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1. Toimkondade koosseisude ja tegevuskava arutelu 
Arutati eelnevalt volikogu liikmetele saadetud toimkondade koosseisu ja tegevuskava projekti 
ning tehti sellesse täiendusi nii tegevuste kui ka liikmete osas: 

 Info ja kommunikatsioonitoimkond (sh välissuhtlus) – Anne Põldvere 
 Kirjastamine ja konverentsid – Rein Raudsep 
 Klubitoimkond – Peep Kildjer 
 Kutsestandardi toimkond – Peep Kildjer 
 Liikmetoimkond – Vello Klein 
 Näituste ja populariseerimise toimkond – Tõnis Saadre, Rein Einsto, kaasata Helle 

Perens 
 Täiendõpe – Olavi Tammemäe?, Eduard Pukkonen? Kaasata ka Kuldev Ploom ja 

Tõnu Pani? 
 
Lepiti kokku, et koosolekul tehtud muudatusi arvesse võttes koostatakse uus variant, 
räägitakse läbi toimkondade potentsiaalsete juhtidega ning saadetakse see siis taas volikogu 
liikmetele e-kirjaga.  
 
2. Kutsestandardi arengud – P. Kildjer 
Ettekandja P. Kildjer tutvustas 20. veebruari kutsestandardi ümarlaual toimunut. 
Ümarlaual olid järgmised ettekanded: 

 Nõuded ja piirangud geoloogiliste tööde tegemiseks Eesti vabariigis. Peep Kildjer, 
Eesti Geoloogia Selts 

 Euroopa kvalifikatsioonimäärustik (EKM). Mare Johandi, Kutsekoda 
 Olemasolevad kutsestandardid ehitusinseneridele, mäeinseneridele ja puurijatele. 

Visioonid töö tegemise nõuetele lähitulevikus. Rein Raudsep ja Heddy Klasen, 
Keskkonnaministeerium; Aivar Pajupuu Eesti Geloogiakeskus; Priit Ilves, Eesti 
Geotehnikaühing 

 Spetsialisti õpe, hindamine ja kutse omistamine praktikas. Rein Voog, Eesti 
Mäetööstuse Ettevõtete Liit 



 Puurijate õpe, selle kavandamine, hindamiskomisjoni moodustamine ja kutse 
omistamine (toimub EGEOS ja EGÜ organiseerimisel) 

 Kutsetunnistus geoloogiainseneridele. Diskussioon 
 
Soov oli ümarlaual saada arvamusi geoloogiainseneri kutsestandardi tegemise osas, ent seda 
küsimust kahjuks põhjalikult arutada ei jõutud. Üksmeel puudus, jäädi äraootvale seisukohale. 
Puurija kutsestandardi rakendamise osas ollakse samuti äraootaval seisukohal.  
 
Volikogus tõstatus küsimus, et ehk peaks Selts hüdrogeoloogiliste tööde kvaliteedi tõstmiseks 
pöörduma Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga muuta litsentsi andmise korda. 
Litsentsi saamiseks ei ole piisav kolmeaastase õppe läbimine. Litsentsi saamiseks võiks nõuda 
geoloogia eriala magistritaseme diplomi või analoogse haridustaseme tunnistuse omamist. 
 
Tööd puurija kutsestandardiga peaks jätkama. Seoses sellega kerkivad aga küsimused õppest 
ja finantseerimisest. Õpe on problemaatiline, nõuab aega ja spetsialistide kaasamist.  
V. Klein: Puurija kutsestandardiga tuleks kindlasti edasi minna, isegi kui seadusemuudatust 
niipea ei tule. 
A. Põldvere: Koolitusega peaks siiski püüdma edasi minna, see peaks olema prioriteetne – 
kuni veel on eakaid kõrgharidusega puurmeistreid.  
 
Leiti, et tõenäoliselt vajadus puurijate järele suureneb, kui lihtsustub lubade väljastamise kord 
maakütte puuraukude jaoks.  
Koolitusteema lahendamiseks peaks pöörduma Haridusministeeriumi poole. 
 
P. Kildjer: Näen puurija kutsestandardi küsimuses kahte etappi: 1) lahendada kutsetunnistuste 
andmine puurijatele, 2) perspektiivsed tegevused. 
V. Klein: Saame hakata andma kutset töötavatele ja mingil määral juba koolitatud puurijatele. 
P. Kildjer: Kutsun kokku potentsiaalse hindamiskomisjoni, arutame seda küsimust ning 
järgmisel volikogu koosolekul annan tagasisidet nende seisukohtadest. Kutsutud peaks olema 
Eesti Geoloogia Selts, Eesti Geotehnika Ühing jne. Pöördun ka Keskkonnaministeeriumi 
veeoskaonna litsentsikomisjoni poole.  
Volikogu toetas P. Kildjeri ettepanekut.  
 
3. „KIKi keskkonnaprogrammi maapõue programm“ – T. All ja R. Raudsep 
T. All ja R. Raudsep tutvustasid maapõue programmi ajalugu, eesmärke, taotluste 
menetlemise korda ja hindamiskriteeriume ning rahastatud projekte. 
Maavara kaevandamisõiguse tasu on laekunud KIK-i 2007. aastal – 7,2 mln eurot, 2008. – 7,7 
mln eurot, 2009. – 7,6 mln eurot, 2010. – 8,4 mln eurot, 2011. – 9,0 mln eurot ja 2012. – 8,8 
mln eurot.  
Maapõue programmi eesmärk (17.02.2006 määrus nr 13) on toetada maapõueressursside 
säästlikku kasutamist ja maastike korrastamist ning maapõuealase teabe korrastamist ja 
levitamist. Maastike korrastamisega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi: 
1) hüljatud ja peremeheta karjääride korrastamine, eelkõige reostusohtlike või kaitsealadel 
asuvate karjääride korrastamine; 
2) kaevandatud ja mahajäetud turbaalade korrastamine ja nendel alade taaskasutusse võtmine. 
Näiteks marjakasvatuse vms arendamine 
 
Maapõuealase teabe korrastamise ja levitamisega seoses toetatakse järgmiseid tegevusi: 
1) geoloogilise informatsiooni süstematiseerimine, kaasajastamine ja kirjastamine; 
2) geoloogiliste loodusmälestiste korrastamine ja eksponeerimine; 



3) kogutud kivimimaterjali korrastamine ja süstematiseerimine ning säilitamistingimuste 
parandamine; 
4) maavarade ressurssidega seotud uuringud; 
5) maapõue keskkonnakahjulike komponentide uurimine kasutades geokeemilisi ja 
biogeokeemilisi meetodeid; 
6) geoloogiliste uuringute ja maapõue kasutamisega seotud teabe tutvustamine avalikkusele 
Praegu hindab Keskkonnaministeeriumis taotlusi 5 liikmeline komisjon: T. All (KeM), 
R. Raudsep (KeM), J. Tamm (KeM), R. Roosalu (MA) ja T. Kaasik (KA).Taotluste puhul 
hinnatakse järgmisi aspekte: vajalikkus, sisu, eelarve, taotleja võimekus, omafinantseerimine, 
jätkusuutlikus ja eeldatav keskkonnamõju.Hindamiskomisjoni poolt tehtud rahastamise 
ettepanek kooskõlastatakse KeMi juhtkonnaga ning saadetakse KIKi. Lõpliku otsuse taotluste 
rahastamise või mitterahastamise osas teeb KIKi nõukogu arvestades (mitte arvestades) KeMi 
ettepanekutega (vajadusel annab hindamiskomisjoni juht nõukogule selgitusi ettepaneku 
sisuliste aspektide osas). 
4. Üldkoosoleku (25.04.2013 kell 15) koha leidmine 
25. aprilli üldkoosolek toimub Eesti Geoloogiakeskuse I korruse saalis. 
 
5. Fotokonkursi korraldamisest – T. Saadre 
T. Saadre tutvustas kavandatava fotokonkursi korraldamise juhendit. See saadetakse hiljemalt 
aprilli alguses e-kirjaga Seltsi liikmetele ning pannakse üles ka Seltsi kodulehele. Võistlustöid 
saab esitada 1. septembrist kuni 30. oktoobrini 2013, tulemused avalikustatakse 1. detsembril 
2013. 
 
6. Varia 
1) P. Kildjer tutvustas A. Raukase ettepanekut pöörduda riigikogu poole Jordaania põlevkivi 
teemal, keskendudes just selle projekti rahastamise küsimusele. V. Kattai sõnul 65% rahastab 
Eesti Energia, 5% kohalikud firmad. Arutati Eesti Energia tegevust Jordaanias seoses 
põlevkivi temaatikaga.  
2) Uus koduleht – sellega tegeleb Lennart Ploom, vajadusel Eduard ja Olle vaatavad üle ja 
teevad ettepanekud, kui midagi on vaja täiendada/parandada.  
3) 27. märtsil kell 16 tuleb Geoloogiakeskuses kokku terminoloogia-alane ümarlaud, esinejad 
ja osalejad kutsutakse (Peep paneb nimekirja kokku).  
3) 20. märtsil toimub Keskkonnaministeeriumis uue põlevkivi arengukava aruteleu, sinna on 
kutsutud ka Seltsi liikmed (e-kiri saadetud kõigile liikmetele).  
4) Volikogu otsustas premeerida seoses puurijate kutsestandardi väljatöötamise ja 
arendamisega Talvi Sarve (töögrupi juht) 720 euroga ja Peep Kildjerit 540 euroga.  
 
 
 
Koosoleku juhataja     Anne Põldvere 
 
 
Protokollis      Saima Peetermann 


