
EESTI JALGRATTURITE LIIDU ÜLDKOOLOLEKU 
 
 

PROTOKOLL 
 
Koosolek toimus 16. märtsil 2011. a. Tallinnas, Hotelli Euroopa ruumes, asukoht Paadi 5, 
algusega kell 17.00 ja lõpuga 18.30. 

OSALESID:   31 Eesti Jalgratturite Liitu (EJL) kuuluva klubi liiget 
   4 EJL juhatuse liiget 
   9 külalist 
   (registreerimislehed lisatud) 

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli välja saadetud vastavalt põhikirjale kehtestatud korrale. 
Üldkoosoleku materjalide projektid olid läbi arutatud juhatuse koosolekul 16.02.2011 ja saadetud 
välja kõikidele EJL liikmetele 14.03.2011. 

EJL peasekretär, Urmas Karlson avas üldkoosoleku, tervitas osavõtjaid ja külalisi. Väljastati 31 
mandaati. 

U. Karlson tegi ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Madis Lepajõe. Üldkoosolek oli nõus, 
vastu ega erapooletuid ei olnud. 

U. Karlson tegi ettepaneku valida koosoleku häältelugemiskomisjoni liikmeteks Aivo Liksori ja 
Ants Väravase ning protokollijaks Annika Parv. Üldkoosolek oli nõus, vastu ega erapooletuid ei 
olnud. 

Madis Lepajõe tänas usalduse eest ja asus koosolekut juhtima. 
Tõdes registreerimislehtede põhjal, et 46-st EJL kuuluvast liikmesklubist oli kohal 31, mis 
moodustas 67.39%, seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. 

Juhataja asus üldkoosoleku päevakorra kinnitamise juurde. Juhataja tutvustas päevakorda, küsis, 
kas on teisi ettepanekuid päevakorrapunktide osas. Teisi ettepanekuid ei olnud. Juhataja tegi 
ettepaneku kinnitada päevakord. 

Hääletamise tulemustega 31 poolt, vastu ega erapooletuid ei olnud kinnitati üldkoosoleku 
päevakord järgmisel kujul: 

EJL 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aastaaruande kinnitamine; 

  EJL audiitori järeldusotsuse kinnitamine 

3. Liikmemaksude, sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine; 

4. 2011 a. tegevussuundade ja eelarve kinnitamine. 

Juhataja tutvustas üldkoosoleku kodukorda. Koosoleku lõpp on planeeritud 19.30-ks. 
Hääletamine toimub hääletuskaartidega. 
Juhataja tegi ettepaneku asuda sisuliste päevakorrapunktide käsitlemisele. 



Päevakorrapunkt nr. 1 
EJL 2010. a. tegevusaruande ja raamatupidamise aruande kinnitamine 

Juhataja andis sõna 2010. a. tegevus- ja raamatupidamise aruande esitamiseks üldkoosolekule 
EJL presidendile Jaan Toots´ile. 

ETTEKANNE: 
J. Toots tutvustas tegevus- ja raamatupidamise aruannet, mis oli eelnevalt laiali saadetud ja täna 
koosoleku materjalides esitatud.  
Aastatega oleme saavutanud stabiilse töörütmi. Viimasel kuuel aastal oleme suutnud eelarve 
hoida plussis ja seega liidu töövõimelisena. 
Jaan Toots andis ülevaate aruande aasta tuludest ja kuludest ning toimunud eelarve muudatustest. 
Positiivsena tõi välja, et lisaks 379 221 € eelarvele oleme suutnud säilitada 91 503 € reservi. 
2010. aasta paistis silma uute rajatiste projekteerimise ja ehitamise poolest. Aasta alguses saime 
teate EASist eraldatud 42 milj. Kroonisest toetuse eraldusest Kiviõli tuhamägede juurde tehtavate 
spordiradade ehitamiseks. Rajatise lõplik valmimine on planeeritud aastal 2012. Vastav taotlus 
EAS-le sai tehtud koos Suusaliiduga 2009. a. Oleme pidanud läbirääkimisi sisetreki 
projekteerijaga, kes käis meil ka külas. Treki üldjoonised saame tasuta, mille võrra läheb 
ehitamine odavamaks. 
2011. aasta tegevuse üheks prioriteediks oleme koostöös naaberriikidega võtnud Balti Velotuuri 
taaselustamise, mille uueks nimeks on Tour of Baltic Chain, toimumisajaga 16. - 21 augustis.  
Pool rahast on selle ürituse korraldamiseks olemas. Eesmärkideks oleme seadnud veel 
jalgrattaspordi erinevate alade tasakaalustatud arengu, mida me ka 2010. aastal hoolikalt 
jälgisime, organiseerides nendel aladel võistlusi. Kolmas eesmärk oli jalgrattaspordi laia 
kandepinna tagamine, millega oleme ka hakkama saanud. Tänu Klubi Tartu Maratonile oleme 
saanud üle 5000 osavõtjaga jalgrattaürituse. Elustatud on jalgrattasport ka Eesti kaitsejõududes. 
Käesoleval hetkel teenib sportirühmas viis ratturit. Populaarseks on saanud võistluste 
organiseerimine valdades ja väikelinnades. Rõõm on tõdeda, et meedias on hakatud rattaspordi 
üritusi rohkem kajastama. Jalgrattateede areng on peale Tartu ja Tallinna jõudnud ka teistesse 
linnadesse ja alevike ümbrustesse. Aga siiski on palju veel teha. Spordirajatiste nagu BMX 
radade arendamine maakondlikesse keskustesse on tõugatud käima. Meil on veel väga hea 
koostöö Politsei- ja piirivalveametiga maanteevõistluste ohutuse tagamisel. 

Juhataja küsis kas on küsimusi? Küsimusi ei olnud. 

Juhataja andis sõna Treenerite nõukogu esimehele Jüri Kalmusele. 

1. KAASETTEKANNE 
Jüri Kalmus esitas ettekande Treenerite nõukogu tegevusest. Peamisteks küsimusteks on meil 
kujunenud läbi aastate viis punkti. Esiteks uue aasta võistluskalendri läbi vaatamine, arutamine, 
kuupäevade täpsustamine. Võistlusi on palju ja väga raske on jõuda kõiki osapooli rahuldava 
tulemuseni. Teiseks on oluline võistlusreglement, kus tuleb igaaasta teha täiendusi ja parandusi. 
Kolmandaks on noortespordi riikliku rahastamise juhend. Neljandaks on koondiste ja 
tiitlivõistluste nimekirjade läbivaatamine ja kinnitamine. Viiendaks punktiks on hooaja parimate 
selgitamine. 
Kriitilise pilguga võiks vaadata koondiste tegevust ja nende ettevalmistusi. Hetkel on Toivo Suvi 



õlul lisaks juunioridele ka U-23 klassiga tegelemine ning ettevalmistus. Kahte koondist juhtida ja 
nendega vajalikul määral tegeleda, loota seejuures häid kohti tiitlivõistlustel, pole võimalik.  
Kahju on Jüri Savitski eestvedamisel mitmeid aastaid tegutsenud UCI kategooria võistkonnast 
“Kalev Chocolate Teami“, mis tänaseks on lõpetanud tegevuse ja oskamatusest seda tiimi oma U-
23 klassi huvideks hästi ära kasutada.  
Noortekoondise arenguga on tegelenud klubide treenerid. Nende põhi ürituseks on saanud 
Austria noortetuur, Euroopa Noorte Olümpiapäevad ja uue üritusena on tulnud Noorte 
Olümpiamängud. 
Otepää Audentesest rääkides on hea meel tõdeda, et oleme saanud sinna abitreeneri, Teet Reedi. 
Loodame, et saab seal hakkama. 
Naistekoondisest: Naiste osakaal on kasvanud aasta-aastal alates juba N-12 klassist eliidini välja. 
Klubid tegelevad nendega, aga sisuliselt neil väljund puudub. Viimane aeg on hakata Grete 
Treieri ümber looma tuumikut, kellega hakata tõsiselt tööd tegema. 
Muudest aladest:  
1. Trekisõit. Ilma korraliku sisetrekita ja hetke tööstiiliga pole võimalik jõuda maailmatasemele.  
2. Maastikusõit. Võistlusala projektipõhisest tegevusest ja mõnedest üksiküritajatest pole 
tulemusi tulnud. Vähenenud on alale spetsialiseerunud sportlaste hulk, kelle eesmärk on jõuda 
maailma tippude tasemele ja tuua medaleid tiitlivõistlustelt. Harrastussportlaste hulgas on 
populaarsus jätkuvalt suur, seda tänu paljudele üleriigilistele võistlustele. 
3. BMX. Uue alana on jõudu kogumas BMX, kuid ka seal ilma sihipärase eesmärgistatud tõsise 
tööta ei tule tulemusi. BMXi positiivne pool on see, et ala võimaldab tuua rattaspordi juurde juba 
5-6 aastaseid noori.  
Viimane ja teravam küsimus on treenerid. Niikaua, kui spordijuhid ei ole suutelised või õigemini 
ei tahagi nende staatust lahendada, ei suuda me lahendusi leida ka eespool tõstatatud küsimustele. 
Noored mehed jäävad meil üha nõrgemaks, ei saada hakkama kaitseväe kehaliste normidega. 
Riik peab midagi ette võtma! 

Madis Lepajõe lisas Jüri Kalmuse ettekandele, et sellel aastal tuleb esimest korda uus võistlusena 
augustis Austrias Euroopa MV noortele maastikurattasõidus. Võistkonnad on kolme liikmelised 
(üks tüdruk ja kaks poissi). 

Juhataja küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda? 

KÜSIMUS: 
Andres Lekko küsis kuidas saaksid noortreenerid leida teiste treenerite praktilise eksami tööde 
kokkuvõtteid. 

VASTUS: 
J. Kalmus vastas, et meil on noor doktor, Indrek Rannama, kes teeb koolitusi. Mis osaliselt 
tuginevad ka vanemtreenerite praktilistel töödel. Tema suudab anda olulisi ja uusi teadmisi edasi 
paremini kui mina. Palun osalege väljakuulutatud koolitustel. 

Juhataja andis sõna koondise treenerile, Toivo Suvile. 

Kuna T. Suvi viibib kevadlaagris, siis palus ta oma tähelepanekuid edasi andma U. Karlsonil. 

2. KAASETTEKANNE 
U. Karlson - Probleemiks on, et võistluskalender on tihe ja üks treener ei suuda 2-3 koondisega 



efektiivselt tegutseda. Koondiste tegevuse paremaks ja efektiivsemaks korraldamiseks on vajalik 
täiendava treeneri palkamine. 
T. Suvi tahtis tähelepanu juhtida klubide treeneritele, et sportlaste koduklubides tehtav 
ettevalmistus oli 2010. aastal veidi nõrk. Enamuse ajast treenivad koondise liikmed ju 
koduklubides. Koondise laagrites antakse üldjuhul sportlastele viimane võistluseelne 
ettevalmistus. Koondise keskpärast taset kinnitasid ka tulemused rahvusvahelistelt võistlustelt. 
Võistlustel oli ka palju tehnilisi probleeme, mis mõjutasid palju tulemusi. Koondiste rahastamine 
võiks olla ka suurem, et kaasata rohkem sportlasi ja planeria rohkem võistlusreise. Üldjuhul jäi ta 
aga aastaga rahule. Tulemused oli juuniorideklassi sportlastel võimetelähedased. Tähtis on anda 
juunioridele aega arenguks ja neid piisavalt motiveerida. 

Juhataja andis sõna Võistluste korraldajate kogu liikmele, Allar Tõnissaarele. 

3. KAASETTEKANNE 
Allar Tõnissaar esitas ettekande Võistluste korraldajate kogu tegevusest. Me ei ole eriti aktiivsed 
olnud kuna kolm põhi eestvedajat on võistluste korraldamisega ise tihedalt seotud. Kalendris on 
väga palju võistlusi, mis oleks vaja käia nö. spetsialistide pilguga üle ja vaadata, kas meil on 
kõigile võistlustele ühiskondlik tellimust. Tuleks vaadata üle veel võistluste korraldamise tase 
ning reitingusüsteem. Viimaseks teemaks oleks maanteevõistluste korraldamine. 
Korralduskomiteed on väikesearvulised, kus üks persoon võtad enda kanda liiga palju. Komitees 
peab olema rohkem vastutajaid ja info haldajaid. 

ETTEPANEK: 
Riho Ever tegi ettepaneku teha kava, kui on mingi teatud arv võistlejaid, siis on ka vastav arv 
korraldajaid korralduskomitees.. 

Juhataja andis sõna Kohtunike kogu esimehele, Rein Solnaskile. 

4. KAASETTEKANNE 
Rein Solnask esitas ettekande Kohtunike kogu tegevusest. 
2010. aastal teenindasid EJL kohtunikud 67 kalendrivõistlust 90 võistluspäevaga ja kogumahuga 
434 kohtunik-päeva. Kohtumõistmisega olid aasta jooksul tegevad kokku 73 kohtunikku, alates 
kategooriata abikohtunikest ja lõpetades UCI kategooriaga kohtunikega. 2010.a. omandas EJL 
litsentsi 42 kohtunikku, neist UCI kategooriat – 2, A – 13, B – 10 ja C – 17 kohtunikku.  
Hooaja aktiivseima kohtuniku tiitli pälvis Madis Lepajõe. Parima noorkohtuniku kategoorias (C- 
ja B-kategooria kohtunike arvestuses) osutus edukaimaks Mihkel Nanits. 
Kahetsusväärselt ei esitanud mõnede võistluste peakohtunikud nõuetekohast peakohtuniku 
aruannet. Peab rahuloluga nentima, et 2010.a. kalendrivõistluste tulemused said üldjoontes 
õigeaegselt EJL kodulehel kajastatud (paremini kui 2009.a.). 
Suure panuse tähtsatel otsustushetkedel oma nõuga kolleegide abistamiseks andis EJL juhatuse 
liige M. Lepajõe ja tänusõnad ideede genereerimisel abivalmitele kohtunikele A. Väravasele, K. 
ja M. Veltbachile ning R. Ronimoisile. 
Heameelt valmistab tendents noorte mõnevõrra kasvanud huvile kaasa lüüa kohtunikutöös. 
Praegu teadaolevatel andmetel saab EJL hooaja 2011 võistluskalender olema eelmise aastaga 
võrreldes sama pingeline. 
Kohtunike kogu eesmärgiks on jätkuvalt kaasa aidata võistluste läbiviimise taseme, korraldusliku 
kvaliteedi ja sujuvuse parandamisele, olla headeks abilisteks võistluste korraldajatele. 



Silmapaistva sammu selles suunas tegime juba 2010. a. korralisel koolitusseminaril ja jätkasime 
k.a. samalaadsel 2011. a. seminaril samasuguses formaadis Võrumaal Kubijal, kus osavõtjaskond 
oli taas arvukas ja rõõmustav oli see, et kohtunikkonnaga liitus jälle mitu uut liiget. 

Juhataja Madis Lepajõe küsis, kas on kellelgi küsimusi või soovib midagi öelda? 

SÕNAVÕTUD: 

Ants Väravas -olen 50-aastat selle spordi juures olnud. Tundub, et võistluste korraldajad arvavad, 
et nad saavad ise kõigega hakkama. Kuid sisuliselt teevad kohtunikud ära pool organisaatorite 
tööst. Peaks suunama ja koolitama võistluste korraldajaid. Palun osalege ka võistluste korraldajad 
EJLi poolt korraldatavatel koolitustel! 

Art Soonets - me peaksime kasutama rohkem ära kaitsejõudude spordi finantseerimist. Tuleks 
kokku võtta kõik alaliidud ja teha ühine pöördumine, et treenerid peavad saama tasustatud nad on 
ka õpetajad. Ilma treenitud noorteta pole meil võimalik seda väikest riiki kaitsta. Tuleb tõsta 
noorte võimekust! 

Riho Räim – mingi muudatuse me peame ette võtma koondise töös. Loogiline jätk oleks, et klubi 
viib noore juuniorideklassini ja kui ta jõuab koondisse, siis hakkab temaga tegelema koondise 
treener. Hetkel klubi töökoormus ei vähene. Juunioride koondis peaks olema rohkem rahastatud, 
klubid ei peaks kõige eest ise maksma. K. Juurik ja T. Suvi võiks saada oma eelarvesse natuke 
lisa. 

J. Toots – EOK täitevkomitee seisukoht on, et spordi rahastamine peaks käima läbi riigieelarve. 
Sponsorrahad on kokku kuivanud. Olen nõus, et raha on vaja juurde aga seda on väga raske 
saada. 

Andres Lekko arvates on vale see, et klubid saadava oma õpilased Audentesess või koondisesse 
eest ära. Koondis ei ole koht juunioride kasvatamiseks, seda peavad ikka klubid ise tegema. 

A. Tõnissaare ettepanek on juunioride koondis koos treeneriga Audentese ja U-23 koondis 
kaitsejõudude tiiva alla saada. 

Teet Reedi arvas, et just tuleb noored Audentesesse saata kuna seal on parimad treenimise 
tingimused. Suur huvi on olema. Hetkel kandideerib õppeaastaks 2011/2012. 7 kohale 16 
sportlast. 

Juhataja tänas ettekandjaid ja tegi ettepaneku kuulata kohe ära ka audiitori järeldusotsus ning 
andis sõna U. Karlsonile. 

KUULATI: 
U. Karlson luges ette EJL audiitori kinnituskirja. 
Olen auditeerinud Eesti Jalgratturite Liit raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi 
seisuga 31.12.2010, kasumiaruannet, netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet 
eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste 
arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise 
aastaaruanne, mis on toodud lehekülgedel 11 kuni 24, on kaasatud käesolevale aruandele. 



Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas 
Juhtkonna kohustuseks on raamatupidamise aastaaruande koostamine ning õige ja õiglane 
esitamine kooskõlas Eesti hea raamatupidamistava nõuetega. Selle kohustuse hulka kuulub 
asjakohase sisekontrollisüsteemi kujundamine ja töös hoidmine, mis tagab raamatupidamise 
aastaaruande korrektse koostamise ja esitamise ilma pettustest või vigadest tulenevate oluliste 
väärkajastamisteta, asjakohaste arvestuspõhimõtete valimine ja rakendamine ning antud 
tingimustes põhjendatud raamatupidamishinnangute tegemine. 
Vandeaudiitori kohustus 
Minu kohustuseks on avaldada auditi põhjal arvamust raamatupidamise aastaaruande kohta. 
Viisin auditi läbi kooskõlas Eesti auditeerimiseeskirjaga, mis nõuab, et ma olen vastavuses 
eetikanõuetega ning et ma planeerin ja viin auditi läbi omandamaks põhjendatud kindlustunnet, et 
raamatupidamise aastaaruanne ei sisalda olulisi väärkajastamisi. 
Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud 
informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali kogumiseks vajalike protseduuride läbiviimist. 
Nende protseduuride hulk ja sisu sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust 
riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid 
olulisi väärkajastamisi. Asjakohaste auditi protseduuride kavandamiseks võtab vandeaudiitor 
nende riskihinnangute tegemisel arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande 
koostamiseks ja esitamiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, kuid mitte selleks, et avaldada 
arvamust sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab ka kasutatud arvestuspõhimõtete 
asjakohasuse, juhtkonna poolt tehtud raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja 
raamatupidamise aastaaruande üldise esituslaadi hindamist. 
Usun, et minu kogutud auditi tõendusmaterjal on piisav ja asjakohane minu arvamuse 
avaldamiseks. 
Arvamus 
Minu arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt 
Eesti Jalgratturite Liit finantsseisundit seisuga 31.12.2010 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
Õnne Kurvet 
Vandeaudiitori number 174 
OÜ AUDIITORBÜROO Õnne Kurvet 
Audiitorettevõtja tegevusloa number 30. 

ETTEPANEK: 
M. Lepajõe – kes on selle poolt, et kinnitada 2010. aasta tegevus- ja raamatupidamise 
aastaaruanne. 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada EJL 2010. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori 
järeldusotsusega. 

POOLT 31, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitada EJL 2010. a. tegevus- ja raamatupidamise aastaaruanne koos audiitori 
järeldusotsusega. 



Päevakorrapunkt nr. 2 
Liikmemaksude ja sisseastumismaksude määra ning tasumise tähtaja kehtestamine 

Juhataja andis sõna U. Karlsonile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 
U. Karlson – Ettepanek on kinnitada EJLi sisseastumismaksuks 260 € ja aastamaksuks 100 €. 
Aastamaksu tasumistähtajaks määrata 1. juuni 2011. 

HÄÄLETATI: 
Kinnitada sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ning selle tasumistähtajaks 1. juuni 
2011. 

POOLT 31, vastu ega erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI:  
Kinnitada 2011. aasta sisseastumismaksuks 260 €, aastamaksuks 100 € ja selle tasumistähtajaks 
1. juuni 2011. 

Päevakorrapunkt nr. 3 
2011. a. tegevuskava ja eelarve kinnitamine 

Juhataja andis sõna Jaan Tootsile päevakorra kolmanda punkti osas. 

KUULATI: 
J. Toots tutvustas 2011. aasta eelarveprojekti üldmahuga 379 221 €, mille on juhatus kinnitanud 
üldkoosolekule esitamiseks. Kui te vaatate tulude artiklit 14 reklaamitulud, siis sinna on märgitud 
summaks 11 312 €. See on eesmärk, mille poole me püüdleme. Hetkel on lepingutega kaetud 3 
323 € ulatuses. Juhatuse ettepanekul jääks eelarves 2011. jooksva aasta reservi 27 592 €, millest 
19 603 € tegelikeks kulutusteks ja 2012. aasta reservi jääk 63 912 €. 
J. Toots küsis, kas on kellelgi kohe ettepanekuid kuhu võiks jooksva aasta reservist anda või 
jätame reservi? 

Üldkogu arvas, et jätta hetkel reservi ja hiljem EJL juhatus otsustab taotluste põhjal kuhu jaotada. 

KÜSIMUS: 
Indrek Kelk - Kulupoolelt on enamikel eelarveridadel vähenenud ca 6,5%. Aga kulude punktis II 
rahvusvaheliste võistluste korraldamine 1.5 UCI XCO C2 GP on võrreldes eelmise aasta kuluga 
tõusnud 639 €-lt 959 €-le?  

VASTAUS: 

U. Karlson vastas, et tegelikult oli ka 2010. a. eelarves planeeritud 959 €, aga kuna me tegime 
Allar Tõnissaarega tasaarvelduse Maaris Meieri võistluskuludega, siis kajastubki 2010. Eelarve 
täitmise kuludes seal 320 € võrra väiksem summa. Tegelikult on summa jäänud samaks. 

Juhataja küsis, kas on küsimusi või ettepanekuid. Kuna neid ei olnud pani juhataja kinnitamiseks 
hääletusele 2011. aasta EJL tegevuskava ja eelarve üldmahus 379 221 €, mis sisaldab 63 912 € 



reservi 2012. a-ks. 

HÄÄLETATI: 
POOLT 31, vastu ja erapooletuid ei olnud. 

OTSUSTATI: 
Kinnitati 2011. a. EJL tegevuskava ja eelarve üldsummas 379 221 €, mis sisaldab 63 912 € 
reservi 2012. a-ks. 

Üldkoosoleku juhataja M Lepajõe tänas usalduse eest ja luges koosoleku päevakorra 
ammendatuks. 

 

 

 
________________________    ________________________ 
Madis Lepajõe      Annika Parv 
Koosoleku juhataja      Protokollija 


