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Vastu tulles E. Pirruse soovile, alustati arutelu päevakorra 2. punktiga.  
 
Seltsi bülletään. Viimane Seltsi bülletään ilmus 2002. aastal (Bülletään 6/02). Uue 
bülletääni jaoks on praegu materjali piisavalt: geoloogide suvepäevade materjal 
(ettekanded, stendimaterjalid, ankeetide materjal jms), seltsi siseelu, geoparkidest jne. 
Anne Põldvere koostab bülletääni sisukorra, kogub kokku materjali ja E. Pirrus 
toimetab. Kust saada bülletääni trükkimiseks raha? V. Klein avaldab arvamust, et 
bülletääni väljaandmise kulud võiks katta geoloogia asutuste sponsorlusega. Selleks 
on tarvis läbi rääkida geoloogiliste asutustega, kes ostaksid teatud hulga raha eest 
bülletääne, et saada trükkimise raha ca 15 000 kr.  
O. Hints teeb ettepaneku, et teha bülletään “pdf failina”, aastaraamatu formaadis. Hea 
mõte, aga siiski raamat on parem. Avaldati arvamust (T. Liblik, V. Klein, T.All), et 
lõpliku otsuse bülletääni väljaandmise osas teeme siis, kui on enam vähem saadud 
selgust raha osas. 
Biograafiline teatmik. T. All teavitas kohalolijaid K. Kirsimäe ettepanekust taotleda  
Seltsil Teatmiku tegemiseks raha KIKilt. K. Kirsimäel on raha taotluseks projekt ette 
valmistatud. Teatmik teha 1995. aastal välja antud Teatmiku stiilis. Selle 
algmaterjalid on disketil olemas ja  kasutuskõlblikud. Teatmiku tegemise osas läbi 
rääkida A. Aaloega. Tartu on nõus olema eestvedaja rollis.  
 
O. Hints esitles postkaardi formaadis tehtud Eesti geoloogia-alaseid reklaamibuklette. 
Nende teostamine siduda MAEGS – 15 üritustega. 
 
MAEGS – 2007  
 
R. Raudsep andis ülevaate 19.–23. septembril Torinos toimunud MAEGS–14 
konverentsist. Konverentsil osales ca 180 inimest, esindatud oli 25 maad. Temaatika 
oli “Looduslike katastroofide hindamine….”. Ekskursioon oli Alpides – 2 päeva. 
 
E. Kadastiku ja R. Raudsepa poolt esitatud  Eestit tutvustav ettekanne MAEGS–15 
korraldamisest Eestis, leidis hea vastuvõtu. AEGS-i volikogu tegi mõningad 



muudatused pealkirja ja sisu osas. Muudatused viidi sisse ja on kinnitatud MAEGS 
üldkogu ja volikogu poolt.  
 
MAEGS – 15 
 
“Georesources and public policy: research, management, environment” 

 
DAY FIRST – Plenar session 
DAY SECOND – sessions in sections, posters 
EXCURSION 1 before DAY FIRST – TALLINN, capital of Estonia – a medieval 
town 
EXCURSION 2 (POST-Conference TRIP) – 2 DAYS, in North Estonia 
 
Main topics in sections 
  
Geology of the Baltic region 
Formation and genesis of mineral resources and environmental impact 
Social and economical aspects of management mineral resources 
Quaternary geology 
 
Konverentsi korraldus: 
 
Konverents toimub tõenäoliselt 16.–21.septembril 2007. aastal Tallinnas. Konverentsi 
korraldajaks peaks olema kas TÜ geoloogia instituut või TTÜ Geoloogia Instituut, 
kelle võtab Selts allhanke korras tööle. Konverentsi korraldaja vastutab kogu 
konverentsi asjaajamise eest (Seltsi kontrolli all). Konverentsi korraldaja osas 
kiiresti läbirääkida eespool nimetatud instituutidega (O. Hints – TTÜ Geoloogia 
Instituut ja T. All – TÜ geoloogia instituut.  
 
MAEGS – 2007 rahastamine 
 
Konverentsi korraldamiseks taotleda raha KIKilt kogusummas 757 000 kr. Projekt 
teha kogu summa peale. Raha taotleda etappide kaupa: I etapp mahus 300 000 kr ja II 
etapp 457 000 kr. Esimese etapi tööd peavad olema hästi lahti kirjutatud. T. Allil koos 
E. Kadastiku, A. Põldvere, O. Hintsi ja R. Raudsepaga teha taotlus KIKile ja esitada 
see KIKile koos kõigi vajalike lisadega 1. november 2005. 
 
MAEGS volikogu koosolek toimub Tallinnas, 6.–9. juuli 2006.aastal, et anda 
kinnitus konverentsi toimumiseks. Osavõtjaid ca 12 inimest. Koosoleku 
korraldamiseks on tarvis leida vahendid (korralduskulud, ruumid, bussi rent). R. 
Raudsep ja E. Kadastik avaldasid arvamust, et volikogu koosoleku võiks korraldada 
Keskkonnaministeeriumis (ruum ja aparatuur).  
 
Kiired asjad, mis peaks aasta lõpuks käiku saama: 1) konverentsi kodulehekülg;  
2) reklaamibukletid (geoloogilised postkaardid – 5 varianti) nii eesti kui inglise 
keeles, 3) ekskursioonijuht, 4) konverentsi sümboolika, 4) infolehed jms. 
 
Toimkond reklaami alal: O. Hints (esimees), I. Puura ja Anne Põldvere. 
Reklaamikaardid peaks saama aasta lõpuks trükivalmis ja volikogu vaatab need üle, 



enne trükki andmist. Trükiarv  võiks olla ca 1000 igaüht. Seltsi logo värvid võiks 
reklaamikaartidel olla –  “sinine, must, valge”;  
 
Varia (T. All): 1) Seltsi liikmemaksu tõstmine – selle peaks otsustama üldkogu, 2) 
Seltsi kodulehekülg tõsta ümber EGK serverisse, 3) kust hankida teavet, kuidas 
teostada MAEGSi liikmemaksu maksmine riigieelarvest? 
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