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Tegevusaruanne

 Juhatuse tegevusaruanne aastal 2009/2010

18. juunil 2009 lõppes eelmise juhatuse ametiaeg ja ametisse valiti  ELSA Estonia juhatus alljärgnevas koosseisus:

 Akadeemiliste ürituste asepresident – Alla Kuznetsova

Seminaride ja konverentside asepresident – Triin Tõnisson

Praktikavahetusprogrammi asepresident – Liina Männiste

Varahoidja – Katerin Peärnberg

Marketingi asepresident – Ave-Geidi Jallai

Peasekretär – Maarja Saluste

President – Siim Tamm

Peale uue juhatuse valimist korraldasid uus ja vana juhatus juulis kaks ülemineku üritust, mille eesmärk oli anda uuele juhatusele detailne

ülevaade nende ülesannetest, organisatsiooni hetkeseisust, väliskontaktidest ja muust vajalikust, et tagada organisatsiooni tegevuse edukas

jätkumine. Vana juhatus andis uuele juhatusele edasi oma teadmised ning kogemused. Ürituse käigus pandi paika ka 2009/2010. aasta

tegevuskava ning toodi välja uued värsked ideed, mida tulevasel tegevusaastal rakendada.

Juhatuse ametlikud koosolekud toimusid üle kahe nädala. Esimest korda korraldati ka avatud juhatuse koosolek, kus aktiivsemad liikmed said

jälgida koosoleku läbiviimist ning oma mõtteid ning ideid avaldada.

Majandusaastal toimus veel kaks üritust, mille eesmärgiks oli juhatuse motiveerimine.  14. oktoobril toimus koosviibimine peasekretäri juures

ning 17. detsembril peeti koos jõule.

Seminarid ja konverentsid aastal 2009/2010 I Õppevisiidid

2009. aasta juuli lõpus/augusti alguses toimus rahvusvahelise noortevahetuse raames Tšehhi ja Slovakkia juuratudengite õppevisiit Eestisse.

Tegu oli inim- ja kodanikuõigustele keskenduva rahvusvahelise programmiga, mis viidi läbi Lõuna-Eestis ja Tallinnas. Koos peeti teemakohaseid

seminare ja arutelusid, tutvuti teineteise kultuuridega, vahetati mõtteid, külastati Riigikogu, Õiguskantsleri Kantseleid ning Välisministeeriumi.

20.-22. oktoobril 2009. a korraldas ELSA Estonia koostöös ELSA Turkuga Eesti juuratudengite õppereisi Soome. Õppevisiidi raames külastati

Helsingis advokaadibürood Roschier ning Soome Finantsinspektsiooni, Turkus linna politseijaoskonda ning Turku Ringkonnakohut. Lisaks

vahetati mõtteid kohalike üliõpilastega ning tutvuti vaatamisväärsustega. 

22.-30. novembril toimus suvel Eestis aset leidnud õppereisi jätkuüritus - üheksa Eesti juuraüliõpilast sõitis vastukülastusele Tšehhi, mille

raames külastati Prahat, Karlovy Vary’t ning Pleznis asuvaid riigiasutusi ning peeti seminare ning loenguid.

II Seminarid

11. veebruaril toimus 2010. aasta avaüritus. Pankrotiõigusele keskendunud „Pankrotipraktikute seminaril“ esinesid Paul Varul  (Tartu Ülikooli

tsiviilõiguse professor), Kersti Kerstna-Vaks (Tartu Maakohtu kohtunik), Andres Hermet (pankrotihaldurite koja esimees), Jaanus Mody

(advokaadibüroo Luiga Mody Hääl Borenius partner)ning Arne Ots (advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous advokaat). Osales 120

juuratudengit.

10.-14. märtsil 2010. a  toimus juba viiendat aastat rahvusvaheline humanitaarõiguse seminar, mis sellel aastal kandis nime "5th Tallinn Seminar

on International Humanitarian Law: Laws of War in Action". Esmakordselt külastati lisaks Tallinnale ka Tartut. Aastate vältel on seminari läbivaks

teemaks olnud sõjapidamise pidev areng ja muutmine ning sellest tingitud uute väljakutsete analüüs. Aastal 2010 oli seminari raskuskese

rahvusvahelisel kriminaalõigusel, uuriti ja analüüsiti humanitaarõiguse ja rahvusvahelise kriminaalõiguse puutepunkte ning problemaatikat,

pilgud viidi sõjakuritegudele. Seminari peaesinejaks oli Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kohtunik Erkki Kourula, lisaks Nobuo Hayashi, Nicholas

Kaufman, Aleksandr Popov, Olavi Jänes ning Andres Kahar ja  Martin Arpo Kaitsepolitseiametist. Külastati koos erinevaid riigiasutusi.

Praktilisema tegevuse poole pealt imiteeriti laserrelvadega sõjaolukordi ning peeti Riigikohtus harjutuskohtu võistlus. Päevastele akadeemilistele

üritustele järgnes sotsiaalne programm – lõõgastuti vastuvõttudel, õhtusöökidel, spa´s, muuseumis ja ühistel koosviibimistel. Seminaril oli 45

osalejat Eestist ja välismaalt. Ürituse toimumisse andsid oma panuse Tartu Ülikooli õigusteaduskond ning NATO, samuti toetas

Hasartmängumaksu nõukogu.

29. aprillil 2010. a  toimus Tartus Iuridicumis esimene ELSA Student Research Academy - "Intellektuaalse omandi piiride otsinguil". Uuel ja

huvitaval üritusel oli 30 osalejat. Esinesid: Aleksei Kelli, Margit Piirmann, Holger Nõmm, Tõnis Mets ning Kaie Puur. Läbiviimist toetas TÜÜE.

http://www.google.ee/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fhmn.riik.ee%2F&rct=j&q=hasartm%C3%A4ngumaksu+n%C3%B5ukogu&ei=8DMRTKSAFZuSOOWV7NsH&usg=AFQjCNELbNz-GSU2dk-mGk6QgYjpwdmqUw
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 III Kokteiliõhtud

ELSA Estonia korraldas sellel aastal juba traditsiooniliseks saanud üritustesarja „Kokteiliõhtu õiguspraktikutega“. Üritustesarja eemärgiks on

anda juuratudengile võimalus näha õigusmaailma praktilisemat poolt ning kohtuda tegevjuristidega vabas õhkkonnas.

24. septembril toimus esimene üritus, mis oli varasematest omasugustest veidi erinev.  Tegemist oli jätkuüritusega 2009. a suvel  toimunud

ELSA Estonia korraldatud kodanikuühiskonna temaatikale pühendatud õppevisiidile tšhehhide ning slovakkidega, raskuskeskmeks 

kodanikuaktiivsus. Ürituse raames said teiste hulgas sõna ELSA Estonia (juhatuse) tegevliikmed, kes tutvustasid erinevaid harjutuskohtuid,

praktikavahetuse võimalusi ning õppevisiite.  Peaesinejaks oli Hans H. Luik.

29.  septembril toimus Tartus korporatsiooni Vironia ruumides kokteiliõhtu “Meditsiin juuras”, mis sai korraldatud koostöös arstitudengitega.

Esinesid kohtuarstiteaduse professor Marika Väli, prokurör Raul Heido ning vandeadvokaat Ann Saar. Huvi ürituse vastu oli väga suur ning

osales rohkem kui 70 tudengit.

18. novembril toimus „Kokteiliõhtu“ vandeadvokaat Sven Sillari, Harju Maakohtu esinaise kohtunik Helve Särgava ja riigiprokurör Laura

Feldmanisega.

15. veebruari üritus oli pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale, kus esinejateks endine õiguskantsler Allar Jõks ning ametisolev õiguskantsler

Indrek Teder.

10. märtsil toimus „Kokteiliõhtu“ humanitaarõiguse seminari raames.

Akadeemilised üritused aastal 2009/2010

Juba augustis algas akadeemiliste ürituste valdkonna arendustegevus: Tartu õppereisi planeerimine koos seminaride ja konverentside

meeskonnaga ning L@W-i raames institutsioonide külastuste paikapanemine.

Aasta vältel külastati erinevaid institutsioone nii Tallinnas kui Tartus, tutvuti kohapeal juristide igapäevase töö ja ka töökeskkonnaga. Muuhulgas

külastati erinevaid advokaadibüroosid, Õiguskantsleri Kantseleid, halduskohust, kriminalistika keskust EKEI ja Notarite Koda.

Jätkakti  Lawyers@Work üritusi ka Tartus, millega eelmine aasta algust tehti. 

 Aprillis viidi koostöös Eesti Juristide Liiduga  läbi töövarjupäev, mis oli kõigi osavõtjate hinnangul õnnestunud üritus. Töövarjupäeva selle aasta

eesmärgiks oli laiendada osalejate arvu nii varjutatavate kui varjutajate osas ning pakkuda võrreldes eelmise aastaga uusi huvitavaid

varjutatavaid. Varjutatavate hulga kuulusid õiguskantsler Indek Teder, Vabariigi Presidendi õigusnõunik Ülle Madise, Riigikogu Kantselei direktor

Heiki Sibul, AS Swedbanki peajurist, kohtunik Katre Poljakova, advokaat Pekka Puolakka, advokaat Carri Ginter, advokaat Margus Mugu,

ringkonnaprokurör Anneli Lumiste, prokuröri abi Mairi Heinsalu, notar Anneli Alekand ja notar Lee Jäetma. 

Lisaks toimus projekt, mille eesmärgiks oli anda gümnaasiumiõpilastele sissejuhatavaid loenguid õigusesse. Loengud toimusid peamiselt

tööõiguse valdkonnas. Tunnid toimusid Pirita Majandusgümnaasiumis.

27. mai 2009.a toimus seminar  esimene ühine üritus EPSÜ´ga, kus keskseks teemaks on Venemaa-Gruusia konflikt. Esinejateks on endine

õiguskantsler Allar Jõks, kes rääkis lähemalt seminari teemast ning tunnustatud psühholoog Arno Baltini, kes jagas läbirääkimisalased

nõuandeid.

ELSA Estonia tegevus Tartus aastal 2009/2010

29. september - kokteiliõhtu "Meditsiin juuras" ( ühisüritus koos Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga). Esinejad: kohtuarstiteaduse professor Marika

Väli, prokurör Raul Heido, vandeadvokaat Ann Saar.

5. november - Lawyers@Work Advokaadibüroos Paul Varul. Esinejad: partner, vandeadvokaat Paul Varul, vandeadvokaadi abi Peeter Viirsalu,

vandeadvokaat Leonid Tolstov.

15. detsember - Lawyers@Work Lõuna Ringkonnaprokuratuuris. Esineja: ringkonnaprokurör Marge Püss.

23. märts - Lawyers@Work advokaadibüroos Tark & Co. Esinejad: vandeadvokaat Margo Lemetti, vandeadvokaadi vanemabi Alo Noormets.

 29. aprill - ELSA Student Research Academy - intellektuaalse omandi piiride otsinguil. Esinejad: Aleksei Kelli (PhD, intellektuaalse omandi

õiguse lektor), Margit Piirman (TÜ doktorant), Holger Nõmm (TÜ magistrant), Tõnis Mets (PhD, TÜ Ettevõtluskeskuse juhataja), Kaie Puur

(patendivolinik).

Praktikavahetusprogramm aastal 2009/2010

mailto:Lawyers@Work
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Aasta vältel on rõhku pööratud STEPi (Student Trainee Exchange Program) arendamisele Eestis. Kasutati eelmisel aastal välja töötatud ELSA

Estonia jaoks sobivat STEPi strateegiat, mille üheks eesmärgiks oli STEPi programmi tutvustada Eesti tööandjate hulgas. Töö on vilja kandnud

ning Eestis loodi esimene SPEPi koht rahvusvahelise ettevõtte peakontoris Tallinnas, kus praktikant tegeles Euroopa Liidu ning Rootsi

õigusega.  2010. asta alguses läks ELSA liige praktiseerima Soome.

Rahvusvahelised üritused aastal 2009/2010

ELSA Estonia juhatuse ning laiendatud juhatuse liikmed on andnud olulise panuse ELSA Estonia rahvusvahelikustamisele osaledes arvukatel

rahvusvahelistel üritustel.

ELSA Estonia on olnud esindatud kõigil ELSA rahvusvahelistel üldkoosolekutel - nii Rumeenias kui Maltal, kus korraga oli üle 200 ELSA

rahvusvahelise liikme. Samuti oli ELSA Estonia esindatud rahvusvahelistel presidentide kohtumistel, kus osavõtjad Euroopa riikidest jagasid

kogemusi ning nõuandeid. Ühtlustati tegevusi ja jagati informatsiooni. ELSA Estonia korraldas ning võttis osa ka arvukatest rahvusvahelistest

õppevisiitidest.

Koostööpartnerid aastal 2009/2010

Tartu Ülikooli Õigusteaduskond on panustanud ELSA Estonia arengusse toetades nõu ja jõuga. Mitmel korral oleme saanud initsiatiivi ning

ettepanekute kaudu uusi mõtteid, kuidas ELSA tegevust efektiivsemaks muuta. Tartu Ülikooli Õigusteaduskond võimaldas ELSA-le nii Tartus kui

Tallinnas enda stendi, kus uuendatakse regulaarselt üritustega seonduvat infot.

Aasta lõikes on toimunud  ühisüritusi ELSA Estonia partneri Eesti Juristide Liidu ning samuti katuseorganisatsiooni Eesti Noorteühenduste

Liiduga.

Koostöös Eesti Juristide Liiduga toimus taaskord traditsiooniline töövarjupäev, kus mitmed Eesti Juristide Liidu liikmed olid varjutatavateks.

ELSA Estonia ning Eesti Juristide Liit on käesoleva aasta raames ühisürituste kaudu oluliselt tegevust tõhustanud. ELSA Estonia vahendas

üliõpilastele ka Juristide Liidu õigusabi projekti.

Aasta vältel on ELSA Estonia tihedalt osalenud Eesti Noorteühenduste Liidu korraldatavates töögruppides ning võtnud osa koolitustest

ja seminaridest. Oleme osa võtnud ENL-i jõulupeost ning olnud esindatud üldkoosolekul. ELSA Estonia laiendatud juhatuse liige valiti käesoleval

aastal ka ENL-i juhatusse.

ELSA Estonia on teinud koostööd advokaadibüroodega. Ürituse L@W, soomlaste õppereisi, pankrotipraktikute seminari ning mitmete

kokteiliõhtute kaudu on advokaadibürood olnud ELSA Estonia tegevusele oluliseks toeks.

Uuenduslikuna alustas ELSA Estonia koostööd Eesti Psühholoogiatudengite Ühendusega (EPSÜ) korraldades ELSA ja EPSÜ ühisürituse

„Sillad,“ kus põhirõhk langes Venemaa-Gruusia konflikti pidepunktide lähemale analüüsile. Esinesid Allar Jõks ning Arvo Baltin.

Esimest korda tehti koostööd ka Arstiteadusüliõpilaste Seltsiga ning koos peeti seminar Tartus.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Juhatuse deklaratsioon

1. raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestusmeetodid on

vastavuses hea raamatupidamistavaga;

2. raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ ELSA Estonia finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

3. aastaaruande koostamisperioodil selgunud bilansipäeva järgsed olulised asjaolud on raamatupidamise aastaaruandes nõuetekohaselt

arvesse võetud ja esitatud;

4. MTÜ ELSA Estonia on jätkuvalt tegutsev.
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Bilanss
(kroonides)

 31.03.2010 31.03.2009

Varad   

Käibevara   

Raha 43 715 57 134

Kokku käibevara 43 715 57 134

Kokku varad 43 715 57 134

   

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 57 134 48 881

Aruandeaasta tulem -13 419 8 253

Kokku netovara 43 715 57 134

Kokku kohustused ja netovara 43 715 57 134
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Tulemiaruanne
(kroonides)

 01.04.2009 -

31.03.2010

01.04.2008 -

31.03.2009

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 24 600 18 200

Annetused ja toetused 152 069 79 230

Tulu ettevõtlusest 5 590 0

Muud tulud 100 179 68 763

Kokku tulud 282 438 166 193

   

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -295 857 -157 940

Kokku kulud -295 857 -157 940

   

Kokku põhitegevuse tulem -13 419 8 253

Aruandeaasta tulem -13 419 8 253
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Rahavoogude aruanne
(kroonides)

 01.04.2009 -

31.03.2010

01.04.2008 -

31.03.2009

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 24 600 18 200

Laekunud annetused ja toetused 152 069 79 230

Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 5 590 0

Muud põhitegevuse tulude laekumised 100 100 68 731

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -295 857 -157 940

Muud rahavood põhitegevusest 79 32

Kokku rahavood põhitegevusest -13 419 8 253

 

Kokku rahavood -13 419 8 253
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Netovara muutuste aruanne
(kroonides)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.03.2008 48 881 48 881

Aruandeaasta tulem 8 253 8 253

31.03.2009 57 134 57 134

   

  

Aruandeaasta tulem -13 419 -13 419

31.03.2010 43 715 43 715
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühing ELSA Estonia 2009./2010. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi

hea raamatupidamistavaga. Hea raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida

täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist. Raamatupidamises võetakse varad arvele

nende soetamise momendil tegelikus soetushinnas, väljaminekud nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses ehk dokumentaalsete tõendite

alusel, mitte turuhinnas.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eesti kroonides.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

Muutused puuduvad, sest muudatusteks puudus põhjus.

Vigade korrigeerimine

Vigu pole korrigeeritud. 

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest otsemeetodil, mille

kohaselt avalikustatakse raha brutolaekumiste ja -väljamaksete põhiliigid.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Mittetulundusühingu arvestusvaluutaks on Eesti kroon, kõiki teisi valuutasid loetakse välisvaluutadeks va kui teistsugune nõue

tuleneb seadusest. Välisvaluutas (eelkõige euro) fikseeritud maksete kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumispäeval kehtinud

Eesti Panga valuutakurss. 

Finantsinvesteeringud

Finantsinvesteeringud mittetulundusühingul puuduvad. 

Tütar- ja sidusettevõtjate aktsiad või osad

Tütar- ja sidusettevõtted puuduvad. Tegemist on mittetulundusühingu mitte ettevõttega. 

Nõuded ja ettemaksed

Laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Seejuures hinnatakse iga laekumata arvet

eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni arve saaja maksevõime kohta. Lootusetult laekuvad kulud on kantud bilansist välja, ebatõenäoliselt

laekuvad kulud kantakse üldhalduskuludesse.

Varud

Varud võetakse arvele soetumaksumuses.

Varude soetusmaksumuse arvestuspõhimõted

Varud kajastatakse bilansis soetusmaksumuses.  

Bioloogilised varad

Bioloogiline vara on loomne või taimne elusorganism. Bioloogilised varad mittetulundusühingul puuduvad. 

Kinnisvarainvesteeringud

Kinnisvarainvesteeringud puuduvad ning neid pole plaanis ka lähitulevikus. Mittetulundusühingul kinnisvara puudub. Seega pole ka

rakendatavaid põhimõtteid.
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Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Mittetulundusühingul pole kunagi põhivara olnud. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille seotusmaksumus ületab 10 000 Eesti krooni ja mille kasulik

eluiga on üle ühe aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kuluks ning nende üle peetakse

arvestust bilansiväliselt.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    10 000

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille seotusmaksumus ületab 10 000 Eesti krooni ja mille

kasulik eluiga on üle ühe aasta.

Põhivara grupid puuduvad, sest põhivara pole senimaani mittetulundusühingul olnud.

Rendid

Mittetulundusühing pole kunagi võtnud ega andnud midagi rendile ning ei plaani seda ka lähitulevikus teha. Renditakse vaid ühekordselt

ruume/tarbeid konkreetsete ürituste tarbeks ning maksumus võetakse kohe kuluna arvele.

Finantskohustused

Finantskohustused (võlakohustused) mittetulundusühingul puuduvad ning neid pole plaanis võtta ka lähitulevikus. Seega pole ka

rakendatavaid põhimõtteid.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused

Eraldis on kohustus, mille realiseerumise aeg või summa ei ole kindlad.

Tingimuslik kohustus on võimalik või eksisteeriv kohustus, mille:

(a)realiseerumine ei ole tõenäoline; või

(b)mille suurust ei ole võimalik piisava usaldusväärsusega mõõta.

Puuduvad. 

Annetused ja toetused

Toetused ja annetused võetakse bilansis arvele tuluna. Liikemakse annetuse ega toetusena ei arvestata. 

Maksustamine

Mittetulundusühingul pole makse, mida eraldi kajastada. Mittetulundusühing ei maksa tulumaksu. Mittetulundusühing ei maksa töötasu

ning juhatuse liikme tasusid.

Seotud osapooled

 Mittetulunduühing on iseseisev ning seotud osapooled puuduvad.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel.

Kulud

Kulude arvestuses on lähtuttud tekkepõhisuse printsiibist ning tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Puuduvad.

Lisa 2 Tööjõukulud
(kroonides)

ELSA Estonial tööjõukulusid pole, kõik põhineb vabatahtlikusel.
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Lisa 3 Seotud osapooled
(kroonides)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.03.2010 31.03.2009

Füüsilisest isikust liikmete arv 344 186

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja muud olulised soodustused

 01.04.2009 -

31.03.2010

01.04.2008 -

31.03.2009

0   

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. Seotud osapoolteks on

vaid liikmed.



Aruande digitaalallkirjad
Mittetulundusühing ELSA Estonia (registrikood: 80141826) 01.04.2009 - 31.03.2010 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

LIISA SAARNA Juhatuse liige 08.10.2010

HELEN AAREMÄE Juhatuse liige 08.10.2010

ANETTE AAV Juhatuse liige 10.10.2010

KARDO RANDER Juhatuse liige 10.10.2010

KATI KRUUT Juhatuse liige 10.10.2010

KADRI SUURKIVI Juhatuse liige 10.10.2010

AVE-GEIDI JALLAI Juhatuse liige 10.10.2010



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise

tegevusega või huvialadega seotud ühendused ning

huviklubid

94995 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 58416100

Faks +372 6271889

Faks +372 6090216

Mobiiltelefon +372 58416100

E-posti aadress elsa@elsa.ee

Veebilehe aadress www.elsa.ee


