ESLÜ Üldkoosolek
Tallinn
07.04.2012
13:00 – 16:10
Esindatud 111 liiget, neist volitustega 88

Päevakord:
1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni valimine, päevakorra kinnitamine
2. Juhatuse esimehe aruanne
3. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2011
Nätiusetoimkonna tegevusaruanne 2011
Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2011
Majandustoimkonna aruanne 2011
4. Revisjonikomisjoni aruanne
5. 2011 a majandusaasta aruande kinnitamine
6. Eeskirjade muudatusettepanekud:
- ESLÜ tiitlivõistluste eeskrja muudatusettepanekud
7. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja lõppemisega
8. Uue juhatuse valimine
9. Uue revisjonikomisjoni valimine seoses praeguse komisjoni volituste lõppemisega
10. Sõnavõtud (registreerida enne koosoleku algust juhatuse esimehe juures)

1. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemiskomisjoni
valimine, päevakorra kinnitamine
Ühehäälselt valiti häältelugemiskomisjoni Katriin Salumaa ja Felor Sepp; protokollijaks Mare
Adermann ja koosoleku juhatajaks Eve Pungas.
Päevakord kinnitati ühehäälselt.

2. Juhatuse esimehe aruanne
Kuulati: Meeli Puusepp
LISA 1: Juhatuse esimehe aruanne

3. Toimkondade aruanded
Koolitustoimkond: kuulati Meeli Puusepp, LISA 2 – Koolitustoimkonna tegevusaruanne 2011
Aretustoimkond: kuulati Eve Pungas, LISA 3 – Aretus- ja järelkasvu toimkonna tegevusaruanne 2011
Näitusetoimkond: kuulati Eve Pungas, LISA 4 – Näitusetoimkonna tegevusaruanne 2011
Majandustoimkond: Kuulati Eve Pungas, LISA 5 Majandustoimkonna aruanne 2011
Võlgu ei jäänud ei meie, ega meile. Sai likvideeritud üks väga vana võlg. Üle mitme aasta lõppes
ühingu majandusaasta väikese kasumiga.

Hetkel on raha jääk 3064 EUR , kuid madalate intresside ja peatselt saabuvate kulutustega peaerinäitusele, pole mõtet investeerida - pole mõtet hoiustada.
Kiletamist ajakirjale kokkuhoiu pärast enam ei tehta.
Näitustel oli ka sel aastal probleem välisosalejatega, kes jätavad paljud tulemata ja maksmata, kuigi
registreerivad, teevad meile kulu. Ühtse eurotsooni olukorras pole enam põhjendatud kohapeal
maksmine.

4. Revisjonikomisjoni aruanne
Kuulati: Tiiu Lepp
LISA 6 – Revisjonikomisjoni aruanne

5. 2011 a majandusaasta aruande kinnitamine
Kuulati: Eve Pungas.
LISA 7 – 2011 a majandusaasta aruanne
LISA 8 – Revisjonikomisjoni arvamus majandusaasta aruande 2011 juurde
Ettepanek:
Kinnitada majandusaasta 2011 aruanne
Hääletamine
Poolt – 111
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: kinnitada majanduaasta 2011 aruanne

6. Eeskirjade muudatusettepanekud
Seoses uute IPO eeskirjade kehtima hakkamisega 01.01.2012 kaovad ära koolitusalad VPG ja SchH,
mis tuleks ära võtta ka vastava kategooria nimetusest, siis jäävad KK ja IPO koer, mis on lühikesed ja
kergesti loetavad, kuid PJK/FH/IPO-FH koer jääb kohmakaks.
Ettepanek:
Muuta punktis 1.2 kategooriate 8 ja 9 sõnastust järgmiselt:
8. ESLÜ Aasta parim jäljekoer
9. ESLÜ Aasta parim IPO koer
Parandada sõnastued ka edasistes punktides.
Hääletamine
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: Muuta punkti 1.2 kategooriate 8 ja 9 sõnastust järgmiselt:
8. ESLÜ Aasta parim jäljekoer
9. ESLÜ Aasta parim IPO koer
Parandada sõnastused ka edasistes punktides.
Eestis tihti näitustel käivad naaberriikide (nt Soome, Läti) kasvatajad on astunud ESLÜ liikmeteks,
kuid eeskirja eesmärk on populariseerida Eestis elavate inimeste hulgas SLK-dega tegelemist.
Ettepanek:
Muuta punktide 1.3 ja 1.4 sõnastust järgmiselt: 1.3 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses
osalevad igas kategoorias ainult ESLÜ liikmed ja ESLÜ liikmetele kuuluvad EST-registrisse kantud
saksa lambakoerad. 1.4 Individuaalarvestuses lähtutakse koera omaniku liikmelisusest. Kenneli
arvestuses lähtutakse nii koeraomaniku kui ka kasvataja ehk kenneliomaniku liikmelisusest ja kenneli
Eestis registreerimisest.
Hääletamine
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: Muuta punkti 1.3 ja 1.4 sõnastust järgmiselt:
1.3 ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalevad igas kategoorias ainult ESLÜ liikmed
ja ESLÜ liikmetele kuuluvad EST-registrisse kantud saksa lambakoerad.
1.4 Individuaalarvestuses lähtutakse koera omaniku liikmelisusest. Kenneli arvestuses
lähtutakse nii koeraomaniku kui ka kasvataja ehk kenneliomaniku liikmelisusest ja kenneli
Eestis registreerimisest.
Suur osa ESLÜ uute liikmete arvu suurenemisel on kasvatajate töö. Paraku praeguse eeskirja järgi ei
ole liikmete arvu suurenemist näha, kuna kasvataja lihtsalt märgib ennast ESLÜ poolt organiseeritud
üritusele kaasomanikuks, et inimene peaks vähem osalustasu maksma. Tänu sellele kannatab MTÜ
ESLÜ finantsiline pool, mille arvelt saaks järgnevaid üritusi kvaliteetsemalt korraldada. Liikmete arvu
suurenemisega suureneb ka ESLÜ poolt organiseeritud üritustel osalemine ja sellega propageeritakse
ka Eestis elavate inimeste hulgas saksa lambakoertega tegelemist.
Ettepanek:
Muuta punkti 1.6 sõnastust järgmiselt: 1.6. ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse arvestuses osalemiseks
peavad kaasomandis oleva koera puhul omanikud olema ESLÜ liikmed.
Hääletamine
Poolt – 3
Vastu – 87
Erapooletuid – 21
Ettepanekut vastu ei võetud.
Ettepanek tekitas koosolekul pika ja vastuoluderikka arutelu. Sellega koos tehti uus

Ettepanek:
jätta praegu punkt 1.6 muutmata, kuid ühingu juhatus peab aasta jooksul jälgima kirjeldatud olukorra
trendi . Otsus, kas ja kuidas seda punkti on vaja muuta, esitada järgmise aasta üldkoosolekule.
Hääletamine
Poolt – 107
Vastu – 0
Erapooletuid – 3

Otsus: jätta praegu punkt 1.6 muutmata, kuid ühingu juhatus peab aasta jooksul jälgima
kirjeldatud olukorra trendi . Otsus, kas ja kuidas seda punkti on vaja muuta, esitada järgmise
aasta üldkoosolekule.
Peaerinäituse koefitsent on praegu ülekaalukalt suur. 2012 a toimub 5 saksa lambakoerte erinäitust.
Kui koer näiteks trauma tõttu peaerinäitusel osaleda ei saa, kaotab ta automaatselt võimaluse
parimaks näitusekoeraks kandideerida kui ta ka 2 teist näitust võidab.
Ettepanek:
Muuta punkti 2.4 sõnastust järgmiselt: ESLÜ pea-erinäituse tulemuse eest saadud punktid
korrutakse koefitsendiga 1,5 ja Balti Siegeri näituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse
koefitsendiga 1,25.
Hääletamine
Poolt – 76
Vastu – 5
Erapooletuid – 30

Otsus: Muuta punkti 2.4 sõnastust järgmiselt:
2.4 ESLÜ pea-erinäituse tulemuse eest saadud punktid korrutakse koefitsendiga 1,5 ja Balti
Siegeri näituse tulemuse eest saadud punktid korrutatakse koefitsendiga 1,25.
Praegu jäävad alla 2.a. koerad juhul, kui nad näitusel 6.kohast tahapoole jäävad, universaali
arvestusest välja. Samas võistlustel antakse punkte ka positiivse tulemuse eest ja kõik pääsevad
universaali arvestusse. Näituse arvestuses peaks sama loogika olema.
Ettepanek:
Muuta punkti 3.2 sõnastust järgmiselt: Koha eest saavad punktitabeli 1 alusel punkte 6 esimest
juhul, kui nende hinne on vähemalt G. Noorte-ja keskmises klassis saavad 6. kohast allapoole jäänud,
kuid vähemalt hinde G saanud koerad 5 lisapunkti.
Hääletamine
Poolt – 104
Vastu – 0
Erapooletuid – 7

Otsus: Muuta punkti 3.2 sõnastust järgmiselt:
3.2 Koha eest saavad punktitabeli 1 alusel punkte 6 esimest juhul, kui nende hinne on
vähemalt G. Noorte-ja keskmises klassis saavad 6. kohast allapoole jäänud, kuid vähemalt
hinde G saanud koerad 5 lisapunkti.

Ettepanek:
Täiendada punkti 3.3 lausega: Noorte-ja keskmises klassis saavad 5 lisapunkti kõik vähemalt hinde
”hea”( G) saanud koerad.
Hääletamine
Poolt – 104
Vastu – 0
Erapooletuid – 7

Otsus: Täiendada punkti 3.3 lausega: Noorte-ja keskmises klassis saavad 5 lisapunkti kõik
vähemalt hinde ”hea”( G) saanud koerad.

Punktis 3.4 sisalduv on kategooriate nimetustes määratletud. Punktis 3.5 sisalduv on kirjas juba
punktis 3.1
Ettepanek:
Eemaldada eeskirjast punktid 3.4 ja 3.5
Hääletamine
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: Eemaldada eeskirjast punktid 3.4 ja 3.5
Et panna paremusjärjestusest suuremat rõhku soorituse üldisele tasemele ehk saavutatud hindele,
kehtestada võistluste tulemustele samuti koha+hinde punktisumma süsteem nagu näituste
arvestusel on.
Ettepanek:
Muuta punktitabel 2 – võistlused järgmiselt:
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Hääletamine
Poolt – 75
Vastu – 9
Erapooletuid – 27

Otsus: Punktitabel 2 muuta ettepanekus näidatud kujul.
Praeguses tabelis ei anna FCI MMid üldse punkte. Samas on tegu siiski suurvõistlustega ja analoogselt
Eesti MV-tega peaks ka FCI MM-id osalejatele punkte andma.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.1 järgmiselt: ESLÜ Aasta parima KK koera, jäljekoera, IPO koera, universaalse koera ja
veterani arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja ESLÜ juhatuse otsusega tiitlivõistluse
punktiarvestusse kaasatud võistlustelt, Eesti Meistrivõistlustelt, Ülemaailmse Saksa Lambakoerte
Ühingute Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine, WUSV) ning Rahvusvahelise Künoloogia
Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale, FCI) Maailma Meistrivõistlustelt (MM).
Hääletamine
Poolt – 108
Vastu – 0
Erapooletuid – 3

Otsus: Muuta punkti 4.1 järgmiselt:
4.1 ESLÜ Aasta parima KK koera, jäljekoera, IPO koera, universaalse koera ja veterani
arvestusse lähevad tulemused ESLÜ ja ESLÜ juhatuse otsusega tiitlivõistluse punktiarvestusse
kaasatud võistlustelt, Eesti Meistrivõistlustelt, Ülemaailmse Saksa Lambakoerte Ühingute
Liidu (Weltunion der Schäferhundvereine, WUSV) ning Rahvusvahelise Künoloogia
Föderatsiooni (Fédération Cynologique Internationale, FCI) Maailma Meistrivõistlustelt
(MM).
Meistrivõistluste koefitsent on praegu ülekaalukalt suur. Kui koer näiteks trauma tõttu
meistrivõistlustel osaleda ei saa, kaotab ta automaatselt võimaluse parimaks IPO/jälje/KK koeraks
kandideerida kui ta ka mitu teist võistlust võidab.
Ettepanek:
Muuta punkti 4.3 järgmiselt: Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult
võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5 ja Eesti
Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid
korrutatakse koefitsiendiga 1,25.
Hääletamine
Poolt – 107
Vastu – 0
Erapooletuid – 4

Otsus: Muuta punkti 4.3 järgmiselt:
4.3 Eesti Saksa Lambakoerte Meistrivõistlustel, mis toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas
astmes, saadud kohapunktid korrutatakse koefitsiendiga 1,5 ja Eesti Meistrivõistlustel, mis
toimuvad ainult võistlusala kõrgeimas astmes, saadud kohapunktid korrutatakse
koefitsiendiga 1,25.
Praeguses tabelis ei anna FCI MMid (ei IPO ega IPO-FH MM) üldse punkte. Samas on tegu siiski
suurvõistlustega ja analoogselt Eesti MV-tega peaks ka FCI MM-id osalejatele punkte andma.
Ettepanek:
Lisada punktid 4.6 ja 4.7: 4.6. FCI IPO MM-l saavutatud tulemus annab punkte alljärgnevalt:
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4.7. FCI IPO-FH MM-l saavutatud tulemus annab punkte alljärgnevalt:

Hinne

punktid

V (V)

300

VH (SG)

240

H (G)

180

R (B)

120

Hääletamine
Poolt – 108
Vastu – 0
Erapooletuid – 3

Otsus: Lisada punktid
4.6. FCI IPO MM-l saavutatud tulemus annab punkte alljärgnevalt:
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4.7. FCI IPO-FH MM-l saavutatud tulemus annab punkte alljärgnevalt:
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Lahkus Tatjana Tšernjakova koos kahe volitusega.
Esindatud 108 liiget, neist 86 volitustega.
Parima universaalkoera arvestuses toimuks põhimõteline muutus. Näituste ja võistluste poole
kokkupanemisel lähtutakse saavutatud kohast kummaski kategoorias. Kui arvestus toimub

saavutatud koha alusel, kaob ära probleem näituste versus võistluste punktide osakaalust. Arvestus
toimub analoogselt Universal Siegeri arvestusega, määravaks saab kummaski kategoorias saavutatud
koht.
Ettepanek:
Muuta punkti 8.1 ja lisada punktid 8.2-8.5 järgmiselt:
8.1. ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses osalevad kõik koerad, kellel on tulemus ESLÜ
Aasta Parima Näitusekoera arvestuses ja vähemalt ühes kategoorias võistluste arvestuses (ESLÜ
Aasta Parim KK, Jälje- või IPO koer).
8.2. Kõik arvestuses osalevad koerad järjestatakse oma punktisumma järgi ESLÜ Aasta Parima
Näitusekoera arvestuses (emased ja isased koerad ühte järjestusse) ja nad saavad oma kohaga
järjestuses võrdsed punktid.
8.3. Kõik arvestuses osalevad koerad järjestatakse oma punktisumma järgi võistluste arvestuses ja
nad saavad oma kohaga järjestuses võrdsed punktid. Arvesse läheb kuni 3 kõige enam punkte
andnud võistlust. Lubatud on liita erinevate võistlusalade tulemusi. Need punktid liituvad ühtseks
võistluste tulemuseks, mille põhjal järjestatakse kohad.
8.4. Kui mitu koera koguvad ühepalju punkte, siis on nad ka kohapunktides võrdsed. Järgmised
kohapunktid nihkuvad selle võrra tahapoole, kui mitu võrdseid kohapunkte on.
8.5. Parima universaalse koera väljaselgitamiseks liidetakse näituste ja võistluste kohapunktid kokku
ja moodustatakse uus järjestus. Näide: koer on näituste arvestuses 3. kohal (3 punkti) ja võistluste
arvestuses 10. kohal (10 punkti), kokku saab ta 13 punkti. Selles järjestuses kõige vähem punkte
saanud koer on ESLÜ Aasta parim universaalkoer.
Hääletamine
Poolt – 106
Vastu – 1
Erapooletuid – 1

Otsus: Muuta punkti 8.1 ja lisada punktid 8.2-8.5 järgmiselt:
8.1. ESLÜ Aasta parima universaalse koera arvestuses osalevad kõik koerad, kellel on
tulemus ESLÜ Aasta Parima Näitusekoera arvestuses ja vähemalt ühes kategoorias võistluste
arvestuses (ESLÜ Aasta Parim KK, Jälje- või IPO koer).
8.2. Kõik arvestuses osalevad koerad järjestatakse oma punktisumma järgi ESLÜ Aasta
Parima Näitusekoera arvestuses (emased ja isased koerad ühte järjestusse) ja nad saavad
oma kohaga järjestuses võrdsed punktid.
8.3. Kõik arvestuses osalevad koerad järjestatakse oma punktisumma järgi võistluste
arvestuses ja nad saavad oma kohaga järjestuses võrdsed punktid. Arvesse läheb kuni 3
kõige enam punkte andnud võistlust. Lubatud on liita erinevate võistlusalade tulemusi. Need
punktid liituvad ühtseks võistluste tulemuseks, mille põhjal järjestatakse kohad.

8.4. Kui mitu koera koguvad ühepalju punkte, siis on nad ka kohapunktides võrdsed.
Järgmised kohapunktid nihkuvad selle võrra tahapoole, kui mitu võrdseid kohapunkte on.
8.5. Parima universaalse koera väljaselgitamiseks liidetakse näituste ja võistluste
kohapunktid kokku ja moodustatakse uus järjestus. Näide: koer on näituste arvestuses 3.
kohal (3 punkti) ja võistluste arvestuses 10. kohal (10 punkti), kokku saab ta 13 punkti. Selles
järjestuses kõige vähem punkte saanud koer on ESLÜ Aasta parim universaalkoer.
Vaid ühe tulemuse alusel lähevad veteranide arvestuses enamus kohti jagamisele ja
paremusjärjestust ei moodustu nii hästi kui kolme tulemusega. Lisaks sellele võiks eeskiri innustada
vanemate koertega enam tegelema ning näitustel ja võistlustel osalema.
Ettepanek:
Muuta punkti 9.1 järgmiselt: ESLÜ Aasta parima veterani ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise veterani
arvestuses võetakse arvesse kuni kolme näitusetulemuse punktisumma ja/või sama koera kuni kolme
võistlustulemuste punktisumma, mis on saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem.
Hääletamine
Poolt – 104
Vastu – 1
Erapooletuid – 3

Otsus: Muuta punkti 9.1 järgmiselt:
9.1 ESLÜ Aasta parima veterani ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise veterani arvestuses
võetakse arvesse kuni kolme näitusetulemuse punktisumma ja/või sama koera kuni kolme
võistlustulemuste punktisumma, mis on saavutatud koeraga vanuses 8 aastat või rohkem.
Täpsustav punkt, mis teistes kategooriates on eraldi välja toodud, peaks olema välja toodud ka
veteranide kategoorias.
Ettepanek:
Lisada punkt 9.2: ESLÜ Aasta parima veterani ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise veterani arvestuses
arvestatakse näituse tulemuste eest antavaid punkte punktitabeli 1 ja võistluste tulemuste eest
antavaid punkte punktitabeli 2 põhjal.
Hääletamine
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: Lisada punkt 9.2:
9.2 ESLÜ Aasta parima veterani ja ESLÜ Aasta parima pikakarvalise veterani arvestuses
arvestatakse näituse tulemuste eest antavaid punkte punktitabeli 1 ja võistluste tulemuste
eest antavaid punkte punktitabeli 2 põhjal.

Parimate arvestus on järjest mahukamaks muutunud, palju käiakse välismaal näitustel (ja võistlemas)
ning vastavat infot on arvestuse pidajal keeruline hankida. Juhatus sooviks koeraomanikke ja
kasvatajaid rohkem aktiivsust üles näitama panna ja ise kaasa aidata oma koerte (või kasvandike)
arvestuses osalemisel.
Ettepanek:
Lisada punkt 14: ESLÜ aasta parimate arvestuses osalemiseks tuleb ESLÜ liikmetel erinevates
kategooriates osalemiseks ise ESLÜ juhatuse poolt määratud e-maili aadressile hiljemalt
arvestusaasta 30.novembriks edastada oma koera tulemused võistlustelt ning saksa lambakoerte
erinäitustelt, mille korraldaja ei ole ESLÜ, sõltumata vastavate võistluste või näituste
toimumiskohast.
ESLÜ poolt korraldatud võistluste ning näituste punktid loetakse ESLÜ Aasta parimate arvestusse
ESLÜ poolt ning neid ei ole vaja eraldi vastavale ESLÜ e-maili aadressile edastada.
Poolt – 106
Vastu – 1
Erapooletuid – 1

Otsus: Lisada punkt 14:
14 ESLÜ aasta parimate arvestuses osalemiseks tuleb ESLÜ liikmetel erinevates kategooriates
osalemiseks ise ESLÜ juhatuse poolt määratud e-maili aadressile hiljemalt arvestusaasta
30.novembriks edastada oma koera tulemused võistlustelt ning saksa lambakoerte
erinäitustelt, mille korraldaja ei ole ESLÜ, sõltumata vastavate võistluste või näituste
toimumiskohast.
ESLÜ poolt korraldatud võistluste ning näituste punktid loetakse ESLÜ Aasta parimate
arvestusse ESLÜ poolt ning neid ei ole vaja eraldi vastavale ESLÜ e-maili aadressile edastada.

Ettepanek:
ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse eeskiri hakkab kehtima muudetud kujul vastuvõtmise hetkest
Hääletamine
Poolt – 102
Vastu – 0
Erapooletuid – 6

Otsus: ESLÜ Aasta parima tiitlivõistluse eeskiri hakkab kehtima muudetud kujul
vastuvõtmise hetkest

7. Juhatuse liikmete tagasiastumisavaldused seoses ametiaja
lõppemisega
Seoses ametiaja lõppemisega astus juhatus täies koosseisus tagasi.

8. Uue juhatuse valimine
Ettepanek:
Kinnitada uus juhatus koosseisus: Meeli Puusepp, Eve Pungas, Urve Lageda, Rain Heinsoo, Felor Sepp,
Katriin Salumaa, Külli Soo
Hääletamine
Poolt – 106
Vastu – 0
Erapooletuid – 2

Otsus: Kinnitada ESLÜ juhatus koosseisus: Meeli Puusepp, Eve Pungas, Urve Lageda, Rain
Heinsoo, Felor Sepp, Katriin Salumaa, Külli Soo

Ettepanek:
Kinnitada juhatuse asendusliikmed: Eha Kõrve, Agle Oissar, Riho Kivila
Hääletamine
Poolt – 108
Vastu – 0
Erapooletuid – 0

Otsus: Kinnitada ESLÜ juhatuse asendusliikmeteks: Eha Kõrve, Agle Oissar, Riho Kivila
LISA 11- Agle Oissar´i nõusolek asendusliikmeks kandideerimiseks

9. Uue revisjonikomisjoni valimine seoses praeguse komisjoni
volituste lõppemisega
Ettepanek:
Kinnitada järgmised revisjonikomisjoni liikmed: Tiiu Lepp, Heli Vaab, Maris Luberg
Hääletamine
Poolt – 107
Vastu – 0
Erapooletuid – 1

Otsus: Kinnitada revisjonikomisjoni liikmeteks: Tiiu Lepp, Heli Vaab, Maris Luberg
LISA 9– Heli Vaab’i kirjalik nõusolek revisjonikomisjoni kandideerimiseks
LISA 10– Maris Luberg’i kirjalik nõusolek revisjonikomisjoni kandideerimiseks

10.

Sõnavõtud

Ühtegi sõnavõttu registreeritud ei olnud.

Koosoleku juhataja
Eve Pungas

Protokollija
Mare Adermann

