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Osalesid: Tarmo All, Olle Hints, Ingo Valgma, Enn Pirrus, Peep Kildjer, Janne
Tamm, Ene Kadastik, Kalle Kirsimäe, Anne Põldvere, Tiiu Liblik
Kutsutud: Rein Raudsep
Koosololeku avas EGEOS juhatuse esimees T. All.
Leinaseisakuga mälestati EGEOSe auliiget Guido Paalmet.
Koosoleku juhatajaks valiti Tarmo All ja protokollijaks Tiiu Liblik
Päevakord:
1. MAEGS 2007 korraldamine (R. Raudsep)
2. Geoloogide suvepäevad (Anne Põldvere)
3. Bakalaurustööde konkurss
4. Varia

.
Arutelu:
1. R. Raudsep andis ülevaate suvel Firenzes toimunud MAEGS volikogu
koosolekust, millel otsustati järgnevate MAEGS konverentsite toimumise
kohad ja temaatika. 2005. aasta konverents toimub Torinos, loodusõnnetuste
teemal, seostatud geoloogilise evolutsiooniga. 2007.aasta konverents toimub
Eestis. See lepiti kokku juba 2001.aastal Krakovis toimunud volikogu
koosolekul. Eestis toimuva konverentsi teema oleks maavarade alane (genees,
uurimine, kasutamine ja kasutamisest tingitud keskkonna mõju). Kavas oleks
kahepäevane teaduskonverents Tallinnas ja üks ekskursioonipäev. Kaks
ekskursiooni - põlevkivi ja paekivi alane, et oleks valik. Praegu on tarvis paika
panna inimene (sed), kes hakkaks neid asju ajama. See inimene peaks kindlasti
osalema 2005.a suvel Torinos toimuval MAEGS konverentsil, et saada
kogemusi ja Eestis kavandatavat konverentsi juba tutvustada (stendid, video
jm.). Selleks on vaja muidugi raha. Konverentsi aeg on ilmselt sügis. Avaldati
arvamust konverentsi temaatika üle. K. Kirsimäe teeb ettepaneku järgmiseks
volikogu koosolekuks teha konkreetsed ettepanekud konverentsi temaatikaks,
visioonid programmi osas, teaduslik potentsiaal jms, arvestades, et sellest
sõltub osalejate arvukus. Oluliseks probleemiks on konverentsi rahastamine.
Osavõtumaks ilma ekskursioonita võiks olla ca 125 EURO. Tarvis on leida

kohapealseid sponsoreid (naftafirmad näiteks). R. Raudsepa arvates on praegu
kõige olulisem inimressurss, kes hakkaks konverentsi korraldamisega
tegelema. Anne Põldvere tegi ettepaneku moodustada konverentsi komisjon
koosseisus E. Kadastik (esimees), R. Raudsep (konsultant) ja O. Hints
(tehniline teostus).

2. Geoloogide suvepäevad 2005. T. All teavitas kohalolijaid, et avatud Eesti
Fond ei aktsepteerinud meie taotlust. Anne Põldvere andis ülevaate
suvepäevade toimumise koha valikust. Tänaseks on broneeritud (8.-10. juuli)
Niinsaare Matkamaja, Konsu külas Illuka vallas. Ürituste programm vajab
veel läbimõtlemist. Osavõtumaks oleks ca 350 kr ja see sisaldab toitlustamist,
transporti ja majutust 3 päeva eest. Arvatavasti tuleb ära jätta konverentsi
teaduslik osa, kuna ETF ei aktsepteerinud meie taotlust. T. All teeb ettepaneku
tunnistada Anne Põldvere algatuse ja töö konverentsi korralduse alal väga
kordaläinuks ja aktsepteerida Niinsaare Matkamaja geoloogide suvepäevade
toimumise kohana. Seltsi koduleheküljel avada “Geoloogide suvepäevad
2005” ja alustada osavõtjate registreerimist koos osavõtumaksuga.
Osavõtumaks võiks olla ajaliselt astmeline - märtsi lõpuni 300 kr, edasi 400
kr ja kohapeal 500 kr.

3. Peep Kildjer tutvustas bakalaurustööde konkursi eeskirja, märkides järgmist:
1) tööde hulka piirata bakalauruse ja diplomitöödega; 2) esitada 2004.a
kaitstud tööd; 3) preemiad antakse välja EGEOS üldkoosolekul; 4) võetakse
maha vanuseline piirang. Vana nime alla mahutame selle aasta konkursi.
Järgmistel aastatel võib teha muudatusi. I. Valgma tutvustab Eesti Mäeseltsi
tööde konkursi põhimõtteid. Seal arvestatakse ka häid kursusetöid. I. Valgma
teeb ettepaneku teha see konkurss koos Mäeseltsiga. Sel juhul oleks ühine
hindamiskomisjon. Eriauhindu võib olla ka ettevõtetelt. Preemiad võib ka
eraldi kätte anda. E. Kadastik teeb ettepaneku sõnastada - teadustööde
konkurss. T. All meenutab, et praeguse sõnastusega elimineeriti doktoritööd,
mis kõige tõenäölisemalt võidavad. P. Kildjeri arvates on vaja otsustada, kas
koostada Mäeseltsiga ühine konkursi juhend. Kui ühine juhend, kuidas siis
piiritleda töid. Otsustati seda küsimust arutada ka teistes seltsides: Mäeseltsis
(I. Valgma) ja Geotehnika ühingus (T. Liblik). Saadud tulemused omavahel eposti teel läbi arutada Seltsi juhatuses.
4. Varia
T. All teavitab kohalolijaid Leedu Geoloogia Seltsi kutsest osaleda nende
aastakoosolekul. Kaks aastat tagasi osalesid seal T. Saadre ja K. Suuroja. Kui
keegi soovib minna, siis teavitada T. Alli.
A. Põldvere tõstatas küsimuse biograafilise teatmiku tegemisest. K. Kirsimäe
teatab, et 29. septembril 2005 toimub Geoloogia õppetooli 185. aastapäev –
ajalooline üritus ja selleks ajaks peaks välja andma biograafilise kogumiku
lõpetajatest. K. Kirsimäel võtta selles küsimuses ühendust A. Aaloega
detsembri algul.

A. Põldvere teeb ettepaneku esitada K. Kajak Valgetähe IV klassi
teenetemärgi saamiseks. Kõik on sellega üksmeelselt nõus. T. Allil esitada
teenetemärkide komiteele selleks vormikohane taotlus.
Avaldati arvamust vestlusõhtute korralduse üle. P. Kildjeri arvates võiks see
toimuda teeõhtuna, milleks koguda väike summa. Kuna P. Kildjer ei soovi
enam jätkata vestlusõhtute eestvedajana, siis tehti ettepanek, et eestvedajaks
võiks olla K. Täht. T. Allil läbi rääkida K. Tähega.
Järgmine volikogu koosolek toimub 13. jaanuaril 2005 algusega kell 17.00.
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