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2) EGT nõukokku EGEOS esindaja nimetamine; 

3) Seltsi põhikirjast 

4) Ülevaade Porkuni suveseminarist; 

5) Kodulehe tulevikust; 

6) 2018 ekskursioon Inglismaa lääneserva; 

7) Jooksvad küsimused;  

 

 

1. Puurijate koolitamise hetkeseisust (Peep Kildjer) 

 

Koolitus on Kehtnas toimunud 2 aasta jooksul. Seni on koolitatud puurijaid (muidu 2 taset – puurijad 

ja puurmeistrid). Lõpetanuid on siiani 15. Sel aastal on soov alustada puurmeistrite koolitamist. 

Puurmeistrite õppekava on koostamisel. Selle valmimisel tuleb ta esitada Haridusministeeriumile 

kooskõlastamiseks. 

Osalejate/huviliste arvu on keeruline prognoosida, sest  puurijatel pole kohustust kutse 

omandamiseks.  Järgmisest aastast jõustuvad ehitusseadustiku punktid, mille kohaselt peab 

ehitusuuringuid teostav ettevõte tõendama oma töötajate pädevust kutseseaduse kohase kutsega. 

Äripäev. Ehitus. August 2017.Puurmeistrite koolitusega alustatakse ilmselt märtsist, varem ei jõua 

õppekava kooskõlastada.  

Ei saa väita, et firmade huvi oleks langenud; kuni otsest kohustust kutse omamiseks pole, on huvi 

suht olematu.  

Õpe on osalejatele tasuta (riikik tellimus). Kui riiklik tellimus peaks katkema, tuleb hakata maksma. 

Senini oli õppe kestus 6 kuud, nüüd plaan pikendada seda 9 kuule.  

Olavi Tammemäe: Motivatsioon sõltub sunnist. Kust see võiks tulla? 

Peep Kildjer: Kunagi oli ettepanek, et peaksime sellise nõude sisse panema uude ehitusseadusse, ent 

toona laideti see plaan maha.  

Olavi Tammemäe: Loodav Geoloogiteenistus ilmselt hakkab samuti puurimistöid tellima. Võib-olla 

saaks Seltsi poolt teha ettepaneku, et kutse olemasolu oleks kvalifikatsiooni tõendusena 

soovitav. Seega tuleks kontakteeruda Geoloogiateenistuse inimestega ning nendega sel teemal 

vestelda. Kui läbirääkimised edukad, võiks sellele viidata ka koolituspakkumise juures.  

Peep Kildjer: Tegelikult oleme seda ka senini teinud. Kui läbirääkimised Geoloogiateenistusega 

edukad, siis järgmine küsimus on, kas on kutse nõudmiseks vaja ka õiguslikku alust. 

Olavi Tammemäe: Ettepnek viia puurijate koolitamise juhendamisega tegelevad inimesed kokku 

Kalev Kallemetsaga ja asja arutada. Selle aasta jooksul tuleks eeltööd teha sel teemal.  

Anne Põldvere: Mäeseltsi korraldatavatest koolitustest jäänud selline arusaam, et kui koolitus on heal 

tasemel, siis huvi selle vastu on suur. Seaduse kate – see tekitaks keerulise seisu. Praegu 

puurivad kõik. Me hakkaksime piduradama paljusid tegevusi. Koolitus tuleb teha vajalikuks ja 

kvaliteet peab olema kõrge. Reklaamida kutse vajalikkust kui äärmiselt kasulikku asja! 



Kutsestandardi asjus oodatakse meid lähiajal Kutsekotta, teemaks kutse omistamise piirhind. 

Meie tingimustel saaks see edaspidi olla max 72 eurot.  

Olavi Tammemäe: OK, aga ainult teadlikkusele rõhuda oleks siiski väga naiivne. Ükski seadus ei 

hakka kehtima momentaalselt, tuleb üleminekuaeg ning elu seisma ei jää.  

Hardi Aosaar: Geoloogide kutsestandardi nõude kohustuslikuks tegemise arutelude ajal olime 

Seltsiga seadusliku nõude tekitamise vastu. Puurija kutse nõude seadusesse panemine 

eesmärgil, et tekitada kutse omandamise sundi pole minu arust samuti see kõige õigem 

lahendus. Huvi vähesuse probleemi ei saa lahendada seadusliku kohustuse tekitamisega. Kui, 

siis pigem tuleks protsessi suunata nii, et tellijad oleksid huvitatud eelistama hangetel pigem 

puurijaid, kes on tõendatud tasemega  

Anne Põldvere: Eriala mainet on vaja tõsta, motiveerida firmasid saatma puurijaid/puurmeistreid 

kutset omandama. 

Peep Kildjer: Üks probleem veel: mulle oleks vaja järglast, kes jätkaks tegelemist puurijate 

koolitamise juhendamisega. Palun ettepanekuid persoonide osas, kes sellega võiks tegeleda. 

 

Otsustati, et 1) puurijate kutse nõude teemal peetakse läbirääkimisi Geoloogiateenistuse esindaja-

tega; 2) kaalutakse, keda võiks määrata puurijate koolituse uueks juhendajaks.  

 

 

2. EGT nõukokku EGEOS esindaja nimetamine (Olavi Tammemäe) 

 

11. novembriks on vaja nimetada Geoloogia Seltsi esindaja Geoloogiatennistuse nõukogusse. 

Olavi Tammemäe: Ettepanek nimetada sellele kohale Tarmo All. Rohkem ettepanekuid tulnud ei ole. 

 

Hääletamisel on kõik kohalolijad Tarmo All’i kandidatuuri poolt, lisaks mitteosalenud volikogu 

liikmed (Olle Hints, Kalle Kirsimäe ja Lauri Joosu) on saatnud oma nõusoleku enne koosolekut 

kirjalikult.  

 

Otsustati nimetada Geoloogia Seltsi esindajaks Eesti geoloogiateenistuse nõukogus Tarmo All. 

 

 

3. Seltsi põhikirjast (Hardi Aosaar) 

 

Lauri on põhikirja läbi vaadanud ja on tekkinud arusaam, et seda tuleks muuta. Vajadus tekkis esmalt 

seoses ühe kollektiivliikme liitumissooviga, kui selgus, et põhikirjas selle kohta midagi ei ole. Selles 

valguses vajab põhikiri kohendamist. Kõigepealt esitada muudatused volikogule ja kui volikogu need 

heaks kiidab, siis kevadisel üldkoosolekul üldkogule hääletamiseks.  

 

Olavi Tammemäe: Tuleks seada ajaline piir, nt järgmiseks volikogu koosolekuks Lauri valmistab ette 

muutmisettepanekud. Koosolek võiks toimuda jaanuari lõpus/veebruari alguses (videosild 

Tartuga), ettepanekud volikogule tutvumiseks 2 nädalat varem.  

Peep Kildjer: Paneme kohe paika ka üldkoosoleku aja. 

 

Otsustati, et 1) Lauri Joosu valmistab järgmiseks volikogu koosolekuks ette muutmisettepanekud 

ning saadab need volikogule tutvumiseks 2 nädalat enne koosolekut; 2) Geoloogia Seltsi üldkoosolek 

toimub neljapäeval, 31. mail 2018 Tallinnas, toimumiskoht täpustatakse hiljem.  

 

 

4. Ülevaade Porkuni suveseminarist (Ethel Tamm) 

 

Suveseminari võib lugeda igati kordaläinuks, tagasiside on olnud eranditult positiivne.  



Paljand tehti korda. 

Hasartmängu Nõukogule aruanne on esitatud ja see on ka aktsepteeritud.  

Eelarvega jäime plussi – 248.36 EUR. Oli palju toetajaid, rahalisi kui ka mitterahalisi, mõnedki on 

avaldanud nõusolekut meid ka edaspidi toetada. 

Ettepanek jätkata paljandite korrastamist ka järgmistel aastatel ja igal aastal mõni korda teha. Sama 

korraldustiim võiks jätkata.  

Potentsiaalseid paljandeid: Rägavere, Aluvere, Piusa ürgorus, Iganõmme (Keskkonnaamet on valmis 

toetama).  

Valikul on oluline logistika, samuti ka olme.  

Hardi Aosaar: omadega plussi jäämise seisukohalt on samuti väga tähtis KOV toetus, sest Porkunis 

saime palju abi just nendelt.  

Eduard Pukkonen: Võiks ka laiemalt vaadta ja muid töid teha, kui muidu hea koht on. 

Ethel Tamm: Paljandite kohta ettepanekud võiks mulle saata. Need lähevad Google’sse üles siis saab 

sealt vaadata, arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Ka uued osalejad korraldustoimkonda on 

teretulnud.  

Hardi Aosaar: Porkuni positiivne näide peaks hästi müüma, et milliseid tulemusi võib saada.  

Anne Põldvere: Võimas tegu! Hoogu hoida! Lähtuda tuleks paljandist. Logistika poole pealt – kui 

vaja, tuleb tellida bussid inimeste transpordiks. Plussi jäänud raha võiks minna uue ürituse 

fondi.  

 

Otsustati, et Ethel Tamm paneb netti üles info korrastamist vajavate paljandite kohta ning kutsub 

kokku mulluse töögrupi (kuhu on oodatud ka uued huvilised).  

 

 

5. Kodulehe tulevikust (Anne Põldvere) 

 

Anne Põldvere: Praegu on koduleht Geoloogiakeskuse serveris, uuest aastast vaja talle uut kodu.  

Sander Olo: Võime kodustada ka EGEOSe lehe Eesti Geoloogiga samasse serverisse.  

Anne Põldvere: Aasta lõpuks tõmmatakse juhe seinast välja, seega uude kohta mida varem, seda 

parem. Ka mulle oleks vaja kedagi enda kõrvale abiks kodulehega tegelema. Kui kellelgi on 

mõtteid, siis palun andke teada. 

Vello Klein: Lisaks kodulehele on ka Seltsi füüsilistele materjalidele uut kodu tarvis. Algselt jääb 

küll osa töötajaid praegusesse majja, kuid ainult 1 aastaks.  

Tõnu Meidla: Kui väga vaja, siis kuidagi kuhugi ikka saab need materjalid ära paigutada. Oleks vaja 

teada, palju umbes mahtu tuleb.  

Olavi Tammemäe: Kõrgkoolide esindajad võiksid seda küsimust omavahel arutada – kõrgkoolid 

ilmselt säilivad nii ehk teisiti.  Tõnu, kas võtaksid initsiatiivi? 

Tõnu Meidla: Jah, aga palun formuleerida, mida konkreetselt vaja on.  

Olavi Tammemäe: Vello ütleb täpse mahu.  

Vello Klein: Ühtlasi tuleks mõelda ka raamatupidamise teemadel. 

Olavi Tammemäe: Palun räägi Meelikesega, kas ta oleks nõus jätkama.  

Eduard Pukkonen: Kas nende materjalide hulgas on ka midagi sellist, mis tuleks digitaliseerida? 

Vello Klein: Mitte eriti.  

Olavi Tammemäe: Võiks olla initsiatiivgrupp, kes vaataks üle, mis materjalid on ja mida sellega teha 

saaks.  

 

Otsustati, et 1) Seltsi koduleht viiakse üle Eesti Geoloogi serverisse; 2)TÜ ja TTÜ esindajad 

arutavad läbi, millised on võimalused Seltsi materjalide hoiustamiseks. Vello Klein annab teada, 

millises mahus säilitamist vajavaid dokumente on 

 

 



6. 2018 ekskursioon Inglismaa lääneserva (Anne Põldvere) 

 

Ekskursioon toimub 2018. aasta septembris. Täpsem marsruut veel koostamata. Kohalesõit 

lennukiga, kohapeal 12 päeva bussiga. 30-40 osalejat. Info osalejatele saadame 2018.a jaanuari algul. 

 

 

7. Jooksvad küsimused 
 

- Kamtšatka õhtu. 

TÜ Loodusmuuseumis tuleb näitus läbi aastate Kamtšatkalt toodud kivimpaladest, seal toimub ka 

2018.a I kvartalis Kamtšatka õhtu.  

- Fotokonkurss. 

2017 jäi ära, kuid järgmisel aastal tasuks seda siiski jätkata. Välja tuleks kuulutada enne uut aastat.  

- Tähtpäevad. 

9.12.2017 saab Aadu Loog 85. 2018 tulekul – Volli Kalm 65, Kaisa Mens 90. 

- Geoparkide ümarlaud. 

Ei tohiks seda teemat päriselt unustuse hõlma vajuda lasta, nüüdseks uued omavalitsused paigas ja 

saab hakata nendega läbirääkimisi pidama. Tuleks teha tutvustav sissejuhatus, kuvada geoparkide 

võimalusi. Järgmiseks volikogu koosolekuks mingi ülevaade sellest.  

- Seltsi atribuutika uuendamine/täiendamine  

lipp? Uus logo? Ettepanekuid? 

- Vestlusõhtud 

Ei ole korralikuld käivitunud, enamasti huvilisi väga vähe kohale tulnud. 

Eesti Geoloogi toimkond pakub võimalust huvilistel nende kokkusaamistega liituda.  

- Ürgmere näitus Loodusmuuseumis 

Kes veel pole käinud, minge kindalsti! 

 

 

Koosoleku juhataja:      O. Tammemäe 

 

 

Protokollija:       S. Peetermann 

 


