Protokoll nr u1.
ESK koosolekust 20. detsembril 2002. a.
TTÜ Geoloogia Instituudi raamatukogus, algus 11.00, lõpp 12.30.
Kohal: D. Kaljo (esimees), T. Meidla (aseesimees), O. Hints (sekretär), liikmed: K.
Kirsimäe, V. Klein, J. Nõlvak, A. Põldvere, A. Raukas, T. Saadre. Puudub I. Puura
(haige).

Päevakord:
•
•
•
•
•

Sissejuhatus
ESK uus koosseis ja struktuur
Tööplaan
Geokronoloogiline tabel
Algatatud küsimused

Sissejuhatus
Kaljo: ESK uus põhimäärus (vt lisa 1) ja koosseis kinnitati EGEOS volikogu poolt 1.
nov. 2002.a., mille kohaselt ESK kuulub Eesti Geoloogia Seltsi juurde tähendab
komisjoni staatuse olulist muutust. Komisjoni asumine seltsi juures on üsna tavaline,
näiteks on nii USA-s ja UK-s. Kuivõrd komisjoni volitused on aktsepteerinud ka Eesti
peamised geoloogia-asutused siis olulist sisulist muutust pole.
Raukas: Kui enne oli ESK otsuste järgimine "kõrgemalt tulnutena" kohustuslik, siis
nüüd on see "vabatahtlikult" kohustuslik.

Koosseis ja struktuur
Kaljo: Koosseis on kinnitatud ülalloetletud nimestiku ja ametite kujul. Enne oli 8
ladestute töögruppi (TG), kuhu kuulusid (ja võivad nüüd kuuluda) ka ESK-välised
isikud. Praegu on aktiivseid stratigraafiaga tegelejaid oluliselt vähem ja seepärast on
ettepanek vähendada TG-de arvu.
Järgnevas arutluses, milles osalevad kõik kohal olevad komisjoni liikmed,
kaalutakse erinevaid variante struktuuri kujundamiseks, vastavaid vajadusi ja
ülesandeid (konkreetne stratigraafia, stratotüübid, legendid, nomenklatuur, koodeks
jne) ning TG juhtimise personaalia küsimusi.
Otsustati:
1. Kinnitada ESK struktuuris järgmised töögrupid ning valida nende esimehed:
Aluskorra töögrupp - esimees V. Klein
Vendi-Kambriumi töögrupp - esimees K. Kirsimäe
Ordoviitsiumi-Siluri-Devoni töögrupp - esimees J. Nõlvak
Kvaternaari töögrupp - esimees A. Raukas
Nomenklatuuri ja legendi töögrupp - esimees T. Meidla
2. Soovitada kaasata TG tegevusse kõik stratigraafiast huvitatud isikud, kuid
töögruppide koosseis piirata 10 kõige aktiivsema ja asjatundlikuma spetsialistiga.

ESK tööplaan
Otsustati:

1. TG esimeestel esitada 1. märtsiks 2003. a. kinnitamiseks töögrupi isikkoosseis ning
samaks tähtajaks selgitada küsimused, millega töögruppidel esmajärjekorras on vaja
tegelema hakata.
2. Järgmine ESK koosolek korraldada varsti pärast punktis 1 märgitud andmete
laekumist.
3. Esimehel on BSA liinis kohustus alustada järgmise konverentsi organiseerimist,
mis peaks toimuma Peterburis. Lähiajal on kavas vastavad kontaktid.
4. Põhimääruse kohaselt tuleb ESK tegevusest avalikkust regulaarselt informeerida.
Koostada info ESK uue koosseisu esimesest istungist ja põhimäärusest avaldamiseks
TA Toimetiste ja EGK väljaannete kaudu. Jääb esimehe ja sekretäri ülesandeks.

Geokronoloogiline tabel
Toimus arutlus IUGS vastava tabeli ja I. Puura poolt ette valmistatud materjalide
alusel.
Otsustati:
1. Konstateerida probleemi kiireloomulisust ning samaaegselt mitmete ettepanekute
vaieldavust, mis nõuavad suuremat süvenemist kui praegu võimalik.
2. Pidada vajalikuks diskussiooni jatkata, milleks üks võimalusi võiks olla EGK
aprillikonverents.
3. Seniks soovitada I. Puural jt huvilistel tegutseda personaalse initsiatiivi alusel.
Muid küsimusi ei algatatud
20. dets. 2002. a.
protokollis O. Hints, teksti lühendas ja redigeeris D. Kaljo.

