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EGÜ tegemistest aastal 2019
Kristi Käär – Geosystems Eesti OÜ, kristi@leisol.ee

Austatud lugeja!
Ehkki kaubanduskeskused ehivad end jõulurüüsse juba
oktoobrist-novembrist ja meenutavad meile peagi saabuvat
jõulurahu – on geodeetidel ja maakorraldajatel kibekiired
ajad. Aasta lõpp tähendab üksiti ka lõppeva aasta tööde
lõppu ning akteerimisi.
2019. aasta on pakkunud Eesti Geodeetide Ühingule
uusi ja huvitavaid väljakutseid.

Märtsis jõudis lõpule üks kutsetunnistuse väljatrüki võltsimise saaga, mis sai alguse 2017. aastal. Asi jõudis meieni ettevõtte kaudu, kuhu kodanik tööle kandideeris ning
esitas võltsitud dokumendi väljatrüki. Jah, meie riigis on
inimesi, kes soovivad väga olla geodeet, aga ei taha kutset
taotlema tulla. Loomulikult ei leidnud ettevõtte sekretär
sellist tunnistust Kutseregistrist ja pöördus meie poole.
Minu sammud verivärske juhatuse esimehena märtsis
2018 viisid mind politseisse, kuna tuli sama isiku kohta info
teisest ettevõttest, kes oli ta juba ka palganud. Seal ta küll
võltsingut ei esitanud, aga väitis, et kutse on taas taotlemisel. Loomulikult ei vastanud see tõele. Kui isikule pole kunagi kutsetunnistust väljastatud – ei saa seda ka ju taas
taotleda.
Kahjuks peame tunnistama, et jäime kohtus kaotajaks. Ja
seda vaid ühe sõna tõttu süüdistuses. Nii suur jõud on ühel
sõnal…

Soovitan teil alati vajaduse, kahtluse või vastava tunde
korral „tagajalgades“ võtta ühendust kas Eesti Geodeetide
Ühinguga või siis ka elulookirjelduses toodud varasemate
ülemuste või kolleegidega ja kontrollida andmete paikapidavust. Geodeetide ühingul on olnud mõned juhtumid, kus
inimesel tõesti on kutsetunnistus kehtivuse kaotanud, aga
taotlus on alles menetlemisel. Siis saab vaid EGÜ teile
kinnitada, et tegemist on korrektse informatsiooniga.

Teise asjana tahaksin välja tuua geodeetiliste tööde
tellijate pöördumised EGÜ poole.
Peame nentima, et erinevatest pöördumistest oleme
tuvastanud, et nii mõndagi geodeeti ja geodeesiafirmat on
kliendid alusetult süüdistanud. Vahest on isegi õnnestunud
mõne geodeedi naha turule viimine ära hoida, aga oleme
pidanud ka sedastama, et mõnes mõõdistuses on tõesti
vead sees olnud.
Jah, me teame kõik, et ehitusobjektil on isegi vale betoon geodeedi süü ja maakorraldajatel on terve Eestimaa
täis kümne ruutsentimeetri suuruseid maatükikesi. Samas
valesti mõõdetud kõrgused ja asukohad on tahes-tahtmata
mõõdistaja viga…
Eks me kõik anname endast parima ja aeg-ajalt ikka
tuleb apsakaid – kuid möödunud aastal laekunud pöördumiste põhjal peab konstateerima, et suurem osa menetletud küsimustest on geodeete väga heas valguses näidanud. Tubli!

Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits (esimene taastatud EGÜ aseesimees) õnnitlemas EGÜ esimest naisaseesimeest ja naisesimeest
EGÜ taastamise 30. aastapäeva puhul. Foto: Karmen Kaukver
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16.11.2019 oli Eesti Geodeetide Ühingule väga tähtis
daatum. Nimelt just sellel päeval 30 aastat tagasi taastati
Eesti Geodeetide Ühing. Aitäh kõigile neile, kes sellele jõu
ja nõuga abiks olid!
Suur tänu ka kõigile neile, kes 30 aasta jooksul on rohkemal või vähemal määral EGÜga seotud olnud ja/või igal
võimalikul moel meie tegevusi toetanud!
Rõõmsamal toonil jätkates tahaksin veel välja tuua
2019. aastal korraldatud EGÜ kevadkonverentsi Pärnu
hotellis Strand ja Suveseminari 2019 Jäneda mõisas. Üritustest võttis osa palju inimesi. Suur-suur aitäh teostatud
töö eest kogu meeskonnale! Veelgi suurem tänu kõikidele
osavõtjatele, ennekõike nendele toredatele inimestele, kes
leiavad aja ettekandeid ette valmistada ning neid meile ka
esitleda!
Muude põhikirjaliste tegevuste hulgast saab loetleda ka
järjepidevat suhtlust CLGE ja naaberriikide ühingutega.
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Jätkuvalt teeme koostööd Maa-ameti, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Kutsekoja ning teiste ametiasutustega, et tagada geodeetidele sujuv töömaailm ja
seadusloome.
Nüüd aga, austatud lugeja, tähenda endale üles Kevadkonverents 2020! Ja seda kuupäevale 06.03! Toimumiskohaks on hotell Radisson Blu Sky, Rävala 5, Tallinn. Ja ära
unusta, et 2020 on juhatuse valimise aasta. Võib-olla just
sina võiksid olla juhatuses?!
Soovin Sulle, Su kollektiivile, perele ja kõigile olulistele
inimestele rahulikku jõuluaega ning edukat peatselt algavad
uut, 2020. aastat!

Kristi Käär, EGÜ esimees

