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Päevakord: 

1. MAEGS – 15, Torinos esitatava ettekande läbivaatamine  
 
Ene Kadastik ja Rein Raudsep on ära teinud suure töö. Ettekande sisuks on 2007. 
aastal Eestis toimuva MAEGSi konverentsi korraldamine. 
Ene Kadastik esitab vastavasisulise ettekande. 
 
I osa 

1. Pealkiri. Kaks varianti: 1) European Mineral Resources või 2) Mineral 
Resources East-European Platvorm. Leiti, et parem on esimene variant – 
European Mineral Resources. 

a) Faktid Eesti kohta (arvud ümardada);  
b) faktid looduse kohta (lisada keskmine temperatuur septembris, kuna 

üritus toimub septembris);  
c) rahvuslill, -lind, -kivi; 
d) metsasuse skeem; 
e) Eesti Geoloogia. Tekst illustreeritud fotodega. Eesti aluspõhja 

geoloogiline kaart ja läbilõige; 
f) maavarad (nii aluspõhi kui kvaternaar). Pildid maavaradest  

II osa 
1. Struktuur:  
Esimesel päeval plenaaristung: teisel ja kolmandal päeval istungid sektsioonides; 
Ekskursioonid: 4. päeval linnaekskursioon ja 5.-6. päeval ekskursioon Põhja-
Eestisse. 
 
Koht, kus korraldada: Laulasmaa? (arvatavasti väga kallis), Toila?, Peoleo ja 
ekskursioonil ööbimine Toilas? 
  
2. Sektsioonid – kas sektsioon peaks haarama kitsast probleemi või 

laiaulatuslikku? 
 Sektsioonid: 

– Geodünaamika sektsioon (Kärdla kraater); 
– Euroopa mineraalsete ressursside kujunemine (liiga lai) või jätta Ida-

Euroopa platvormi mineraalsete ressursside kujunemine (näited nii 
aluspõhja kui kvaternaari maavarade kohta). 

– Biostratigraafia ja paleokeskkond. Paleontoloogilised ja 
paleokeskkonna uuringud (seostatud maavaradega läbi lubjakivi). 



– Sedimentoloogilised uuringud (Põhja-Uhtja kärn). 
3. Slaidid: kokku 26 slaidi (lubjakivid, põlevkivi, Kaali, Kurtna järved). 

Lõpuslaid meie Seltsi logoga ja kontaktandmetega. 
 
Avaldati arvamust sektsioonide töö kohta. Ene: Jüri Plado arvates on sektsioonid liiga 
laiaulatuslikud. Rein Raudsepa arvates võiks puursüdamikke näidata paralleelselt 
koos raamatutega. Täpsem ekskursioonikava tehakse hiljem.     
 
Ene sõidu probleemid: 

1. MAEGS maksab osavõtumaksu; 
2. Sõit Torinosse? Seltsil raha pole. Vaja leida võimalus komandeeringu 

rahastamiseks. 
 
2007. aastal korraldatava konverentsi läbiviimiseks on vaja taotleda ressursse. Aga 
selleks on tarvis täpset kava ja osavõtjaid konverentsi ettevalmistuses.  
2006. a on vaja leida I etapi ettevalmistamise kulud. 
 
Vaja on laiendada orgkomisjoni, jagada ülesanded täpselt ära  ja järgmisel volikogul 
läbi arutada. Tarvis on leida sponsoreid põlevkivi, turbatootjate jt. seast.  
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