
EESTI GEOLOOGIA SELTSI VOLIKOGU KOOSOLEKU pr nr 6 
 
 
Tallinn         26.04.2005 
 
 
Osalesid: Tarmo All, Olle Hints, Vello Klein, Janne Tamm, Ene Kadastik, Enn Pirrus, 
Peep Kildjer, Dimitri Kaljo, Anne Põldvere, Ingo Valgma, Olavi Tammemäe  
 
Puudusid: Tõnu Meidla, Kalle Kirsimäe, Jüri Plado, Tiiu Liblik 
 
Krista Täht, Maire Sakson 
 
Koosolekut juhatas Tarmo All ja protokollis Maire Sakson. 
  
Päevakord: 

1. EGEOSe 2004.aasta majandus ja tegevusaruanne 
2. EGEOSe aastakoosoleku (20. mai) päevakorra kinnitamine 
3. Geoloogide suvepäevade korraldamise seisust 
4. Kevadekskursioon 

 
1. Tarmo All andis põhjaliku ülevaate päevakorra esimesest punktist. Esitatud 
2004.aasta majandus ja tegevusaruanne kiideti heaks volikogu liikmete poolt ja see 
esitada üldkoosolekul, lisades juurde lühiülevaate 2005. aastal tehtud kuludest ja 
tegevusest.  
 
2. 20. mail algusega kell 14.00 toimuva EGEOSe üldkoosoleku  päevakord kinnitati 
järgmiselt:  

1. Koosoleku avamine ja rakendamine: 

 Koosoleku juhataja valimine 

 Koosoleku protokollija valimine 

 Päevakorra kinnitamine 

2. 2004 a. majandus ja tegevusaruanne (T. All)  

3. Informatsioon 2005 a.  tudengitööde konkursist (I. Valgma) 

4. Konkursi laureaatide lühiülevaade oma tööst (a 5 min ) 

5. Seltsi auliikme väljakuulutamine ja tutvustamine  

6. Geoloogide suvepäevadest Niinsaarel (A. Põldvere) 

7. Tulevasest geopargist (K. Täht) 

8. Reisimuljed ja videofilm Malaisiast (O. Tammemäe) 
Diskussioon ning kohv. 
 
Auliiget tutvustab Dimitri Kaljo. 



 
Suvepäevade osas andis seletusi Anne Põldvere. Suvepäevade korraldus on senini 
sujunud hästi. Suvepäevadele registreerunud 98 osalejat, aga kindlasti saab osavõtjaid 
olema rohkem. Anne Põldvere poolt on koht üle vaadatud. Kõik on korras. Praegu on 
mureks suure, kõrge telgi hankimine, kus üritusi läbi viia (eriti kui sajab). Muusika ja 
võimenduse osas võiks kasutada kohalikke muusikuid (Valge hobu trahterist), aga on 
ka teisi variante. Materjale näituste jaoks on piisavalt laekunud. Arutleti ja tehti 
ettepanekuid küsimuste lehe üle. Kas see leht peaks olema anonüümne või 
mitteanonüümne, statistilise küsitluse leht, registreerimise leht?  Anne esitles kutse 
varianti, kõik auliikmed saavad kutse.  
Suvepäevade algus reedel 8. juulil: 

- kogunemine kell 16.00 
- pidulik avamine kell 19.00 
- suvepäevade lõpetamine pühapäeval 10. juulil kell 12.00. 
 

Kevadekskursioon toimub 7. mail Pärnu lahe äärsetele randadele. Tänaseks on 
ekskursioonile registreerunud juba ca 30 inimest. Kindlasti saab huvilisi rohkem 
olema. Buss on tellitud ja ekskursioonijuhid olemas. 
  
Varia osas tõstatati küsimus Seltsi bülletääni osas. Suvepäevade info võiks olla 
bülletääni materjaliks. Anne Põldvere arvates võiks teha suvepäevade mapp-bülletään. 
Arutleti 19-23. septembril Torinos  toimuva MAEGSI konverentsist osavõtu 
võimaluste üle (osalejad E. Kadastik ja R. Raudsep).  
 
 
 
 
 
 
Koosoleku juhataja        Tarmo All 
 
 
Protokollija      Maire Sakson 


