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1. Puurija kutsestandardi hetkeseis 
 
Sellega tegelenud jätkuvalt T. Sarv. Standard peaks valmis saama kutsekojale 
esitamiseks, seejärel võib ka KIKile aruande ära saata.  
Geoloogi kutsestandardiga on mõtet tegelema siis, kui puurija oma juba valmis ja 
käivitunud, mitte varem.  
KIKile tuleks esitada uus taotlus – puurija kutsestandardi käivitamiseks. Järgmine voor 
KIKil  juulis või augustis. Sama meeskond võiks kokku panna ka uue projekti.  
 
2. Vikipeedia mõistete konkursi auhinnad 
 
 Välja pakkuda on võimalused: 
- osalemine Loviisa tuumajaama ekskursioonil 16. juunil 
- rahaline auhind 
- osalemine sügisesel ekskursioonil Poolasse.  
 
Konkursikomisjon hindas töid järgmiste kriteeriumite alusel: 
- kvaliteet 
- maht 
- koostöö teistega 
 
Ettepanek: parimale auhind, kaks järgmist ära märkida.  
 



Otsustati, et Geoloogia Seltsi preemiaks on võimalus osaleda 16. juunil  2011 
ekskursioonil Loviisa tuumajaama. Konkursikomisjonil paluda teha ettepanek, keda 
Geoloogia Seltsi poolt premeerida.  
 
 
3. Ekskursioonid 2011 
 
1. 16. juunil õppeekskursioon Loviisa tuumajaama 
2. septembris pikem ekskursioon Poolasse 
 
4. Stratigraafia komisjon 
 
Stratigraafia Komisjon tegutseb Geoloogia Seltsi juures alates 2002. aastast, hetkeseisuga 
on komisjoni volitused lõppenud ( kehtisid kuni 2009).  
Vaja kinnitada uus komisjoni koosseis – 9 liiget, esindatud peamised geoloogiaga 
tegelevad asutused. Komisjoni uueks esimeheks T. Meidla.  
Seltsi volikogu valib Stratigraafia Komisjoni esimehe ja kinnitab komisjoni koosseisu.  
Praegusest koosseisust jääks välja I. Puura, lisanduks P. Männik.  
Pakkuda ka Mäeinstituudile võimalust osaleda, nt TÜ geoloogia osakond, EGK ja TTÜ 
Geoloogi Instituut igast 2 liiget, Mäeinstituudist 1 liige. 
 
Lepiti kokku, et volikogu valib esimehe, kes teeb seejärel volikogule ettepaneku liikmete 
osas ning volikogu kinnitab uue koosseisu elektroonselt.  
 
O. HInts tegi ettepaneku nimetada Stratigraafia Komisjoni uueks esimeheks Tõnu 
Meidla. 
Kõik osalenud volikogu liikmed olid esitatud kandidaadi poolt, seega on Stratigraafia 
Komisjoni uus esimees Tõnu Meidla.  
 
5. Terminoloogia 
 
Vastata kirjale, mille Ü. Sõstra Seltsile märtsis saatis, et volikogu pooldab Seltsi juures 
komisjoni loomist, kuid jätab endale õiguse Seltsi-poolseid liikmeid muuta.  
Volikogu arutab komisjoni küsimust ühe päevakorrapunktina ühel oma järgmistest 
koosolekutest, Ü. Sõstra kutsuda sinna osalema. Tartu Ülikooli geoloogia osakonna 
osalus komisjonis võiks olla suurem.  
 
6. Aastakoosolek 
 
Päevakorda: 
- aastaaruanne 
- revisjonikomisjoni aruanne 
- mõni geoloogia-teemaline ettekanne 
- auliikme väljakuulutamine 
- Vikipeedia mõistete auhindade kätteandmine 
 



Aeg: 25. mai 2011 kell 16 
Koht: Keskkonnaministeeriumi esimese korruse saal 
 
Ettekanne – kutsuda H.Bauert tutvustama oma INTERREGi projekte, teine võimalus 
paluda M. Kohvilt ettekanne Selisoo alt põlevkivi kaevandamise uuringu tulemustest, mis 
on tal juba olemas ja juba ka paaril korral ette kantud.  
Lepiti kokku, et T. All suhtleb M. Kohviga ja uurib järele, kas 25. mai sobib talle.  
 
Vikipeedia auhinnad – E. Verš palub konkursikomisjonil nimetada need persoonid, 
kellele läheb Geoloogia Seltsi auhind ja kes ära märkida. 
 
Geoloogia Seltsi uus auliige on Helle Perens. 



7. Varia 
 
Geoloogia Selts on KIKilt saanud radooniuuringuteks 64 000 eurot, uuringud teeb EGK, 
V. Petersell on praegu selle suuna KMH ainus tegija. Riigihange antud juhul ei ole 
nõutav.  
 
Mitteametlikud suvepäevad Vormsil – esialgselt välja pakkuda 5.-7. august.  
 
 
 
 
Koosoleku juhataja      M. Veisson 
 
 
Protokollis      S. Peetermann 
 
 
 
 


