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EKL VOLINIKE KOOSOLEKU PROTOKOLL. 

 

Tallinn          29.10.2014 nr 2 

29.10.2014 koosolek: algus kell 18.05, lõpp kell 21.30. 

03.11.2014 jätkukoosolek: algus kell 18.05, lõpp kell 19.15. 

Juhatas: Helen Tonkson-Koit. 

Protokollis: Elo Lindi. 

Osalesid: Juta Haranen, Katri Koitver, Kätlin Kull, Hedi Kumm, Maret Kärdi, Helle Kärdi-

Paabo, Marko Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Merike Moldau, Anne 

Naarits, Margit Oja, Janne Orro-Taruste, Mari Palgi, Valentina Pikkov, Aire-

Piret PÄrn, Külli Ragel, Katrin Raie, Eve Roossaar, Liias Vesik. 

Külalised: Kristin Kerem (EKL revisjonikomisjon),  Astrid Lundava (EKL juhatuse esimees), 

Inga Siil (EKL-VKK eestseisuse esimees). 

PÄEVAKORD: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

2. Juhatuse liikme lepingud. 

2.1. Lepingute sõlmimise tingimused. 

2.2. Lepingute sõlmimiseks volinike koosoleku juhatajale volituse andmine. 

3. EKL 2015. a. eelarve (projekt). 

4. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: Eesti 

Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia karjakoerte aretuserinõuete 

kinnitamiseks. 

5. EKL aumärkide kandidaadid. 

6. EKL liikmete avaldused. 

7. Volinike koosoleku juhataja sõnavõtt. 

8. Volinike koosoleku töökorralduslikud küsimused: 

8.1. Volinike koosolekute toimumise kuupäevad. 

8.2. Volinike sõidukompensatsioon. 

8.3. Volinike koosoleku assistent. 

9. Volinike koosoleku määratud töörühmad. 

9.1. Töörühmade moodustamine. 

9.2. Eelarve. 

10. Ülevaade FCI Euroopa sektsiooni koosolekust. 

A. EKL volinike 29.10.2014 koosolekuga seotud protseduurilised küsimused. 

(i) EKL volinike 29.10.2014 koosoleku protokollija ja häältelugeja kinnitamine. 

EKL volinike 29.10.2014 koosolekut protokollib Elo Lindi. 

Ettepanek: valida EKL volinike 29.10.2014 koosoleku häältelugejaks Külli Ragel. 

Hääletamine: poolt – 16 

  vastu – 0 
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  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 5  

(ii) EKL volinike 29.10.2014 koosoleku päevakord. 

Toimus arutelu EKL volinike 29.10.2014 koosoleku päevakorrapunktide järjekorra üle.  

Ettepanek:  käsitleda EKL volinike 29.10.2014 koosoleku päevakorrapunkte alljärgnevas 

järjekorras: 1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt; 2. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 

„Tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus 

austraalia karjakoerte aretuserinõuete kinnitamiseks; 3. EKL aumärkide kandidaadid; 4. 

Ülevaade FCI Euroopa sektsiooni koosolekust; 5. EKL liikmete avaldused; 6. Volinike  

koosoleku juhataja sõnavõtt; 7. Volinike koosoleku töökorralduslikud küsimused: 7.1. 

volinike koosoleku toimumise kuupäevad, 7.2. volinike sõidukompensatsioon, 7.3. 

volinike koosoleku assistent; 8. Juhatuse liikme lepingud: 8.1. lepingute sõlmimise 

tingimused, 8.2. lepingute sõlmimiseks volinike koosoleku juhatajale volituse andmine;  

9. Volinike koosoleku määratud töörühmad: 9.1. töörühmade moodustamine, 9.2. 

eelarve; 10. EKL 2015. a. Eelarve (projekt). 

Hääletamine: poolt – 19 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 2 

Otsustati: 

(i) Kinnitada EKL volinike 29.10.2014 koosoleku protokollijaks Elo Lindi ning häältelugejaks 

Külli Ragel. 

(ii) Käsitleda EKL volinike 29.10.2014 koosoleku päevakorrapunkte alljärgnevas järjekorras: 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt; 2. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased 

aretuserinõuded“ täiendamine: Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia 

karjakoerte aretuserinõuete kinnitamiseks; 3. EKL aumärkide kandidaadid; 4. Ülevaade 

FCI Euroopa sektsiooni koosolekust; 5. EKL liikmete avaldused; 6. Volinike  koosoleku 

juhataja sõnavõtt; 7. Volinike koosoleku töökorralduslikud küsimused: 7.1. volinike 

koosoleku toimumise kuupäevad, 7.2. volinike sõidukompensatsioon, 7.3. volinike 

koosoleku assistent; 8. Juhatuse liikme lepingud: 8.1. lepingute sõlmimise tingimused, 

8.2. lepingute sõlmimiseks volinike koosoleku juhatajale volituse andmine;  9. Volinike 

koosoleku määratud töörühmad: 9.1. töörühmade moodustamine, 9.2. eelarve; 10. EKL 

2015. a. Eelarve (projekt). 

1. EKL juhatuse esimehe sõnavõtt. 

Astrid Lundava andis lühiülevaate EKL juhatuse esimesest töökuust (lisa 1). 

Küsimusi ei olnud. 

2. EKL tõuraamatumääruse lisa 2 „Tõukohased aretuserinõuded“ täiendamine: Eesti 

Austraalia Karjakoerte TÜ taotlus austraalia karjakoerte aretuserinõuete kinnitamiseks. 

Toimus arutelu aretuserinõuete üle (näitusehinne, iseloomutest või BH, 

kehtimahakkamisaeg). Nenditi, et ühingule võib edastada ettepanekud tulevikus 
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erinõuetesse iseloomutesti või BH testi nõude sisseviimiseks, kuid oluline on alustuseks 

mingidki erinõuded kehtestada – karmistada saab neid alati. 

Ettepanek: lähtuvalt Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlusest kinnitada alljärgnevad 

austraalia karjakoerte aretuserinõuded 1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) BAER 

kuulmistest tulemusega normaalne kuulmine mõlemast kõrvast; (ii) HD-uuring 

tulemusega A, B või C; (iii) ED-uuring tulemusega 0 või 1; (iv) vähemalt üks pesakonna 

vanematest peab olema prcd-PRA geenitesti või ametliku põlvnemisuuringuga saanud 

tulemuse A ehk terve. 2. Näitusehinne (mõlemal vähemalt) vähemalt „hea“ (ei 

arvestata kutsikaklassis saadud hindeid). 3. Tõendi pesakonna aretuserinõuetele 

vastavuse kohta väljastab Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ. 4. Aretuserinõuded kehtivad 

01.01.2015-31.12.2019. 5. Otsus avaldatakse EKL kodulehel ning ajakirjas „Koer“. 

Hääletamine: poolt – 20 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0  

Otsustati: 

2.1. Lähtuvalt Eesti Austraalia Karjakoerte TÜ taotlusest kinnitada alljärgnevad austraalia 

karjakoerte aretuserinõuded: 

2.1.1. Terviseuuringud (mõlemal vanemal): (i) BAER kuulmistest tulemusega normaalne 

kuulmine mõlemast kõrvast; (ii) HD-uuring tulemusega A, B või C; (iii) ED-uuring tulemusega 

0 või 1; (iv) vähemalt üks pesakonna vanematest peab olema prcd-PRA geenitesti või 

ametliku põlvnemisuuringuga saanud tulemuse A ehk terve. 

2.1.2. Näitusehinne (mõlemal vähemalt) vähemalt „hea“ (ei arvestata kutsikaklassis saadud 

hindeid). 

2.2. Tõendi pesakonna aretuserinõuetele vastavuse kohta väljastab Eesti Austraalia 

Karjakoerte TÜ. 

2.3. Aretuserinõuded kehtivad 01.01.2015-31.12.2019. 

2.4. Otsus avaldatakse EKL kodulehel ning ajakirjas „Koer“. 

3. EKL aumärkide kandidaadid. 

Ettepanek: omistada EKL teenetemärk „Suur Kuldmärk“: Alar Müürisepp. 

Korraldati kinnine hääletus. 

Hääletustulemused: poolt – 9, vastu – 10, erapooletu – 2  

Otsustati: 

3.1. 2014. aastal EKL teenetemärke ei omistatud. 

4. Ülevaade FCI Euroopa sektsiooni koosolekust. 

Maret Kärdi andis ülevaate 27.10.2014 Brnos (Tšehhi) toimunud FCI Euroopa Sektsiooni 

koosolekust (lisa 2). 

5. EKL liikmete avaldused. 

Helen Tonkson-Koit tegi EKL volinikele ettepaneku luua komisjon, mis tutvuks avaldustes 

käsitletud teemat puudutava dokumentatsiooniga ning kuulaks ära kõik osapooled. 
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Toimus arutelu, kas esitatud avalduste käsitlemine kuulub EKL volinike koosoleku pädevusse 

ning vaieldi avalduste läbivaatamiseks komisjoni moodustamise mõttekuse üle. 

Külli Ragel taandas end häälte lugemisest, kuna oli üks avaldajatest. EKL liikmete avaldusi 

käsitleva päevakorrapunkti ajal luges hääli Merike Moldau. 

Ettepanek: EKL liikmete avalduses toodud asjaolude väljaselgitamiseks moodustada 

komisjon.  

Hääletamine: poolt – 14  

  vastu – 2  

  erapooletu – 4 

  ei osalenud – 1  

Toimus arutelu komisjoni suuruse ning koosseisu üle. 

Ettepanek: moodustada komisjon kooseisus: Katri Koitver, Katleen Lukin, Astrid Lundava, 

Maili Madrus, Merike Moldau, Eve Roossaar, Helen Tonkson-Koit. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 2 

  ei osalenud – 1 

Toimus arutelu, kas EKL volinike koosolek peaks võtma vastu otsuse, millega kohustatakse 

EKL-VKK-d volinike koosoleku poolt loodud komisjonile vajalikke dokumente üle andma. 

Asuti seisukohale, et ei ole põhjust kahelda EKL-VKK koostöövalmiduses ning sellest 

tulenevalt eraldi dokumente käsitlevat otsust vaja ei ole. 

Kaaluti võimalust ja vajadust peatada novembris 2014 algav EKL välimikukohtunike 

põhikoolitus. Nenditi, et selline otsus ei oleks õiglane baaskoolituse läbinud 

kohtunikukandidaatide suhtes ning kõigi osapoolte jaoks parim valik oleks lubada avaldajatel 

Helle Kärdi-Paabol ning Külli Ragelil osaleda põhikoolitusel vabakuulajatena, kuniks EKL 

volinikud on nende avalduste osas seisukoha kujundanud. 

Ettepanek: EKL VKK-l võimaldada avaldajatel osaleda 2014.a sügis/talvel kohtunike 

põhikursusel vabakuulajana kuni EKL volinike koosoleku otsuseni. 

Hääletamine: poolt – 11 

  vastu – 5 

  erapooletu – 3 

  ei osalenud – 2 

Otsustati: 

5.1. EKL liikmete avalduses toodud asjaolude väljaselgitamiseks moodustada komisjon 

kooseisus: Katri Koitver, Katleen Lukin, Astrid Lundava, Maili Madrus, Merike Moldau, Eve 

Roossaar, Helen Tonkson-Koit. 

5.2. EKL VKK-l võimaldada avaldajatel osaleda 2014.a sügis/talvel kohtunike põhikursusel 

vabakuulajana kuni EKL volinike koosoleku otsuseni. 

6. Volinike  koosoleku juhataja sõnavõtt. 
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Helen Tonkson-Koit andis lühiülevaate teemadest, millega EKL volinike koosolek edaspidi 

intensiivsemalt tegelema peaks (lisa 3). 

7. Volinike koosoleku töökorralduslikud küsimused. 

 7.1. volinike koosoleku toimumise kuupäevad. 

Maret Kärdi teavitas EKL volinikke, et lähtuvalt EKL põhikirjast peab EKL volinike korralise 

koosoleku aeg olema avaldatud EKL kodulehel vähemalt 6 kuud enne vastava koosoleku 

toimumist. Eelnevast tulenevalt saaks järgmine korraline koosolek toimuda mitte varem kui 

30.04.2015. Vajadusel on võimalik vahepeal kokku kutsuda EKL volinike erakorralisi 

koosolekuid. 

Toimus arutelu EKL volinike koosolekute toimumisaegade üle. Otsustati jätkata koosolekute 

korraldamist nädala sees. 

EKL volinike korralised koosolekud toimuvad 2015. aastal: 5. mail, 8. septembril ning 24. 

novembril.  

7.2. volinike sõidukompensatsioon. 

Toimus arutelu, kas sõidukompenstsiooni maksmisel 40 km piirist lähtumine on 

põhjendatud. Asuti seisukohale, et kõigile väljastpoolt Tallinnat tulijatele kompenseeritakse 

sõidukulud sõltumata liiklemisvahendist. 

Ettepanek: tühistada EKL volinike koosoleku otsus nr 9, 03.07.2013 (protokoll nr 14). 

Hääletamine: poolt – 21 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0  

Ettepanek: hüvitada EKL volinike koosoleku liikmele, kes osaleb EKL volinike koosolekul ja/või 

EKL volinike töörühmade koosolekutel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km kohta või 

vastavalt esitatud kuludokumentidele. Otsus kehtib alates 29.10.2014. 

Hääletamine: poolt – 21 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0  

7.3. volinike koosoleku assistent. 

Helen Tonkson-Koit tutvustas EKL volinike koosoleku assistendi planeeritud tööülesandeid. 

Toimus arutelu assistendi töötasu üle (kindlaks määratud kuutasu vs tunnitasu) ning 

töötundide arvestuse pidamise üle. Nenditi, et kuna töökoormus on kuuti väga erinev, oleks 

mõttekam kasutada tunnitasu maksmise süsteemi. 

Ettepanek: volitada EKL juhatuse esimeest sõlmima EKL volinike koosoleku assistendiga 

käsundusleping lõpptähtajaga 31.05.2015 tasuga 3 EUR/tund (brutotasu). 

Hääletamine: poolt – 21 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0  
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EKL volinikel paluti esitada ettepanekud assistendi kandidatuuri osaks 7. novembriks 2014. 

Otsustati: 

7.1. Tühistada EKL volinike koosoleku otsus nr 9, 03.07.2013 (protokoll nr 14). 

7.2. Hüvitada EKL volinike koosoleku liikmele, kes osaleb EKL volinike koosolekul ja/või EKL 

volinike töörühmade koosolekutel transpordikompensatsioon 0,2 EUR/km kohta või 

vastavalt esitatud kuludokumentidele. Otsus kehtib alates 29.10.2014. 

7.3. Volitada EKL juhatuse esimeest sõlmima EKL volinike koosoleku assistendiga 

käsundusleping lõpptähtajaga 31.05.2015 tasuga 3 EUR/tund (brutotasu). 

8. Juhatuse liikme lepingud.  

8.1. lepingute sõlmimise tingimused. 

Toimus arutelu EKL juhatuse lepingu kavandi üle. Avaldati soovi, et lepingud oleksid 

personaalsemad (täpselt määratud konkreetse juhatuse liikme vastutusala). 

EKL juhatuse esimees Astrid Lundava informeeris volinikke, et juhatuse liikmed töötavad 

teemade kallal ühiselt ning on väga keeruline täpselt määratleda, kes millise teemaga 

konkreetselt tegelema hakkab. 

8.2. lepingute sõlmimiseks volinike koosoleku juhatajale volituse andmine. 

Ettepanek: volitada EKL volinike koosoleku juhatajat sõlmima EKL juhatuse liikmetega 

juhatuse liikme lepingud (käsundusleping mittetulundusühingu juhatuse liikmega). 

Hääletamine: poolt – 9 

vastu – 10 

erapooletu – 0 

ei osalenud – 2 

Toimus arutelu EKL juhatuse lepingu täiendamise üle. Nenditi, et esitatud lepinguprojekti 

tuleks sisse viia mõned täiendused ja muudatused, pärast mida EKL volnike koosoleku 

juhataja võib lepingud allkirjastada. 3. novembriks 2014 saadavad EKL volinikud EKL volinike 

koosoleku juhatajale omapoolsed EKL juhatuse liikmete lepingute täiendusettepanekud. EKL 

volinike koosoleku juhataja vaatab üle laekunud ettepanekud, teeb juhatuse liikme 

lepingutesse vajalikud täiendused ning seejärel allkirjastab need.  

EKL volinikud arutlesid juhatuse liikme tasude diferentseerituse ning võimaliku suuruse üle 

(jätta samaks vs suurendada).   

Ettepanek: määrata EKL juhatuse liikme tasu suuruses (neto/kuus): (i) juhatuse esimees – 350 

EUR, (ii) juhatuse aseesimees – 250 EUR, (iii) juhatuse liige – 150 EUR. Juhatuse liikme 

tasu makstakse välja tagasiulatuvalt alates 24.09.2014. 

Hääletamine: poolt – 12 

vastu – 5 

erapooletu – 0 

ei osalenud – 4 

Otsustati: 
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8.1. Määrata EKL juhatuse liikme tasu suuruses (neto/kuus): (i) juhatuse esimees – 350 EUR, 

(ii) juhatuse aseesimees – 250 EUR, (iii) juhatuse liige – 150 EUR. Juhatuse liikme tasu 

makstakse välja tagasiulatuvalt alates 24.09.2014. 

Hilise kellaaja tõttu (21:30) ning päevakorra mitteammendamise tõttu otsustati korraldada 

EKL volinike jätkukoosolek 03.11.2014 algusega kell 18.00. 

EKL volinike jätkukoosolek 03.11.2014. 

Algus kell 18.00, lõpp kell 20.00. 

Juhatas: Helen Tonkson-Koit. 

Protokollis: Elo Lindi. 

Osalesid: Juta Haranen, Katri Koitver, Jelena Kruus, Kätlin Kull, Maret Kärdi, Helle Kärdi-

Paabo, Marko Lepasaar, Reet Lint, Katleen Lukin, Alar Müürisepp, Anne Naarits, Valentina 

Pikkov, Aire-Piret Pärn, Külli Ragel, Katrin Raie,  Eve Roossaar, Liisa Vesik. 

9. Volinike koosoleku määratud töörühmad:  

9.1. töörühmade moodustamine. 

Helen Tonkson-Koit esitas omapoolsed ettepanekud töörühmade tegevuse osas. 

Toimus arutelu töörühmade ülesannete üle. Nenditi, et kui EKL juhatus tegeleb EKL-i ees 

seisvate igapäevaste küsimuste lahendamisega, siis EKL volinikud peaksid keskenduma 

eelkõige erinevatel aladel EKL arenguvisiooni kujundamisele. 

Otsustati luua alljärgnevad töörühmad: 

Ettepanek: luua põhikirja ja normatiivaktide töörühm (ülesanded: EKL uue põhikirja 

väljatöötamine, EKL normatiivaktide muutmisvajaduse väljaselgitamine ning 

muudatusettepanekute väljatöötamine). Rühma kontaktisik on Helen Tonkson-Koit. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 3  

Ettepanek: luua EKL arenguvisiooni töörühm (ülesanded: EKL arenguvisiooni ja tegevuskava 

väljatöötamine aastateks 2017, 2020 ja 2025, EKL eelarvesuuniste väljatöötamine, 

eelarve küsimustes allüksustega suhtlemine, eelarve täitmise kontroll). Töörühma 

kontaktisik on Alar Müürisepp. 

Hääletamine: poolt – 17 

  vastu – 0 

  erapooletu – 1 

  ei osalenud – 3  

Ettepanek: luua EKL liikmete kaasamise töörühm (ülesanded: venekeelsete liikmete 

kaasamine, tõuühingute/piirkondlike klubide kaasamine, noorsootöö, ümarlaudade 

korraldamine, erinevate koeraspordialadega tegelejate liitmine). Töörühma 

kontaktisikud on Helle Kärdi-Paabo ja Jelena Kruus. 
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Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 3  

Ettepanek: luua EKL meedia ja kommunikatsiooni töörühm (ülesanded: avalikkusele seose 

„koer=Eesti Kennelliit“ loomine, EKL tutvustamine avalikkusele, koeranduse, kui elustiili 

propageerimine). Töörühma kontaktisik on Eve Roossaar. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 3  

Ettepanek: luua EKL välissuhete töörühm (ülesanded: EKL välissuhtluse suundade 

väljatöötamine, partnerluskokkulepete väljatöötamine). Töörühma kontaktisikuks on 

Marko Lepasaar. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 3  

Ettepanek: luua EKL volinike ja EKL juhatuse töörühm (ülesanded: EKL volinike koosoleku ja 

EKL juhatuse vahel info vahetamine). Töörühma EKL volinike poolseteks 

kontaktisikuteks on Reet Lint, Aire-Piret Pärn ja Helen Tonkson-Koit. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

  ei osalenud – 3  

 9.2. eelarve. 

Otsustati EKL volinike koosolekuga seotud eelarverea teemat käsitleda EKL 2015. aasta 

eelarve teema raames. 

Otsustati: 

9.1. Luua alljärgnevad EKL volinike töörühmad: 

9.1.1. EKL põhikirja ja normatiivaktide töörühm (ülesanded: EKL uue põhikirja 

väljatöötamine, EKL normatiivaktide muutmisvajaduse väljaselgitamine ning 

muudatusettepanekute väljatöötamine). Rühma kontaktisik on Helen Tonkson-Koit. 

9.1.2.  EKL arenguvisiooni töörühm (ülesanded: EKL arenguvisiooni ja tegevuskava 

väljatöötamine aastateks 2017, 2020 ja 2025, EKL eelarvesuuniste väljatöötamine, eelarve 

küsimustes allüksustega suhtlemine, eelarve täitmise kontroll). Töörühma kontaktisik on Alar 

Müürisepp. 

9.1.3. EKL liikmete kaasamise töörühm (ülesanded: venekeelsete liikmete kaasamine, 

tõuühingute/piirkondlike klubide kaasamine, noorsootöö, ümarlaudade korraldamine, 

erinevate koeraspordialadega tegelejate liitmine). Töörühma kontaktisikud on Helle Kärdi-

Paabo ja Jelena Kruus. 
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9.1.4. EKL meedia ja kommunikatsiooni töörühm (ülesanded: avalikkusele seose „koer=Eesti 

Kennelliit“ loomine, EKL tutvustamine avalikkusele, koeranduse, kui elustiili 

propageerimine). Töörühma kontaktisik on Eve Roossaar. 

9.1.5. EKL välissuhete töörühm (ülesanded: EKL välissuhtluse suundade väljatöötamine, 

partnerluskokkulepete väljatöötamine). Töörühma kontaktisikuks on Marko Lepasaar. 

9.1.6. EKL volinike ja EKL juhatuse töörühm (ülesanded: EKL volinike koosoleku ja EKL 

juhatuse vahel info vahetamine). Töörühma EKL volinike poolseteks kontaktisikuteks on Reet 

Lint, Aire-Piret Pärn ja Helen Tonkson-Koit. 

 10. EKL 2015. a. eelarve (projekt). 

EKL juhatuse esimees Astrid Lundava tutvustas EKL 2015. aasta eelarve koostamise 

põhimõtteid ning vastas EKL volinike poolt esitatud küsimustele. 

Ettepanek: kinnitada EKL 2015. aasta eelarve mahus: tulud 536 275 EUR, kulud536 275 EUR. 

Hääletamine: poolt – 18 

  vastu – 0 

  erapooletu – 0 

Otsustati: 

10.1. Kinnitada EKL 2015. aasta eelarve mahus: tulud 536 275 EUR, kulud 536 275 EUR. 

 

Helen Tonkson-Koit       Elo Lindi 

Juhataja        Protokollija 

 

 

 

  


