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Eesti Geoloogiakeskus kutsub teid osalema XXIII Aprillikonverentsil, mille deviisiks on 
“Eesti maapõue strateegiast”.  

2014. aastal toimunud XXII Aprillikonverentsi deviisiks oli „Geoloogialt ühiskonnale“, 
mille käsitlemisel pakkusid geoloogid Eesti ühiskonnale omapoolset vaadet maapõue kasutamisest. 
Ühes konverentsi vastukajas vastati eeltoodud ülekutsele nii: Geoloogialt ühiskonnale – tänan ei! 
Mitmed Põhjamaad, kellega me end samastada tahame, on deklareerinud, et nende majandusliku ja 
sotsiaalse heaolu kasvu tagajaks on mineraalressursside (maavarade) keskkonnasäästlik kasutamine. 
Milline on kõige selle valguses Eesti tee?  

Maapõue kasutamine, see ei ole mitte üksnes maavarade kaevandamine, vaid selle mõiste 
alla mahuvad kõik maapõue baasil tehtavad ühiskonnale vajalikud ettevõtmised, sh ka tunnelite, 
hoidlate jms rajamine.  

XXIII Aprillikonverentsile on teretulnud Eesti maapõue uurimise, kasutamise ja kaitsega 
seotud seisukohtade tutvustamine, mis toetaksid riigi valikuid tänaste ja homsete maapõuealaste 
probleemide lahendamisel – Eesti maapõue strateegia välja töötamisel.  

Geoloogid ja mäemehed, loodusteadlased ja keskkonnakaitsjad – kõik, kes te tahate oma 
sõna sekka öelda Eesti maapõue kasutamise ja uuringute vallas toimuvale – olete kutsutud. Veelgi 
parem on, kui sekkute arutellu aktiivselt ja esinete ettekandega. Ettekannete laiendatud teesid 
trükitakse ära konverentsile pühendatud kogumikus ja pannakse üles Eesti Geoloogiakeskuse 
kodulehele http://www.egk.ee. Teeside vormistamisel palume arvestada järgmisi nõudeid: teksti 
maht koos illustratsioonidega on kuni kolm A4 lehekülge, kiri Times New Roman tähesuurusega 12, 
reavahe 1,5 ja lehe vaba äär mitte vähem kui 2,5 cm. 

Aega ettekandeks on kuni 15 min, millele lisandub kuni 5 min küsimustele vastamiseks. 
Ettekannetega esineda soovijaid on tavaliselt palju (XXII Aprillikonverentsil oli üle 175 osavõtja, 
peeti 20 ettekannet). Sellepärast palume rutata ettekandmise soovist teatamisega korraldajatele. 
Kontaktisik Eesti Geoloogiakeskuses on Kalle Suuroja, e-mail k.suuroja@egk.ee. Tähtaeg 
ettekandest teatamiseks on 1. veebruar ja teeside lähetamiseks 1. märts 2015. Konverentsi 
päevakavast teavitatakse pärast teeside laekumist.  

Ettekannete põhjal koostatakse 2015. aasta lõpuks konverentsiteemaliste artiklite kogumik, 
kus enam huvipakkuvate ettekannete autoritel on võimalus oma teema põhjalikumaks käsitlemiseks. 
Ettepanekud artiklite autoritele tehakse konverentsi korraldajate ühise komisjoni otsuse alusel. 

Aprillikonverentsi toimumisaja valikul on otsustav roll kunagi 
aprillikuu esimesel nädalavahetusel peetud geoloogide ametipäeval. Pärast 
konverentsi toimub koosviibimine Eesti Geoloogiakeskuses (Kadaka 
tee 82), kus on võimalik tutvuda Eesti vanima ja suurima 
rakendusgeoloogiliste uuringutega tegeleva ettevõtte (ingl Geological 
Survey of Estonia) tööde ja tegemistega, kohata vanu sõpru ning sõlmida 
uusi tutvusi.  


