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Eesti Geoloogia Seltsi 25. aastapäeva tähistava koosoleku avas juhatuse liige V. Klein, kes 
tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks T. All ja protokollijaks S. Peetermann. Teisi 
ettepanekuid ei olnud ja koosoleku juhataja ja protokollija valiti ühehäälselt.  
Koosolekul osales 69 Geoloogia Seltsi liiget. 
 
Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku päevakorda. Päevakord kinnitati ühehäälselt.  
 
PÄEVAKORD:  
1. Sõnumeid kivimitest Arhaikumi–Proterosoikumi piirilt: hapniku ilmumine atmosfääri ja 
muud globaalsed muutused. Aivo Lepland  
2. Selts läbi aastate. Peep Kildjer  
3. Eesti Geoloogia Seltsi auliikme nimetamine  
4. Eesti Geoloogia Seltsi tegevusest. Anne Põldvere  
5. Revisjonikomisjoni aruanne. Mare Rast  
6. Volikogu valimine uueks tegevusperioodiks. Tarmo All  
7. Tallinna paest: Glehni loss ja Eesti I Paekonverents 1990. Rein Einasto  
8. EGEOSe fotokonkurss 2014 väljakuulutamine ja lühike ülevaade tulevikuplaanidest. 
Tõnis Saadre ja Anne Põldvere 
 
 
 
1. Aivo Lepland kõneles teemal “Sõnumeid kivimitest Arhaikumi–Proterosoikumi piirilt: 
hapniku ilmumine atmosfääri ja muud globaalsed muutused”.  
Ettekanne käsitles üht dramaatilisemat perioodi Maa ajaloos ca 2,5–2,0 miljardit aastat 
tagasi. Globaalsed geokeemilised anomaaliad Hilis-Arhaikumi ja Vara-Proterosoikumi 
läbilõigetes annavad tunnistust suurtest ja pöördumatutest muutustest Maa arengus, mille 
üheks oluliseks tagajärjeks oli hapniku ilmumine atmosfääri. Ettekanne käsitles Maa süva-, 
pinna- ja bioloogiliste protsesside vastasmõju ning põhjus-tagajärg seoseid kaasaegse Maa 
kujunemisel. 
 
2. Peep Kildjeri meenutas oma ettekandes “Selts läbi aastate” Geoloogide Klubi ja Seltsi 
(asutati vastavalt 1985 ja 31.05.1989) loomist ja tegevusi algusaastatest tänase päevani välja. 
Kõneks olid organisatsioonide peamised tegevussuunad 25 aasta jooksul, ürituste ülevaade, 
Seltsi poolt üllitatud trükised jpm. 
Peep Kildjerile avaldati tänu põhjaliku ajaloolise ülevaate eest ja paluti ettekandjal 
vormistada esitatu artikliks, mille saaks avaldada Seltsi uues bülletäänis.  
 
3. Eesti Geoloogia Seltsi auliikmete nimetamine.  
Anne Põldvere kuulutas välja Geoloogia Seltsi uued auliikmed – Rein Einasto ja Peep 
Kildjer, ning andis üle auaadressid. 
 



4. Anne Põldvere tegi ülevaate Seltsi tegevusest kahe aastakoosoleku vahelisel perioodil.  
 
22.05.2014 seisuga on Eesti Geoloogia Seltsil 195 tegevliiget, 22 auliiget ning 18 välisliiget. 
Seltsi juhib 15-liikmeline volikogu ning 5-liikmeline juhatus, revisjonikomisjon on 3-
liikmeline: 

 aruandeperioodil sai Selts uue kodulehe aadressil www.egeos.ee, kus nüüd on infot 
rohkem ja see on paremini leitav; 

 toimunud on 4 volikogu koosolekut, volikogu osalusel on koostatud 10 märgukirja; 
 volikogu liikmed on osalenud kahel Keskkonnaministeeriumi korraldatud ümarlaual 

ning neljal Maapõueseaduse eelnõu arutelul;  
 lõppes üks KIKi projekt – Kirde-Eesti tööstuspiirkonna pinnaste (muldade) 

keskkonnaseisundi uurimine;  
 taas toimuvad vestlusõhtud;  
 jätkunud on kutsestandardiga seonduvad tegevused (toimkonda juhib P. Kildjer);  
 2013. aastal toimus geoloogiateemaliste fotode konkurss (18 osalejat, üle 70 

võistlustöö), plaanis on sarnane konkurss kuulutada välja ka 2014. aastal;  
 8.–21.09.2013 toimus ekskursioon Inglismaa lõunarannikule;  
 arutelude teemaks on olnud Eesti maavarade keskuse loomise idee;  
 eelmine biograafiline teatmik ilmus 19 aasta eest, seega tuleks hakata koostama uut 

versiooni, mis tutvustaks Eesti geoloogia-asutustes töötanud ja töötavaid spetsialiste. 
 
A. Põldvere avaldas aktiivse tegevuse eest tänu Seltsi auliikmetele D. Kaljole, V. Kleinile, 
A. Raukasele, A. Oraspõllule ja V. Puurale ning tegevliikmetele T. Allile, A. Aaloele, 
G. Baranovile, V. Petersellile, E. Reinsalule, A. Soesoole ning K. Suurojale, märkides ära ka 
volikogu liikmete kiiduväärselt aktiivset tegutsemist aruandeperioodil.  
 
Tegevusaruanne kiideti heaks ning kinnitati ühehäälselt. 
 
5. Revisjonikomisjoni aruande esitas Mare Rast.  
Kõik toimunud tehingud on dokumenteeritud nõuetekohaselt, kooskõlas raamatupidamise 
seaduse ning raamatupidamise toimkonna juhenditega. 
Aruanne kinnitati ühehäälselt. 
 
6. Järgmisena asuti Tarmo Alli juhtimisel valima uut volikogu.  
Koosolekul uusi liikmeid volikogusse ei nimetatud. Kuna 2014. aasta märtsis toimunud 
volikogu koosolekul arutati mh järgmist tööperioodi ja volikogu liikmete valmisolekut 
jätkata tööd ka järgneval kahel aastal, tegi Anne Põldvere ettepaneku uute kandidaatide 
puudumisel jätkata senise volikoguga. Ainsana palus Rutt Hints (TTÜ Geoloogia Instituut) 
valida enda asemele volikogusse Ethel Uibopuu tagamaks Eesti Loodusmuuseumi esindatus 
Seltsis.  
Koosolekule esitati järgmised 15 volikogu kandidaati: 
1) Rein Einasto, Tallinna Tehnikakõrgkool 
2) Olle Hints, TTÜ Geoloogia Instituut 
3) Katrin Kaljuläte, Eesti Geoloogiakeskus 
4) Peep Kildjer, Eesti Geotehnika Ühing 
5) Kalle Kirsimäe, TÜ geoloogia osakond 
6) Vello Klein, Eesti Geoloogiakeskus 
7) Tiiu Liblik, Maa-amet 
8) Tõnu Meidla, TÜ geoloogia osakond 

9) Tõnu Pani, TÜ geoloogia osakond 
10) Eduard Pukkonen, Eesti Energia 
11) Anne Põldvere, Eesti Geoloogiakeskus 
12) Rein Raudsep, Keskkonnaministeerium 
13) Tõnis Saadre, Eesti Geoloogiakeskus 
14) Olavi Tammemäe, Eesti Energia 
15) Ethel Uibopuu, Eesti Loodusmuuseum 



 
Hääletati tervet nimekirja, kõik osalejad olid selle poolt ja hääletuse tulemusena valiti 15-
liikmeline volikogu eespool nimetatud koosseisus. 
 
Revisjonikomisjoni valimisel tehti ettepanek jätkata senise koosseisuga (Mati Viiul, Helve 
Luht ja Mare Rast). Kõik koosolekul osalejad hääletasid nimetatud ettepaneku poolt. 
 
7. Tallinna paest: Glehni loss ja Eesti I Paekonverents 1990. Ettekande tegi Seltsi vastne 
auliige Rein Einasto. 
 
8. EGEOSe fotokonkurss 2014 väljakuulutamine (Tõnis Saadre) ja lühike ülevaade 
tulevikuplaanidest (Anne Põldvere). 
 
Sügisel on kavas välja kuulutada järjekordne geoloogia-teemaliste fotode konkurss, kuhu 
saab võistlustöid esitada 1. septembrist kuni 30. oktoobrini 2014, tulemused avalikustatakse 
detsembris 2014.  
Töid hinnatakse neljas kategoorias:  

 Geoloogid tööl – nii väli- kui sisetöödel;  
 Kivistised, mineraalid, kivimid (ka õhikutes);  
 Eesti loodusmonumendid (geoloogilised objektid, maastikud jms);  
 Välismaal jäädvustatud geoloogilised objektid. 

 
Tulevikuplaanid: 

 Neljandad Eesti geoloogide suvepäevad. 
 2014. aastal möödub 19 aastat eelmise biograafilise teatmiku ilmumisest. On aeg teha 

ettevalmistusi uue teatmiku koostamiseks, mis tutvustaks Eesti geoloogia-asutustes 
töötanud ja töötavaid spetsialiste. 

 kolmekeelse geoloogia netisõnastiku koostamine. 
 
Koosoleku saalis olid Seltsi ajaloo teemalised väljapanekud toimunud üritustest ja “Eesti 
Geoloogia Seltsi Fotokonkurss 2013” auhinnatud tööd. Samas levitati ka kirjandust. 
 
 
Koosoleku juhataja:      T. All 

 
 

Protokollija:      S. Peetermann 


