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Koosolekut juhatas Tarmo All ja protokollis Tiiu Liblik 
  
Päevakord: 

1. Stratigraafia komisjoni tegevuse ülevaade ja uue komisjoni esimehe valimine 
2. Noorte geoloogide teadustööde konkurss 
3. EGEOS valimiskoosoleku ettevalmistamine 
4. MAEGS2007 ettevalmistamine 
5. EGEOS suvise ekskursiooni ettevalmistamine (kas ka kevadise?) 
6. Varia  

 
Stratigraafia komisjoni tegevuse ülevaade ja uue komisjoni esimehe valimine. 
Komisjoni tegevuse aeg lõppes 1. november 2005. Oma hinnangus komisjoni 
tegevuse üle märkis D. Kaljo, et algus oli ilus, moodustati töögrupid, aga edasi 
tasapisi soikus kogu töö. Toimus ainult Kambriumi–Vendi töökoosolek. Üldiselt jääb 
mulje, et kas on vajadust komisjoni järele, kui sisuliselt see ei toimi. Asja on vaja 
tõsiselt arutada. Tõstatati üles 2 aspekti stratigraafia alastest konverentsidest: 1) Balti 
stratigraafia konverentsid võiksid kujuneda Balti Geoloogia konverentsideks ja 2) 
stratigraafia alane tegevus võiks laieneda  ka koostööks Skandinaavia maadega. 
Internetiajastul on küll suhtlemine muutunud väga aktiivseks, kuid siiski jääb 
olulisemaks pooleks kokkusaamine ja probleemide elav arutelu. Positiivseks pooleks 
komisjoni töös on O. Hintsi loodud Stratigraafia alane veebileht, kahjuks ainult seal 
oluliselt ei tegutseta (10 liikmest on 2 aktiivset). Avaldati arvamust stratigraafia 
komisjoni vajalikkusest. Leiti, et komisjoni, kui sellist on kindlasti vaja, aga täpselt 
tuleb paika panna komisjoni töö organisatoorne pool. A. Põldvere tutvustas praegust 
stratigraafialist skeemi. Skeem vajab ametlikku kinnitamist (K. Kirsimäe). 
Üksmeelselt valiti komisjoni esimeheks O. Hints ja sekretäriks Anne Põldvere.  
 
Noorte geoloogide teadustööde konkurss. Konkursi korraldab sel aastal Geoloogia 
Selts. Konkursi korralduse (juhend, teated veebilehtedele ja kodulehekülgedele) võtab 
enda peale K. Kirsimäe, auhinnafondi formeerimise T. All. Mäeseltsi poolt tegeleb 
sellega E. Reinsalu. Edasine teadete vahetamine ja arutelu noorte geoloogide 
teadustööde konkursi osas toimub asjaosaliste vahel e-posti kaudu.  
 
EGEOS valimiskoosoleku ettevalmistamine. Kuna sel aastal on valimiskoosolek, 
siis peaks koosolekul osalema vähemalt 80 inimest (kvoorumi jaoks). Endiselt 
probleemiks nn “surnud liikmed”. Vaja teha järelpärimine “surnud liikmete osas”? O. 
Tammemäe teeb ettepaneku viia põhikirja sisse täiendused, et kui kvoorumi kokku ei 
saa, siis 1 t. jooksul uus koosolek, kus kvoorumi suurus pole vajalik ??? Samuti on 
üldkoosolekul tarvis arutada liikmemaksu suurust? Üldkoosoleku toimumise aeg 12. 
mai. 



Päevakord:  
1. Teadusettekanne (rääkida Ü. Sõstraga) 
2. Põhikirja muudatused (töögrupp üldkoosoleku kvoorumi küsimuses) 
3. Liikmemaksu suurus 

Töögrupi etteotsa valida D. Kaljo, O. Tammemäe ja T. All. Tähtaeg järgmiseks 
volikogu koosolekuks (28.02). 
 
MAEGS2007 ettevalmistamine. MAEGSi initsiatiivgrupi poolt on valitud 
konverentsi orgkomitee koosseisus R. Raudsep, V. Klein, T. All, A. Soesoo, K. 
Kirsimäe, O. Hints, Anne Põldvere, I. Valgma, K. Sokman, H. Bauert, E. Kadastik ja 
S. Peetermann. Vaja on luua ka teaduskomitee, mille juhtimise osas pidi R. Raudsep 
läbi rääkima  D. Kaljoga. Teaduskomitee teeks valiku lektorite osas ja räägiks 
nendega läbi. Teaduskomitee peaks olema rahvusvaheline. D. Kaljo lubas uurida, kes 
sinna võiks kuuluda ja kes juhataks (selgust selleks on vaja järgmiseks volikogu 
koosolekuks). Ühe kandidaadina märgiti ära E. Puura. 
07–10. juuli 2006 toimub MAEGSi volikogu koosolek Tallinnas. Selleks ajaks on 
vaja konverentsi sisu kohta kõik selgeks teha (lektoritega, ekskursiooniga jms). A. 
Põldvere  valmistab ette põlevkiviekskursioni (K. Sokmaniga on kokkulepe olemas). 
O. Hintsil on osa infot juba konverentsi koduleheküljele välja pandud. Tarvis on 
teavitada ka MAEGSi ülemusi selles osas. E. Kadastik pidi sisu lahti kirjutama. 
 
Logo konkursi osas on kokkuvõtted tehtud. Vaja on auhinnad välja jagada, aga asi 
seisab raha taga (KIK otsuse taga). Selle asja juurde pöördume tagasi järgmisel 
volikogu koosolekul. 
 
Suvine ekskursioon. Ü. Sõstra on nõus tegema ekskursiooni Paanajärvi 
looduskaitsealale. Seda võib veel täiendada samalaadsete vaatamisväärsustega 
Soomes (J. Kirs). Ekskursioon võiks toimuda juuli keskpaiku, vähemalt 6 päeva 
kohapeal. Kuulutada välja registreerimine ja ettemaks vähemalt 1500 kr. 
Noorgeolooge on ca 15 inimest. 
 
Kevadine ekskursioon? Kui teha, siis samuti eelregistreerimisega ja ettemaksuga. 
 
Praegu peaks tegema eksprompt väljasõidu Pärnumaa maalihet vaatama. Ise 
organiseeritakse transport, nagu eelmisel aastal Kiviõlisse. T. Liblikul rääkida selles 
osas kokku P. Talvistega   
 
Varia 
Vestlusõhtu – O. Tammemäe on nõus rääkima oma reisist Tulemaale. 
Biograafia –  (A. Aaloe) kui raha ei saa, jääb seisma. 
D. Kaljo teavitas kohalolijaid Planeet Maa aastast. 2007. aastal algab selle ürituse 3 
aastane periood. Tippaasta 2008. aastal. D. Kaljo organiseerib orgkomitee, kes paneb 
paika Eesti üritused. Haakub ka MAEGS2007 üritustega. 
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Protokollija       Tiiu Liblik 


