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Pöördumine seoses Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutseva osaühingu Eesti
Geoloogiakeskus juhatuse esimehe konkursiga ja asutuse nõukogu pädevusega

MTÜ Eesti Geoloogia Selts (EGEOS) kui laiapõhjaline Eesti geolooge koondav ühendus pöördub
Teie poole, sest Keskkonnaministeeriumi (KeM) valitsemisalas tegutseva, riigile kuuluva
osaühingu Eesti Geoloogiakeskus (EGK) juhatuse esimehe konkursi (välja kuulutatud
28.08.2013–15.09.2013) tulemusi ei ole tänaseni avalikustatud. Ühtlasi soovime juhtida teie
tähelepanu asjaolule, et Eesti maapõue ja mandrilava geoloogilise uurimisega ning geoloogilise
teabe
kogumise,
säilitamise
ja
väljastamisega
tegeleva
(http://www.egk.ee/wpcontent/uploads/2010/09/EGK_pohikiri_aprill-2012.pdf) EGK neljaliikmelises nõukogus ei ole
kellelgi geoloogia-alast haridust, mis toetaks nõukogu liikme huvi ja sisulist panustamist selle
äriühingu spetsiifilisse tegutsemisvaldkonda. Nende teemade käsitlemisel lähtume EGEOS
põhikirja (http://www.egeos.ee/pohikiri.pdf) punktis 3.3 kirjeldatud eesmärgist: Eesti maapõue
uurimise, kaitse ja maavarade kasutamise poliitika kompetentne mõjutamine.
28. augustil 2013 kuulutas EGK nõukogu välja konkursi juhatuse esimehe kohale
(http://www.envir.ee/1201483) ja kandideerijatel tuli 15. septembriks 2013 esitada KeMile oma
CV, motivatsioonikiri ning nägemus EGK arendamisest sise- ja välisturgudel lähima viie aasta
jooksul.
EGEOS-i poolt esitatud teabenõudele konkursi komisjoni liikmete ja juhatuse esimehe
kandidaatide nägemuste kohta saadi Katrin Starovoitovilt (KeM) vastus 18.10.2013. Kuna KeM ei
avalikusta konkursi kandidaatide nimesid, siis olid nägemused anonüümsed (vt lisatud PDF: EGK
visioonid_1-5). Tutvunud nimetatud visioonidega, leiab EGEOS volikogu, et EGK arendamise
seisukohast on kõige selgemad ja konkreetsemad seisukohad esitanud kandidaat 1, kes on oma
kirjutise "Nägemus Eesti Geoloogiakeskuse arendamisest lähima viie aasta jooksul" allkirjastanud
12.09.2013.
Kuna riigile kuuluva osaühingu EGK juhatuse esimehe konkursi tulemusi ei ole siiani
avalikustatud, siis on EGEOS liikmetel tekkinud õigustatud küsimus, kas juhatuse esimehe
valimisel lähtutakse kantsleri käskkirja nr. 273 (28.03.2013) "Keskkonnaministeeriumi ja
valitsemisala
asutuste
teenistujate
värbamise
ja
valiku
korrast"
(http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=1197242/KKM_varbamise_valiku_kor
d.pdf) punktist 4.4, mis ütleb: "Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle
haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad kõige enam teenistusülesannete täitmiseks
kehtestatud nõuetele. Teenistuskohale nimetamise või töölepingu sõlmimise õigust omavale isikule
esitatakse konkursi võitjaks tunnistatud kandidaat".
Oma pöördumises juhime tähelepanu, et EGEOS arvates on lootusrikkalt alanud konkurss
arusaamatutel põhjusel peatunud ja tekitanud olukorra, mis pidurdab EGK edasist arendamist.
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Usume, et EGK juhtkond täieneb lähitulevikus uue võimeka juhiga, kes toetudes EGKs
olemasolevale kompetentsile, suudaks asutuse muuta Põhjamaade tasemel olevaks
geoloogiateenistuseks (vt lisatud PDF: Raukas_EGK_Postimees 04112013.pdf –akadeemik Anto
Raukase artikkel "Edukalt toimiv riik peab teadma oma rikkusi") ning Eesti riigil saab olema
kompetentne organisatsioon, mis "kogub, täiendab ja omab informatsiooni riigi loodusvaradest,
annab nõu riigi esindajale loodusvaradega seotud majanduslike, sotsiaal-majanduslike ja
keskkonnakaitseliste küsimuste osas, aga samuti looduslike riskide maandamise ning loodus- või
keskkonnakatastroofideks valmisoleku asjus" (tsitaat kandidaat 1 tekstist).

EGK näol on tegemist 1997. aastal asutatud riigi osaühingu staatuses oleva organisatsiooniga
(https://www.riigiteataja.ee/akt/12933014), kes abistab KeM maapõue osakonda põhikirjaliste
eesmärkide elluviimisel ja viib läbi riigi territooriumi geoloogilist kaardistamist.
Seaduse kohaselt on asutuste nõukogude peamiseks ülesandeks ühingu tegevuse planeerimine,
selle juhtimise korraldamine ning järelevalve teostamine juhatuse tegevuse üle (vt. ka
http://www.riigikontroll.ee/tabid/168/amid/557/ItemId/682/language/et-EE/Default.aspx).
EGK nõukogu liikmeteks on (http://www.egk.ee/contact/noukogu/):
Agnes Villmann (nõukogu esimees) – KeM merekeskkonna osakonna peaspetsialist (Eesti
Mereakadeemia rakenduskõrgharidus, eriala: sadamamajanduse ja meretranspordi juhtimine);
Heidi Vessel (liige) – Rahandusministeeriumi Tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna peaspetsialist
(Tartu Ülikool, rahandus ja krediit);
Märt Murd (liige) – Rahandusministeeriumi Riigivara osakonna analüütik (Tartu Ülikool,
ettevõttemajandus);
Hans Luik (liige) – AS Ekspress Grupp suuromanik (Tartu Ülikool, ajakirjandus).
Kuna maavarad, põhjavesi, maapõuega seotud keskkonnaseisundi uuringud, geoloogiline
kaardistamine ja vastava informatsiooni haldamine on väga spetsiifilised ning samas Eesti riigile
strateegiliselt olulised valdkonnad, siis leiame, et EGK nõukogusse peaks kindlasti kuuluma ka
erialase ettevalmistusega inimesi. Eesti Teaduste Akadeemia liikmeskonda kuulub kaks geoloogi,
samuti leiab rahvusvaheliselt tunnustatud geoloogia eriala teadlasi nii Tartu Ülikoolist kui
Tallinna Tehnikaülikoolist. Erialase kompetentsi kasvõi osaline kaasamine võimaldaks luua
eeldused EGK muutmiseks teiste Euroopa riikide geoloogiateenistustega võrreldavaks ning
ühtlasi vältida ülalkirjeldatud olukorda asutuse juhi valimisel.
Pöördumist toetab EGEOS 15-liikmelise volikogu 12 liiget.
Lugupidamisega,

Anne Põldvere
/allkirjastatud digitaalselt/
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