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Tegevusaruanne

Domus Petri Kogu (reg nr 80253382) on EELK Valga Peetri-Luke koguduse osalusel 5. mail 2007 asutatud ja 19. juunil
2007 äriregistrisse kantud avalikes huvides tegutsev heategevuslik mittetulundusühing, mille eesmärk on:

Valga kogudustele, linnale ja maakonnale vajalike kogukonnateenuste arendamine ja teostamine, millega
aidatakse kaasa tasakaalustatud kogukonna loomisele sotsiaalse tõrjutuse vähendamise ning piirkondliku
kultuuriidentiteedi süvendamise, hoidmise ja tutvustamise kaudu.

 
Domus Petri Kogu põhikirjalised ülesanded (ning nendest lähtuvad tegevussuunad) on:

• Sotsiaalteenused, erinevatele ea- ja riskigruppidele suunatud tegevus

• Laste- ja noortetöö: üritused, laagrid, kriminaalpreventiivne töö

• Terviseedendus, eneseabi- ja tugirühmade tegevuse toetamine ja korraldamine

• Kriisiabi ja psühhosotsiaalne rehabilitatsioon

• EELK Valga Peetri-Luke kogudusele kuuluva kinnisvara (sh hooned, mets ja maa) lepinguline kasutamine ja
hooldamine, sh ehitus- ja remonditööde korraldamine

Domus Petri Kogu tegutseb Valga koguduse majas (Lai 5A), kus on juba aastaid toimunud Valga Linnavalitsuse poolt
finantseeritud sotsiaalteenusena vähekindlustatud inimeste toitlustamine, samuti toitlustatakse vähekindlustatud ja
riskiperedest pärit lapsi koolivaheaegadel. Lisaks soojale lõunale on lastele koolivaheaegadel korraldatud arendavat
huvitegevust.

Domus Petri Kogu tegevust korraldab üheliikmeline juhatus. Juhatuse liige Ester Liinak on ühtlasi tegevjuht. Palgalisi 
põhikohaga töötajaid oli 2010. aastal 3, lühiajaliste lepingutega töötajaid oli 3. 
 
 
ÜLEVAADE AVALIKKUSELE SUUNATUD TEGEVUSEST 
 
I. Igapäevane töö – sotsiaal- ja tööturuteenuste osutamine 
 
1. Supiköök 
DPK pakub igal argipäeval sooja lõunasööki Valga linna toimetulekuraskustes inimestele. Lisaks lõunasöökidele on 
inimestel võimalik omavahel suhelda ja lugeda värskeid ajalehti. 2010. aastal on Valga Linnavalitsuse poolt supikööki 
suunatud 37 täiskasvanut ja 57 last (koolivaheaegadel). 2010. aastal oli meil kohustus pakkuda tööharjutusel osalejatele 
sooja lõunasööki. 
 
Köök on tunnustatud Veterinaar- ja toiduameti poolt ning alates 2008. aastast tehtud supiköögi parendamise kulutused 
on end igati õigustanud – 2010. aastal toimunud kontrollide ajal ei tuvastatud märkimisväärseid puudujääke. 
 
2. Töötute aktiviseerimine 
Koostöös Valga linna töötute aktiviseerimiskeskusega on meie juures võimalik sooritada toimetulekutoetuse saamiseks 
ettenähtud töötunde. 
 
Koostöös Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnaga oleme 2010. aastal läbi viinud kaks 400-tunnist tööharjutuse tsüklit. 
Tööharjutust (kestusega üldjuhul kuni 4 kuud) korraldatakse töötutele, kelle töölesaamine eeldab tööharjumuse ja 
tööoskuste omandamist või taastamist. Tööharjutuse tegevused ja kestus sõltuvad konkreetse sihtrühma, kellele 
tööharjutust korraldatakse, töölesaamise takistustest ja abivajaduse ulatusest. 
Tööharjutuse eesmärk on töötu ettevalmistamine töölkäimiseks ning tema sotsiaalse kaasatuse suurendamine. 
Tööharjutus on suunatud eelkõige töötu kollektiivis töötamise, tööalase vastutuse ning tööks vajaliku kohusetunde ja 
täpsuse kujundamisele. Tööharjutusel osalejatelt tuleb nõuda kokkulepitud aegadest ja tegevustest kinnipidamist ja leida 
neile tegevusi, mis hoiaks neid aktiivsena ja motiveerituna. 
Tööharjutuse teenusel osalemine peab kaasa aitama töötu valmisolekule suunduda teistesse aktiivsetesse 
meetmetesse või asuda tööle. 
 
Töötud (48 inimest) on nii tööharjutuse kui ka hädaabitöödena teinud meie juures kokku 2567 tööpäeva (heakorratööd, 
koristamine, remont, abitööd supiköögis). 
 

 

II. Koostöö Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühnguga 

 

Oleme aastatel 2007-2010 teinud koostööd Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühinguga.
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Oleme kaasatud DUO-projekti läbiviimisesse (http://www.epry.ee/duo/), mis on mõeldud peamiselt psüühilise
erivajadusega inimeste ja nende lähedaste abistamiseks. Projektis väljatöötatud tugigrupi metoodika on kasutatav ka
pikaajaliste töötute toetamisel. 
 

Sügisel alustasime Valgas tööharjutuses osalenud naistele tugigrupi läbiviimist. DUO tugigrupi puhul on oluline, et
grupitöö toimub kahe juhendaja eestvedamisel, kellest üks on professionaalne nõustaja (sotsiaaltöötaja, psühholoog
vmt), teine aga kogemusnõustaja (oma elus raske kriisi läbinud inimene, kes nõustab teisi samalaadses kriisis olevaid
inimesi oma kogemuse baasilt). Tugigrupp jätkas tööd 2011. aastal ning plaanis on jätkata tugigruppide
(eneseabigruppide) korraldamist edaspidi, tööharjutuse vmt tööturumeetme kõrval- või jätkutegevusena. 

ORGANISATSIOONI ARENDUSTEGEVUS

Koolitustel osalemine

Tegevjuht Ester Liinak on 2010. aastal osalenud mitmetel Valgamaa Arenguagentuuri korraldatud MTÜ juhtidele
mõeldud koolitustel. Lisaks vajalikele teadmistele organisatsiooni juhtimisest, projektitööst ja raamatupidamisest on
need koolitused olnud ühtlasi võimaluseks luua kontakte teiste MTÜ-de juhtidega.

Samuti oli oluline toiduhügieeni koolituses osalemine, mis võimaldab vastavaid koolitusmaterjale kasutades korraldada
vajalikku  koolitust supiköögi töötajatele ja tööharjutuses osalejatele kohapeal.

Meediakajastused

DPK igapäevasest tegevusest ilmus ülevaatlik artikkel ajalehes Valgamaalane (16.12.2010) –  Domus Petri Kogu pakub
Valgas abivajajatele tööd ja leiba.

Oluline artikli juures on Valga Linnavalitsuse sotsiaalabiameti juhataja Meeli Tuubeli kommentaar:
MTÜ Domus Petri Kogu tegevuse algusega sai hoo sisse ka uudsem lähenemine kolmanda sektori tegevuses Valgas.
Kogu ei täida ainult linna tellimusi, vaid on tööturuteenuste osas partner ka töötukassale.
Kogu korraldatud koolitustele tuleb osalejaid üle Eesti, mis on ka võimalus Valgat tutvustada.
Avalike teenuste delegeerimine kolmandale sektorile on vajalik, kuna need organisatsioonid ei taotle tulu ja saavad nii
hakkama väiksemate kuludega.
MTÜdele on aga oluline püsiva rahastuse tagamine, sest projektist projektini elamisel ei ole organisatsioon elujõuline.
Seetõttu  jaotab linn sotsiaalvaldkonna mittetulundusühingutele tegevustoetust kokku umbes 600’000 krooni ulatuses, et
tagada tegevuste igapäevane tööshoidmine, näiteks kulutused hoone ülalpidamisele ja töötasuks.
Loomulikult oodatakse mittetulundusühingutelt aktiivsust projektidega lisaraha toomisel, et käivitada uusi teenuseid ja
tegevusi. Sellega on Domus Petri Kogu ka efektiivselt toime tulnud ja linnavalitsus on alati valmis uute algatuste
käivitamisel kaasa lööma.

Ettevalmistused kodulehe loomiseks
2010. aastal algasid ettevalmistused oma kodulehe loomiseks: võimalike teenusepakkujate otsimine, tasuta veebilehe
loomise-majutamise võimaluste otsimine ja proovimine. Samuti kodulehe sisu jaoks vajalike tekstide ja pildimaterjali
kogumine ja süstematiseerimine. 2010. aastal sai tehtud oluline eeltöö, koduleht vabavaralises veebikeskkonnas
weebly.com on olemas 2011. aasta maikuu algusest: http://domuspetri.weebly.com/

Tegevuse tutvustamine
Supiköögi ja tööharjutusega on tutvumas käinud mitmed Valga LV sotsiaalabiametis praktikal viibinud sotsiaaltöö
tudengid.
Ester Liinak tutvustas organisatsiooni toimimist, ressursside hankimist ning sotsiaal- ja tööturuteenuste läbiviimist
17.12.2010 Tallinnas EELK Usuteaduse Instituudis projektis Teeme koos osalejatele läbiviidud koolitusel.
(http://www.eelk.ee/diakoonia/pro_teeme_koos.php)

LÕPETUSEKS

Kodulehe avaleht teatab:
5. mail 2011 möödus 4 aastat Domus Petri Kogu asutamisest. Oleme jätkanud Valga linna ainsa supiköögi tööd,
korraldanud koolivaheaegadel laste toitlustamist ja huvitegevust, viinud läbi tööharjutust, töötute tugigruppi ning
organiseerinud hädaabitöid, hoidnud puhas-korras kogudusemaja ja kirikut...

Majandusaasta aruanne kinnitab: Domus Petri Kogu on jätkuvalt tegutsev, jätkusuutlik ja arenev mittetulundusühing.

http://www.epry.ee/duo/
http://domuspetri.weebly.com/
http://www.eelk.ee/diakoonia/pro_teeme_koos.php
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Varad   

Käibevara   

Raha 194 216 202 996

Nõuded ja ettemaksed 15 360 124 314

Kokku käibevara 209 576 327 310

Põhivara   

Materiaalne põhivara 130 896 17 694

Kokku põhivara 130 896 17 694

Kokku varad 340 472 345 004

   

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Laenukohustused 4 163 4 233

Võlad ja ettemaksed 25 925 41 920

Kokku lühiajalised kohustused 30 088 46 153

Pikaajalised kohustused   

Laenukohustused 0 5 368

Kokku pikaajalised kohustused 0 5 368

Kokku kohustused 30 088 51 521

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 293 483 71 799

Aruandeaasta tulem 16 901 221 684

Kokku netovara 310 384 293 483

Kokku kohustused ja netovara 340 472 345 004
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 2010 2009

Tulud   

Annetused ja toetused 663 625 774 330

Tulu ettevõtlusest 141 390 169 470

Muud tulud 2 000 81 734

Kokku tulud 807 015 1 025 534

   

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -136 590 -271 446

Mitmesugused tegevuskulud -386 433 -245 647

Tööjõukulud -263 671 -286 487

Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 095 -1 446

Muud kulud -134 2 761

Kokku kulud -791 923 -802 265

   

Kokku põhitegevuse tulem 15 092 223 269

Finantstulud ja -kulud 1 808 -1 585

Aruandeaasta tulem 16 900 221 684
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 2010 2009

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 15 092 223 269

Korrigeerimised   

Põhivara kulum ja väärtuse langus -5 095 -1 446

Kokku korrigeerimised -5 095 -1 446

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -113 091 -106 736

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 214 334 -27 764

Makstud intressid 0 -1 612

Muud rahavood põhitegevusest 143 390 251 204

Kokku rahavood põhitegevusest 254 630 336 915

Rahavood investeerimistegevusest   

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -118 297 -3 000

Laekunud intressid -98 78

Kokku rahavood investeerimistegevusest -118 395 -2 922

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenud 0 41 000

Saadud laenude tagasimaksed 0 -41 000

Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed -1 615 0

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
663 625 574 954

Muud väljamaksed finantseerimistegevusest -807 015 -826 158

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -145 005 -251 204

Kokku rahavood -8 770 82 789

   

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 202 996 120 257

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 770 82 789

Valuutakursside muutuste mõju -10 -50

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 194 216 202 996
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2008 71 799 71 799

Aruandeaasta tulem 221 684 221 684

31.12.2009 293 483 293 483

  

Aruandeaasta tulem 16 901 16 901

31.12.2010 310 384 310 384
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Domus Petri Kogu 2010.a raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga, mis

tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi

raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangas

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Domus Petri Kogu arvestusvaluutaks on Eesti kroon, mis on ka MTÜ aruannete esitusvaluutaks; 

kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks.

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel võetakse aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtivad Eesti Panga valuutakursid.

Välisvaluutas fikseeritud rahalised varad ja kohustused hinnatakse bilansipäeva seisuga ümber Eesti kroonidesse bilansipäeval ametlikult

kehtiva Eesti Panga valuutakursside alusel.

Nõuded ja ettemaksed

Kõik finantsvarad võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara eest makstud tasu õiglane väärtus.

Algne soetusmaksumus sisaldab ka kõiki finantsvara soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi,  v.a. selliste finantsvarade, mida

kajastatakse õiglases väärtuses muutusega läbi tulude ja kulude aruande, soetamisega seotud kulutused.

Kõik tavapärastel turutingimustel toimuvad finantsvarade ostud ja müügid kajastatakse nende tehingute tehingupäeval. 

Pärast algset arvelevõtmist kajastatakse kõiki finantsvarasid õiglases väärtuses, v.a. nõuded teiste osapoolte vastu, mida Domus Petri Kogu

ei ole soetanud edasimüügi eesmärgil – kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis jääkmaksumuses. Materiaalse põhivarana on üles võetud inventar, mille soetusmaksumus on

suurem kui 5000 krooni ja/või kasutusaeg üle 1 aasta.

Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooni arvestamise alused vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolud, mis võivad oluliselt muuta

põhivara kasulikku eluiga või nende turuhind on suurenenud

Finantskohustused

Finantskohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on finantskohustuse eest saadud tasu õiglane väärtus.

Edaspidi kajastatakse finantskohustusi nende korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära.

Finantskohustuse kajastamine lõpetatakse siis, kui see on tasutud, tühistatud või aegunud.

Annetused ja toetused

Varade sihtfinantseerimise korral võetakse sihtfinantseerimise abil soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, varade soetamise

toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest.

Soetatud vara amortiseeritakse kulusse ja sihtfinantseerimise kohustus tulusse soetatud vara kasuliku eluea jooksul.

Tegevuskulude sihtfinantseerimine

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel

rakendatakse brutomeetodit, st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulude ja kulude aruandes eraldi ridadel. 
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Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt tulude ja kulude vastavuse printsiibist lähtuvalt.

Lisainformatsioon

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva

31.12.2010 ja aruande koostamise kuupäeva 30.06.2011 vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil toimunud tehingutega.

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.

Lisa 2 Raha
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Sularaha kassas 6 678 157 207

Arvelduskontod 187 538 45 789

Kokku raha 194 216 202 996

Lisa 3 Nõuded ostjate vastu
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Ostjatelt laekumata arved 15 145 124 214

Kokku nõuded ostjate vastu 15 145 124 214
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Lisa 4 Materiaalne põhivara
(kroonides)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvuti-

süsteemid

31.12.2008  

Soetusmaksumus 10 580 10 580 5 560 16 140

Akumuleeritud kulum 0 0 0 0

Jääkmaksumus 10 580 10 580 5 560 16 140

  

Ostud ja parendused 3 000 3 000  3 000

Amortisatsioonikulu -1 177 -1 177 -269 -1 446

  

31.12.2009  

Soetusmaksumus 13 580 13 580 5 560 19 140

Akumuleeritud kulum -1 177 -1 177 -269 -1 446

Jääkmaksumus 12 403 12 403 5 291 17 694

  

Ostud ja parendused 16 597 16 597 101 700 118 297

Muud ostud ja parendused 16 597 16 597 101 700 118 297

Amortisatsioonikulu -1 860 -1 860 -3 235 -5 095

  

31.12.2010  

Soetusmaksumus 30 177 30 177 107 260 137 437

Akumuleeritud kulum -3 037 -3 037 -3 504 -6 541

Jääkmaksumus 27 140 27 140 103 756 130 896

Lisa 5 Võlad ja ettemaksed
(kroonides)

 31.12.2010 31.12.2009

Võlad tarnijatele 16 808 30 720

Maksuvõlad 9 116 11 200

Kokku võlad ja ettemaksed 25 924 41 920
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Lisa 6 Kapitalirent
(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 31.12.2010 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Elion Ettevõted AS 1 069 1 069   
Kapitalirendikohustused

kokku
1 069 1 069   

 

 31.12.2009 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi

12 kuu jooksul 1 - 5 aasta jooksul üle 5 aasta

Elion Ettevõtted AS 2 684 988 1 696  
Kapitalirendikohustused

kokku
2 684 988 1 696  

Renditud varade bilansiline jääkmaksumus

 Muu

materiaalne

põhivara

Kokku

31.12.2009 14 894 14 894

Lisa 7 Kasutusrent
(kroonides)

Aruandekohustuslane kui rentnik   

 2010 2009

Kasutusrendikulu 3 093 6 916

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu

mittekatkestatavatest lepingutest

  

 31.12.2010 31.12.2009

12 kuu jooksul 3 093 3 245

1-5 aasta jooksul 0 3 671

Lisa 8 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(kroonides)

Netomeetod

 31.12.2009

Saadud

31.12.2009

Tagastatud

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Projektid 208 677 0

Kokku sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 208 677 0

Kokku sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused 208 677 0
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Lisa 9 Tulu ettevõtlusest
(kroonides)

 2010 2009

Toitlustusteenused 141 390 169 470

Kokku tulu ettevõtlusest 141 390 169 470

Lisa 10 Tööjõukulud
(kroonides)

 2010 2009

Palgakulu 196 182 214 340

Sotsiaalmaksud 64 747 70 719

Pensionikulu 2 742 1 428

Kokku tööjõukulud 263 671 286 487

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud

projektide otsese kuluna
38 227 78 695

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 11 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2010 31.12.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 2  
Juriidilisest isikust liikmete arv 1  

 

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2010 31.12.2009

Nõuded Kohustused Kohustused

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0

 2010 2009

Ostud Müügid Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgema juhtkonna ning olulise osalusega eraisikust

omanike lähedased pereliikmed ning nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 0 0 0

 

Domus Petri Kogu aastaaruande koostamisel on loetud seotud osapoolteks: 

• omanikke ; 

• teisi samasse konsolideerimisgruppi kuuluvaid ettevõtteid (s.h emaettevõtte teised 

tütarettevõtted); 

• tegev- ja kõrgemat juhtkonda; 

• eespool loetletud isikute lähisugulasi ja nendega seotud ettevõtteid. 
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seisuga 31.12.2010 ei jäänud saldosid seotud osapooltega 

 

 

Lisa 12 Sündmused pärast bilansipäeva

1. jaanuaril 2011 ühines Eesti eurotsooniga ja Eesti kroon (EEK) asendus euroga (EUR). Sellest tulenevalt konverteeris ettevõte sellest

kuupäevast alates oma raamatupidamiskontode saldode ümberarvestuse Eesti kroonidest eurodesse.

Võrdlusandmed konverteeriti ametliku valuutakursiga 15,4566 EEK/EUR.

2011 aasta ja järgnevaid majandusaasta aruandeid hakatakse koostama eurodes.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing Domus Petri Kogu (registrikood: 80253382) 01.01.2010 - 31.12.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

ESTER LIINAK Juhatuse liige 24.06.2011



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Mujal liigitamata sotsiaalhoolekanne majutuseta 88991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7661820

Mobiiltelefon +372 56615797

E-posti aadress dpk@eelk.ee


