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MTÜ Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL)  

e-üldkoosolek, Google Meet keskkonna vahendusel 

Aeg ja koht: 22.05.2020, kell 11:00-14:00, Google Meet keskkonnas 

 

ETTL e-üldkoosolekul osalejate nimekiri: 

Alice Aleksandridi, Anastassia Massalova, Andre Laine, Anne Tamm-Kivimets, Annika 

Viibus, Anu Ruusmaa, Anu Sööt, Anu Vask, Astrid Väizene, Ave Tuumalu, Eve Noormets, 

Evelin Lagle, Greta Liht, Heidi Seppälä, Heili Lindepuu, Helena Ehrenbusch, Helle-Mare 

Kõmmus, Ilma Adamson, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Karolin Poska, Kaspar Aus, Katrin 

Kreutzberg, Kerstin Lōzlova, Kirsikka Kurg, Kristina Raja, Krõõt Kiviste, Laura Kvelstein, Lii 

Ainsalu, Maarja Eliisabet Roosalu, Maarja Pärn, Maarja Tõnisson, Maria Goltsman, Maria 

Uppin-Sarv, Mari-Liis Eskusson, Mari-Liis Pruul, Meeli Pärna, Mihkel Ernits, Monika 

Tomingas, Piret Torm-Kriis, Raho Aadla, Raido Bergstein, Raido Mägi, Siim Tõniste, Sille 

Ardel, Sille Kapper, Silver Soorsk, Stella Kruusamägi, Tiina Kaev, Triin Marts, Ulrike Morel  

Kokku 51 osalejat, liidul on 219 liiget. 

Kvoorum üldkoosoleku pidamiseks on koos. 

Koosoleku juhataja: Raido Bergstein 

Protokollija: Sille Ardel 

 

ETTLi e-üldkoosoleku päevakava ja teemad:  

10:45-11:00 – Kogunemine koosoleku e-keskkonda 

11:00-11:15 – Koosoleku algus, tervitussõnad ja päevakava tutvustamine  

11:15-11:45 – Lühike ülevaade liitude poolt tehtust eriolukorrast, küsimused ja vastused (1) 

11:45-12:15 – Loometoetuste info, küsimused ja vastused (2) 

12:15-13:15 – Liidu tegevuste ja majandusaasta ülevaade 2019 ja 2020 (3) 

13:15-13:30 – Juhatuse, volikogu valimine (4) 

13:30-14:00 – Eesootavad sündmused ja projektid – lühiülevaade (5) 

- Tantsuspetsialisti kutse infopäevad juunis ja septembris 

- Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele, juuli-oktoober 2020 

- Kedja 2020 

- Tantsumassiiv 2020 toimub 15.-20. august Massiarul 

- Tantsuhuvihariduse aastapäev, 14.11.2020 Tartus ERMis 
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1. Lühike ülevaade liitude poolt tehtust eriolukorras, küsimused ja vastused 

 

Eesti Tantsuhuvihariduse Liit (ETHL) www.tantsuharidus.ee – Jane Miller-

Pärnamägi 

- Tunnustame kõiki tantsukoole, -stuudioid ja tantsuõpetajaid, et distantsõppele 

üleminek sai väga sujuvalt tehtud, reageeriti kiiresti ja leiti loovad lahendused. Kogu 

tantsuhuvihariduse seltskond muutus eriolukorra ajal erakordselt aktiivseks ja 

omavahel hakati palju rohkem suhtlema ja tekkis kokkuhoidev kogukond. 

Lisaks täname kõikide tantsukoolide ja -stuudiote juhte, kes väga lühikese vastamise 

tähtajaga andsid koostatud eriolukorra küsimustiku kaudu ülevaate hetkeolukorrast 

eriolukorras ja suurest ohust jääda hätta kulude katmisega. Selle küsimustiku andmete 

põhjal saime koostada väga selgetel andmetel põhineva pöördumise Haridus- ja 

Teadusministeeriumile, mille pinnalt erahuvikoolide erakorraline toetamine teoks sai. 

- Eesti Tantsuhuvihariduse Liit koos teiste huvihariduse katusorganisatsioonidega, 

moodustades HUVE (Huvihariduse Esinduskogu) esitasid eriolukorra alguses HTMi 

pöördumise huvihariduse toetamiseks ning tehti sidusat koostööd kriistoetuse loomise 

ja kokkupanemise jaoks. 

- Haridusvaldkonna eraettevõtjate kriisitoetus sh erahuvikoolide pidajad ja -tegevuse 

pakkujad.  

HTM kriisitoetuse leht: https://www.hm.ee/et/kriisitoetus 

- Tantsu e-õpe ja distantsõpe – teema vääriks kokkuvõtmist; mis on võimalik e-õppena 

teha ja mida siiski ei saa distantsilt teostatud. Mõte, et sügisesse planeerida seminar – 

kogemuste kokkuvõtmise sündmus, kus osaleks liidud, tantsuhuvihariduse pakkujad, 

tantsuõpetajad, mõlemad ülikoolid ja kõik soovijad. 

- Anu Sööt lisas, et  TÜ VKA tantsukunsti tudeng Laura Pampa tegi oma lõputöö 

tantsuõpetajate kogemuste põhjal distantsõppele tantsuhariduses. Vastava uurimuse 

läbiviimiseks tehtud küsimustiku edastasime ka ETTLi ja ETHLi liikmete listi.  

 

Eesti Tantsukunsti ja Tantsuhariduse Liit (ETTL) www.tantsuliit.ee – Raido 

Bergstein 

- Loomeliidud pöördusid eriolukorra alguses Kultuuriministeeriumi poole ning 

loovisikute ja loometoetuse seaduses võeti koos lisaeelarvega vastu mõned olulised 

muudatused eriolukorra ajaks ja sellest väljumiseks. 

http://www.tantsuharidus.ee/
https://www.hm.ee/et/kriisitoetus
http://www.tantsuliit.ee/
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- Tantsnõukogu kogus ja koondas kokku tantsuvaldkonnalt andmed eriolukorra tõttu 

märtsis ja aprillis ärajäänud professionaalsete tantsusündmuste kohta. 

- Lisaks pakkus KulMin kriisitoetust etendusasutustele ning laulu- ja tantsupeo 

liikumises osalevate kollektiivide juhendajate töötasu hüvitamiseks. 

- Liit edastas infot erinevate kriisitoetuste kohta, mis on tantsuvaldkonnas tegutsejate 

jaoks võimalikud sobivad võimalused taotlemise ajal mitmel korral liikmete listi. 

KulMin kriisitoetuse leht: https://www.kul.ee/et/kriisiabi 

KulMin loovisikud: https://www.kul.ee/et/vabakutseliste-loovisikute-loometoetus-ja-

loomeliidud 

- ETTL tegi eriolukorra ajal liikmetele küsimustiku tantsuvaldkonna eriolukorra ja 

üldise toimetuleku kaardistamiseks, mille saadud vastustega tegeleb palgamäärade 

töörühm edaspidi valdkonna palgamäärade ja toimetuleku kaardistamiseks ja 

hinnakirja aluse loomiseks. 

 

2. Loometoetuste info, küsimused ja vastused - Raido Bergstein 

- Loometoetuse tingimustega saab tutvuda liidu kodulehel: 

https://tantsuliit.ee/liikmele/loometoetus/ 

Seal on ka taotluse ankeet, mis taotlemise korral tuleb täita ja saata liidu e-mailile: 

tantsuliit@gmail.com 

Loometoetuse taotlemine toimub jooksvalt! 

- Eriolukorrast tulenevad muudatused, mis kehtivad eriolukorra ajal ja 180 päeva peale 

selle lõppemist: 

o kuni miinimpalga suurune (584 eurot bruto) tulu on lubatud; 

o ei pea jääma kaks aasta eelmise loometoetuse saamise vahele; 

o oluline muudatus – töölepingu alusel ei tohi loomeliitu kuulumise ajal saada mitte 

mingisugust toetust, erinevad VÕS lepingud on lubatud! 

 

- Eraldiste hetkeseis nii saajate arvudes kui ka kogusummas: 

- Liidu esmastest vahenditest maksame toetusi 10le inimesele. Lisaks on tänase seisuga 

veel ministeeriumi lisavahenditest lisandunud 17 toetuse saajat ning 6 loomeliitu 

mittekuuluvat inimest on meile edastanud Kultuuriministeerium. Loometoetusi laekub 

pidevalt, seega ei ole need numbrid lõplikud. 

- Kokku oleme sel aastal toetusi juba välja maksnud pea 50 000 euro eest ja see summa 

aasta lõpuks tõenäoliselt kolmekordistub. 

https://www.kul.ee/et/kriisiabi
https://www.kul.ee/et/vabakutseliste-loovisikute-loometoetus-ja-loomeliidud
https://www.kul.ee/et/vabakutseliste-loovisikute-loometoetus-ja-loomeliidud
https://tantsuliit.ee/liikmele/loometoetus/
mailto:tantsuliit@gmail.com
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-  Kokku eraldati loomeliitudele lisaks 4,2 miljonit eurot loometoetusteks, sellest pea 

900 000 on hetkel ära kulutatud. Ehk siis iseenesest veel võimalust toetust saada on. 

- Oluline on järgida tingimusi!!! Kui ei tea – küsi ja täpsusta! 

- Loometoetuste puhul kehtib see reegel, et kes ees, see saab toetatud. Liit ei saa tagada 

raha jätkumist aasta teise poolde. Loometoetuste taotlemine toimub jooksvalt. Oma 

loometoetuse taotlus tasub esitada esimesel võimalusel, kui vastad tingimustele. 

- Lisaks on Kultuuriministeerium andnud kõikidele loomeliitudele korralduse, et 

loometegevuse toetusi/stipendiume me hetkel maksta ei tohi ning ka varasemate 

aastate ülejääk tuleb suunata loometoetusteks. 

- Loometegevuse toetusi ehk kuni 100 € suurust täiendkoolituse toetust ei tohi liit alates 

eriolukorra algusest maksta. 

- Paraku tähendab see ka seda, et ülejääki ei kandu edasi ka järgmisesse aastasse, mis 

tähendab hetkeseisuga ka seda, et 2021. aastal pole liidul võimalik loometegevuse 

toetusi maksta. 2021. aasta alguses vaatame selle seisu üle. 

 

3. Liidu tegevuste ja majandusaasta ülevaade 2019 ja 2020 – Raido Bergstein 

ETTLi kontor asub Eesti Tantsuagentuuri ruumides (Hobujaama 12/ Narva mnt 9E, 

10151 Tallinn). 

Organisatsiooni igapäevatööd juhib 3-liikmeline juhatus ning 12-liikmeline volikogu. 

Tegevjuhi osalist teenust pakub üks inimene. 

Juhatuse liikmed: Raido Bergstein (juhatuse esimees), Laura Kvelstein ja Maria Uppin 

Volikogu liikmed: Raho Aadla (volikogu esimees), Annika Viibus, Anne Tamm-

Kivimets, Arolin Raudva, Jaan Ulst, Jane Miller-Pärnamägi, Katrin Kreutzberg, Krõõt 

Kiviste, Maarja Tõnisson, Marie Pullerits, Monika Tomingas, Sille Kapper 

Töö koordinaator/tegevjuhi ülesannetes Sille Ardel 

 

Kokkuvõtlik ülevaade ETTLi olulisematest tegevustest 2019. aastal ja sama 

suunda hoitakse 2020. aastal: 

- Liidu liikmete arv 31.12.19 seisuga oli 210 inimest, mai 2020 seisuga 219 inimest –

tantsuvaldkonnas tegutsevat koreograafi, tantsukunstnikku, tantsijat, tantsuõpetajat 

ja/või valdkonna korraldajat; 

- 2019. aastaks eraldatud loomeliidu toetus Kultuuriministeeriumilt: 

41 482 €, loometoetusteks 35 259,70 € ja 15 % administreerimiskulu 6222,30 € 
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Summa suurus tuleneb seadusest aktiivsete loovisikutest liikmete arvu ja riikliku 

miinimumpalga järgi. 

- 2019. aasta liidu rahastuse allikateks olid KulMin loomeliidu toetus loovisikutele, 

Kulka tegevustoetus ja teised suuremad ja väiksemad projektid, liikmemaksud. Vaata 

lähemalt majandusaasta aruanne 2019; 

- 2019. aastal toetasime oma liikmeid veidi rohkem kui 35 000 euroga (loometoetused, 

loometegevuse toetused, stipendiumid); 

- 2019. aastal said loometoetust 8 inimest ja loometegevuse toetust 22 inimest. 

 

- 2020. aastaks eraldatud loomeliidu toetus Kultuuriministeeriumilt:  

48 20 €, loometoetusteks 41 582 € ja 15 % administreerimiskulu 7338 € 

Varasemate aastate ülejääk 4709,04 € läks samuti korralduse alusel loometoetusteks. 

- 2020. aasta liidu rahastuse allikateks on KuMin loomeliidu toetus loovisikutele, Kulka 

tegevustoetus ja teised suuremad ja väiksemad projektid, liikmemaksud. 

 

- Tänaseks on ilmunud on juba 97. TantsuKuuKiri, mis toob kord kuus sisukat 

tantsuvaldkonna, nii tantsukunsti kui ka -hariduse alast lugemist. Tegijateks on 

toimetaja Evelin Lagle, keeletoimetaja Pille Saar, rubriiki „Mitte ainult kunstist“ 

kirjutab Katrin Kubber ning disaini ja lehe eest vastutab Jaan Joosep Sarapuu ning 

lisaks kirjutatakse TantsuKuukirja tasustatud artikleid erinevate autorite poolt; 

- ETTL andis 2019. aastal välja 21 tantsuspetsialisti kutsetunnistust vahemikus tase 5-7 

– tantsuspetsialisti kutse taotlejate arv kasvab iga aasta, kvalifikatsiooni väärtustamine 

tantsuvaldkonnas on oluline. 2020. aasta taotlemine/dokumentide esitamine on 5. 

oktoober 2020; 

- Gerd Neggo nimeline tantsuõpetaja tunnustuspreemia sai välja antud juba üheksandat 

korda, mille pälvis Elena Poznjak-Kõlar!; 

- 2020. aastal tunnustame Gerd Neggo preemiaga üht tantsuõpetajat juba 10. kord!; 

- Kedja töögrupp osales oktoobris 2019 Kedja võrgustiku kohtumisel Kedja Stretch  

Soomes, Turus ning juunis 2019 toimus Riias Läti, Leedu ja Eesti loomeliitude 

kohtumine, kus osales ka ETTLi esindaja; 

- Kedja@Tantsumassiiv toimub 19.-20. august 2020; 

- Augustis 2019 toimus toredaks traditsiooniks kujunenud tantsuinimesi kokku toov ja 

kogemuste vahetust pakkuv Tantsumassiiv koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia 

ja Massiaruga; 

http://kuukiri.tantsuliit.ee/


6 
 

- Tantsumassiiv 2020 toimub 15.-20. august; 

- Aktiivselt tegutseb Eesti Tantsuagentuuri eestvedamisel TantsuRUUMi keskkond, mis 

pakub erinevaid võimalusi tantsuprofessionaalidele enese arendamiseks ja koostööks; 

- Tantsuvaldkonna parema tuleviku nimel tegutsevad edukalt koos Eesti Tantsukunsti ja 

Tantsuhariduse Liit ja Eesti Tantsuhuvihariduse Liit, lisaks olemas noortele Eesti 

Noorte Tantsu Ühing; 

- Veel paremaks ja kvaliteetsemaks tantsuvaldkonna infovahetuse edastamiseks on 

teevad kolm liitu koostöös TANTSU uudiskirja, mis jõuab kõikide liikmete e-mailile 

mailchimpi vormingus; 

- Lisaks kuulub liit Eesti Tantsunõukogusse, mis koondab üle Eesti suuremad 

tantsuorganisatsioonid. 

 

4. Ettepanek pikendada ühe aasta võrra volikogu ja juhatuse liikmete volitusi, 

kuna 22.05 seisuga pole virtuaalselt võimalik hääletust vormistada, nagu juriidiline 

kord ette näeb.  

Ettepanek: Pikendada ühe aasta võrra praeguse volikogu ja juhatuse liikmete volitusi 

kuni 31. märts 2021. Volikogu ja juhatuse kogu koosseisu uued valimised toimuvad 

2021. aasta liidu üldkoosolekul. 

Hääletus: Hääletamise hetkel viibis e-üldkoosolekul 45 liidu liiget. 

Tulemus: 44 jah, 1 erapooletu 

Otsus: On vastuvõetud, juhatuse ja volikogu liikmete volitused on pikendatud kuni 31. 

märts 2021. Uued valimised toimuvad 2021. aasta üldkoosolekul. 

 

5. Eesootavad sündmused ja projektid – lühiülevaade 

- Tantsuspetsialisti kutse – Anne  

- Tantsuspetsialisti kutse infopäevad juunis ja septembris 

Info: https://tantsuliit.ee/uudised/tantsuspetsialisti-infotunnid-2020/ 

o 2019. aastal andsime välja 21 kutset, vahemikus tase 5-7 

o Kuna kutse andja õigused kehtivad 5 aastat, siis märts 2020. taotles ETTL uuesti 

kutse andjaks ja sai need õigused ka järgnevaks 5 aastaks. 

o Oluline on tantsuspetsialisti kutse väärtustamine ja kvalifikatsiooni.  

o Tantsuspetsialisti kutse riiklik palgatoetus – peaks olema samamoodi toetatud nagu 

spordi treenerid. 

https://tantsuliit.ee/uudised/tantsuspetsialisti-infotunnid-2020/
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- Täiendkoolituse programm tantsuõpetajatele, juuli-oktoober 2020 – Jane 

https://tantsuharidus.ee/koolitus/taiendkoolituse-programm-tantsuopetajatele/ 

- Kedja 2020 - Kedja@Tantsumassiiv – Jaan, Raho ja Maarja 

Kedja Eesti pesa ja info liidu lehel: https://tantsuliit.ee/meist/partnerid/kedja/ 

Kedja koduleht: http://www.kedja.net/ 

- Tantsumassiiv 2020 toimub 15.-20. august Massiarul – Anu Sööt 

https://www.facebook.com/events/605034346758880/ 

- Tantsuhuvihariduse aastapäev, 14.11.2020 Tartus ERMis – Jane, peakorraldaja Eesti 

Tantsuhuvihariduse Liit 

- Gerd Neggo preemia üleandmine tantsuhuvihariduse aastapäeval ERMis, Tartus 

14.11.2020 – 2020. aastal anname Neggo preemia välja juba kümnendat korda! 

- TantsuKuukirja osas tervitame siin Evelin Lagle ja Kuukirja tiimi 

http://kuukiri.tantsuliit.ee/ 

 

Lisaks veel eesootavaid tantsuvaldkonna sündmusid: 

- Tantsunädal 1.-6. september Viljandis! http://tantsunadal.ee/ 

- notafe 5.-11.08.2020 http://notafe.ee 

- Tallinna Tantsuteatri töötoad 

29.-30. augustil ja 5.-6. septembril Tartus: 

https://www.facebook.com/events/288849059180496/ 

6. septembril Pärnus: https://www.facebook.com/events/2666660383619270/ 

- Koolitants http://tantsuagentuur.ee/koolitants/ 

- Kuldne Karikas http://kuldnekarikas.ee/kuldne-karikas-esitleb-eesti-tantsuauhinnad/ 

- daCi (dance and the Child international) - https://daci.international/ konverents lükati 

ühe aasta võrra edasi, järgmine konverents toimub 2022 Torontos ning üheks teemaks 

lisati tantsu e-õpe. 

 

Tunnustamine ja selle olulisus, liit on tänavu tunnustanud ja esitanud 

preemiatele mitmeid tantsuvaldkonna inimesi – Raho 

- Liiduna peame tantsuvaldkonna inimeste tunnustamist väga oluliseks ja seetõttu oleme 

selle üheks oma fookuseks võtnud!  

- Teeme seda nii palju kui jõuame ja alati võib teha liidule ettepanekuid, kui jääb keegi 

silma, kes sobib mõnele kindlale tunnustamisele esitada. 

https://tantsuharidus.ee/koolitus/taiendkoolituse-programm-tantsuopetajatele/
https://tantsuliit.ee/meist/partnerid/kedja/
http://www.kedja.net/
https://www.facebook.com/events/605034346758880/
http://kuukiri.tantsuliit.ee/
http://tantsunadal.ee/
http://notafe.ee/
https://www.facebook.com/events/288849059180496/
https://www.facebook.com/events/2666660383619270/
http://tantsuagentuur.ee/koolitants/
http://kuldnekarikas.ee/kuldne-karikas-esitleb-eesti-tantsuauhinnad/
https://daci.international/
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- Lisaks on liit alati valmis soovitus- ja toetuskirju kirjutama. Selle puhul saata vastav 

märgukiri, koos infoga, kes on kirja saaja, taotluse esitaja nimi, projekti nimetus ning 

soovi korral ka lühike tutvustus, liidu e-mailile tantsuliit@gmail.com. Arvestada, et 

saadame toetuskirja 5 tööpäeva jooksul. 

 

Palgamäärade töörühm ja eriolukorra ajal tehtud küsimustik – Katrin, Raho (ja 

Arolin) 

- Eriolukorra ajal tehtud ja liikmetele saadetud palgamäärade ja toimetuleku 

küsimustikule oli vastanuid kokku 79 

- Töörühm jätkab antud küsimustikuga tööd sügisel, esmased kokkuvõtted on tehtud, 

kuid vajab veel suurt üldist analüüsimist, kokkuvõtet ja ülevaate tegemist. Tuleb ehk 

ka mõni spetsialist selleks leida. 

- Eesmärk on luua valdkondlik hinnakiri erinevate tööde osas, mis läheks aluseks liidu 

kodulehele, et kõik saaksid seda kasutada. 

- Palgamäärade teema on koguaeg laual, sellega tuleb järjepidevalt tegeleda. 

- Küsimustikust on selgelt näha, et liidu liikmed on väga eripalgelised ja tehtavad 

tegevused väga laialiulatuvad; on neid kelle jaoks on tants elukutse, kust tuleb kogu 

sissetulek, kui palju on ka, neid kes tegutsevad tantsuvaldkonnas oma põhitöö kõrvalt. 

 

- Eriolukorra ajal sai väga selgeks ja muutus oluliseks töölepingute omamine (võivad 

olla erinevad vormid). Liit soovitab lepingute vormistamist, see annab kindluse, 

maksud makstud, tagatud ravikindlustus ja teised garantiid. 

 

Küsimused liikmete poolt 

- Küsimus: Kust oleks võimalik saada toetust välismaal õppimise jaoks?  

Vastus: Esitada taotlus Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali: https://www.kulka.ee/ 

ning Kultuuriministeeriumi poolt välja kuulutatud riigi kultuuristipendium: 

https://www.kul.ee/et/uudised/eelteade-peatselt-oodatud-ettepanekud-riigi-

kultuuristipendiumide-maaramiseks 

- Tõstatatud teema/küsimus: Kultuuriministeeriumi etendusasutuste tegevustoetus ja 

selle ebaaus jagamine? Sellega tuleks tegeleda, see raha jagamine käib seal väga 

kahtlaselt ja see on probleem, komisjonis istuvad need inimesed, kes toetust ise saavad 

või nendega seosed isikud saavad. 

mailto:tantsuliit@gmail.com
https://www.kulka.ee/
https://www.kul.ee/et/uudised/eelteade-peatselt-oodatud-ettepanekud-riigi-kultuuristipendiumide-maaramiseks
https://www.kul.ee/et/uudised/eelteade-peatselt-oodatud-ettepanekud-riigi-kultuuristipendiumide-maaramiseks
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Vastus: Peame antud teemat uurima ja suhtlema sel teemal teiste partneritega. Hetkel 

ei saa me seisukohta kujundada. Paraku on nii, et päeva lõpuks on kõik rahastuse 

otsused poliitilised ja need teeb minister, otsuste tegemisel on komisjon ainult 

nõuandev organ. 

- Tõstatatud teema/küsimus: Teatriauhinnad – tantsuetenduste valikuline vaatamine, 

kutsetele ei vastata ja ei tulda kohale, peamiselt saavad tähelepanu vaid suured teatrid 

ja väiketeatrid on kõrvale jäetud. 

Vastus: ETTL ei saa sekkuda Teatriliidu siseotsustesse, kuid partnerina saame 

nendega suhelda ja tantsu osas rohkem koostööd teha. Valdkondlikult saame ise 

esitada kandidaate erinevatesse teatriauhindade kategooriatesse. Hetkel liit ei saa 

seisukohta kujundada ühe inimese arvamuse peale, kuna pole kuulda, et teised seda 

samuti tunnetaksid. Sügisel võtab liidu volikogu need teemad uuesti ette. 

 

 

 

 


