: volikogu liikmed Hardi Aosaar, Olle Hints, Lauri Joosu, Ene Kadastik, Peep
Kildjer, Kalle Kirsimäe, Vello Klein, Tiiu Liblik, Tõnu Meidla, Sander Olo, Eduard Pukkonen, Anne
Põldvere, Ethel Tamm, Janne Tamm ja Olavi Tammemäe ning sekretär Saima Peetermann.
Koosolekut juhatas Anne Põldvere, protokollis Saima Peetermann.
PÄEVAKORD:
1) Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse valimine
2) Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse esimehe valimine
3) Ülevaade Seltsi tegevusvaldkondadest
4) Uute liikmete vastuvõtmine
1) Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse valimine
Tehti ettepanek valida ajavahemikuks 2016‒2018 juhatus koosseisus Hardi Aosaar, Vello Klein, Tõnu
Meidla, Anne Põldvere ja Olavi Tammemäe.
Nimekirja poolt hääletasid H. Aosaar, L. Joosu, E. Kadastik, P. Kildjer, K. Kirsimäe, V.Klein,
T. Liblik, T. Meidla, S. Olo, E. Pukkonen, A. Põldvere, E. Tamm, J. Tamm ja O. Tammemäe; O. Hints
ei osalenud hääletamises (jõudis koosolekule hilinemisega).
2) Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse esimehe valimine
Volikogule tehti ettepnek valida uueks juhatuse esimeheks Olavi Tammemäe; tema poolt hääletasid
H. Aosaar, L. Joosu, E. Kadastik, P. Kildjer, K. Kirsimäe, V.Klein, T. Liblik, T. Meidla, S. Olo,
E. Pukkonen, A. Põldvere, E. Tamm, J. Tamm ja O. Tammemäe; O. Hints ei osalenud hääletamises
(jõudis koosolekule hilinemisega).
Seega valis volikogu ajavahemikuks 2016‒2018 Eesti Geoloogia Seltsi juhatuse esimeheks Olavi
Tammemäe.
3) Ülevaade Seltsi tegevusvaldkondadest
O. Tammemäe: Alustuseks oleks hea teada, millised bürokraatlikud tegevused kuuluvad juhatuse ja
selle esimehe töö hulka?
A. Põldvere: Lähemal ajal tuleb registriosakonnale esitada andmete muutmiskande avaldus. Selleks on
vaja üldkoosoleku protokolli, volikogu koosoleku protokolli juhatuse ja juhatuse esimehe valimise
kohta, ning üldkoosolekul osalenute nimekirja ja volitusi. Eelmisel korral oli nii.
OTSUSTATI: S. Peetermann ja A. Põldvere vormistavad protokollid, korrastavad volitused ja tegelevad dokumentide esitamisega registriosakonnale.

A. Põldvere: Üldkoosoleku protokollis (vt http://www.egeos.ee/egeos/2016-2/) olen avaldanud tänu
aktiivsetele auliikmetele ning tegevliikmetele – nemad on kindlasti toeks ka uuele juhatusele ja
juhatuse esimehele.
O.Tammemäe: Volikogu – see on inimesed, keda seltsi liikmeskond on volitanud ennast esindama.
Volikogu korraldab seltsi tegevust, leides selleks toetajaid ka väljastpoolt volikogu.
Selts esindab erinevaid asutusi. Kas me võiksime püüelda selles suunas, et Geoloogia Selts oleks
erinevate geoloogiaasutuste nn diskussiooniplatvormiks ning ka erimeelsuste lahendamiseks. Pakume
diskussiooni ja väljundina kompromisse/konsensuslikke seisukohti.
K. Kirsimäe: Olavi ideel on üks puudus – seltsi moodustavad üksikisikud, mitte asutused. Kui
vastasseisud on ametkondlikud, siis ametkondlikuks nad ka jäävad. Seisukoht ei saa olla kallutatud
ühes suunas, aga ei saa ka öelda, et seisukoht on konsensuslik.
Selts kui pelgalt arutlusklubi – see ei oleks õige.
Muus osas Olaviga nõus.
Maapõuestrateegia
Algatati 2015 III kvartalis, valmis peaks saama, st Riigikogus kinnitatama 2017. a lõpuks.
Geoloogide esindajad alltöörühmades: T. All (riigi funktsioonid), E. Pukkonen (keskkonnakaitse ja
ruumiline planeerimine), A. Põldvere (teadus- ja arendustegevus).
A. Põldvere: Kõigis alltöörühmades on palju geolooge, aga seltsi esindajateks on siiski vaid T. All,
E. Pukkonen ja A. Põldvere, ülejäänud määratud muude asutuste/organisatsioonide esindajatena.
J. Tamm: Üldjoontes võiks strateegia valmis saada juba k.a septembriks, järgnevad kooskõlastused
jms. 15.06.2016 toimub töörühmade-ülene koosolek.
O.Tammemäe tegi ettepaneku, et töögruppides osalejad võiksid edaspidi volikogu koosolekutel anda
ülevaate alltöörühmade tegevusest, et ka ülejäänud volikogul oleks toimuvast ettekujutus olemas.
Maapõueseadus
Eelnõu Riigikogus lugemisel, 7. juunil Riigikogu keskkonnakomisjonis arutusel. Eelnõu on üleval ka
Riigikogu kodulehel.
Geoloogide seisukohast on oluline, et seadusse ei läheks sisse nõue kutse olemasolu kohta.
Eelnõusse paranduste esitamise tähtaeg on 6. juuni, st täna. Meie jaoks on oluline, et eespool nimetatud
parandus tuleks esitada veelkord koos lühikese kaaskirjaga (Anne Põldvere saadab e-kirjaga).
K. Kirsimäe: Riiklikul tasandil on vastu võetud otsus, et tööturu reguleerimiseks on kutsestandard.
Geoloogi kutsestandardi kehtestamisest ei pääse, see tuleb teha nii ehk teisiti.
Mäeinseneride kutsekomisjon tõlgendab ühte oma kutsestandardi osa kui geoloogi kutsestandardit, aga
see ei ole nii. Volikogu üks ülesandeid peaks olema geoloogi kutsestandardi väljatöötamise
korraldamine. Maapõueseaduse sõnastusse peaks lisama „... rakendub geoloogi kutsestandardi kehtima
hakkamise hetkest.“
A. Põldvere: Kutsestandard pakub võimaluse, ent ei kohusta. Põhimõtteliselt on üks vältimatu
eeltingimus erialane kõrgharidus.

O.Tammemäe: Ühesõnaga, kui edaspidi tekib vajadus kutsestandardi järele, siis hakkme sellega
tegelema. Ma ei arva, et see nõue peaks maapõueseaduses sees olema. Arutame edasi, kui vajadus
tekib.
K. Kirsimäe: Mäeinseneri kutsekomisjonis on praeguseks tegemist juba rutiinse tööga. Mina taandan
end selle töös osalemisest, lihtsalt ei ole aega. Oli kokkulepe, et minu asemel hakkab osalema
mäeinseneride kutsekomisjonis Annette Talpsep, aga tema läheb varsti lapsepuhkusele, st oleks vaja
uut inimest Annette äraoleku ajaks. Homsel koosolekul (07.06) asendab mind veel Annette, pikemas
perspektiivis aga oleks vaja kedagi veel.
Ettepanek Ain Põldvere või Peeter Talviste.
OTSUSTATI: K. Kirsimäe räägib Ain Põldverega tema võimalikust osalemisest Mäeinseneride
kutsekomisjonis.
Kutsestandard
P. Kildjer: Selle kohta on info seltsi kodulehel – puurija ja puurmeistri kutsestandard, koolitamine
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolis ning osalemine kutsekomisjoni töös.
Puurija käsiraamatu koostamine – KIKist raha taotlemisega on tegelenud A. Põldvere.
A. Põldvere: Hinnapakkumised peaksid tänase seisuga kõik olemas olema, et sihtfinantseerimisleping
ära sõlmida. Sellega on põhimõtteliselt aega 21. juunini. P. Kildjer valib välja parima hinnapakkumise,
seejärel sõlmime sihtfinantseerimislepingu.
O. Tammemäe: A. Põldvere on Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogus Seltsi esindajaks
– tuleks uurida, kusmaal on Haridusministeeriumis kiri tema uuesti kinnitamise kohta.
Lepiti kokku, et E. Kadastik püüab välja selgitada hetkeseisu. Põhimõtteliselt koostab need kirjad
Kutsekoda, Haridusministeerium allkirjastab.
Seltsi koduleht
www.egeos.ee ja valmimas on uus geoloogide virtuaalne kodu – internetifoorum (juba töötab, seltsi
liikmetel võimalik liituda), blogi ja sotsiaalmeediakanal. Virtuaalkodu on arendanud noored geoloogid
eesotsas Hardi Aosaarega.
A. Põldvere: www.egeos.ee – S. Peetermann võiks hakata uudiseid haldama. Kui uus virtuaalkodu on
valmis, siis vaatame, mis veebilehele jätta, mis foorumisse, blogisse ja Facebook’i.
Koduleht on praegu EGK serveris, maksame iga-aastast domeenitasu, mis ei ole väga suur.
OTSUSTATI: A. Põldvere ja S. Peetermann tegelevad ühiselt kodulehe haldamisega.
Puursüdamike hoiustamine
O.Tammemäe: Oluline, et puursüdamike säilimine oleks tagatud, neile oleks juurdepääs ja süsteem
jätkusuutlik. Kuidas selleni jõuda?
Hetkel on Keskkonnaministeerium rakendamas mingeid meetmeid maapõuestrateegia raames,
peaksime jälgima, et puursüdamike hoiustamise temaatika oleks strateegias jätkuvalt kajastatud.
J. Tamm: Väga oluline on ka ühtse korralikult funktsioneeriva andmebaasi olemasolu.

O.Tammemäe: Kui kellelegi laekub mingit infot, siis palun jagage seda jooksvalt ka teiste volikogu
liikmetega.
Suvepäevad ja geoloogilised reisid
O.Tammemäe: 2016 sügisel toimub ekskursioon Portugali. Kuidas aga on lood suvepäevade ja
geoloogiliste reisidega Eestis?
Geoloogia sügiskool – võib-olla tuleks kaaluda pigem sinna panustamist?
E. Tamm: Sügiskooli ja suvepäevade eesmärk on ju täiesti erinev – suvepäevad on kokkusaamiseks ja
suhtlemiseks. Sügiskoolil on omad traditsioonid.
A. Põldvere: Suvepäevadel ja Eesti-sisestel reisidel on mõndagi ühist. Ehk tuleks suvepäevadele anda
mingi teema, ning proovida saada finantstoetust.
O.Tammemäe: Oskab keegi pakkuda mõnd finantsallikat?
E. Kadastik: Suhteliselt lihtne oleks saada toetust nt hasartmängumaksu nõukogust, kui üritus viia
sobivasse formaati – nt üldsusele suunatud teavitusüritus. Sealt võimalik saada 6000 eurot, ent vajalik
10% omafinantseeringut. Võin nõustada, kuid ise seda projekti juhtida ei saa.
O.Tammemäe: Suvepäevad korraldaksime järgmisel suvel, aga kas üritada ka Sügiskoolis mingil moel
kaasa lüüa?
K. Kirsimäe: Sügiskooli formaat on noorte endi loodud, vägisi sinna sisse pressida ei saa. Samas pole
seal osalejatele vanusepiiri ja kõik võivad osaleda.
A. Põldvere: Kalmer Sokman on meid korduvalt endale Ida-Virumaale külla kutsunud – seda reisi
saaks juba sel suvel korraldada. Kuna aastakoosolekul ja selle järgselt on edukalt laekunud
liikmemakse, siis saaksime ka seltsi poolt seda reisi pisut toetada, et osalustasu oleks väiksem.
O. Tammemäe: Võtan K. Sokmaniga ühendust, et konkreetne aeg paika panna.
Aga kes kirjutab järgmise aasta suvepäevade projekti?
Jõuti kokkuleppele, et E. Tamm võtab enda kanda suvepäevade projektijuhi rolli, E. Kadastik nõustab
projekti vormistamisel. E. Tamm pakub välja esialgsed ideed/mõtted ja saadab volikogu liikmetele
täiendamiseks.
OTSUSTATI: E. Tamm (koostöös E. Kadastikuga) kirjutab sügiseks projekt valmis, et saaks hakata
raha taotlema.
Trükised
Eemärk maapõue-temaatika tutvustaine erinevatele sihtgruppidele, sh otsustajatele.
OTSUSTATI: Trükiste teemat kureerib A. Põldvere.
Geoterminid

EKI-lt rahastus olemas. Projektiga tegeleb T. Kurvits, mh ka selle aruandluse koostamise ja
esitamisega, ning komisjoni loomisega.
A. Põldvere: Kui komisjoni koosseis on olemas, siis volikogu peab selle kinnitama, aga seda saame
teha ka meilitsi.
Vestlusõhtud
Ei ole juba pikemat aega toimunud. Keegi peaks neid koordineerima.
Lepiti kokku, et kui tekib huvitavaid ideid, siis jagatakse neid teiste volikogu liikmetega.
Üks võimalus oleks ka erialaste arutelude korraldamine.
Volikogu koosolekud
Volikogu koosolekud peavad toimuma vähemalt 4 korda aastas. Võimalusel võiks ka järgmise
kokkusaamise läbi viia üle telesilla.
Järgmine koosolek võiks toimuda septembri teises pooles.
OTSUSTATI: E. Pukkonen teeb augusti viimasel nädalal doodle’s uue küsitluse ja selle põhjal leitakse
sobivaim aeg.
Seltsi raamatupidamisest
V. Klein: Rääkisin meie raamatupidajaga – ta on nõus veel aasta seltsi raamatupidamisega tegelema,
pärast seda on võib-olla vaja leida selleks uus inimene. Praegu me raamatupidajale tasu ei maksa.
Lepiti kokku, et V. Klein suhtleb veelkord raamatupidajaga, et saavutada võimalusel kokkulepe töö
jätkamiseks ka edaspidi. Kui keegi teab mõnd teist sobilikku raamatupidajat, siis annab teada.
4) Uute liikmete vastuvõtmine
Volikogu liikmed tutvusid 01.06.2016 e-kirja teel laekunud Siim Tarros’e ja Margus Sööt’i
avaldustega, kes soovivad saada Eesti Geoloogia Seltsi tegevliikmeks.
OTSUSTATI ühehäälselt võtta Eesti Geoloogiakeskus OÜ hüdrogeoloog Siim Tarros ja Reaalprojekt OÜ geotehnikainsener Margus Sööt Eesti Geoloogia Seltsi tegevliikmeteks.
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