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Üldinfo 
  
Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond (edaspidi sihtasutus ja Lastefond) on asutatud 14. 
novembril 2000. aastal. 
  
Sihtasutuse asutajad on Priit Alamäe, Teet Jagomägi, Aino Järvesoo, Arno Justus, Mart Einasto, 
Jaan Kallas, Antti Kask, Malle Keis, Jaan Kelder, Jüri Kirss, Juhan Kolk, Aare Märtson, Robert 
Närska, Aune Past, Jaanus Pikani, Andres Piirsoo, Parvel Pruunsild, Uudo Reino, Piret Roos, 
Urmas Siigur, Olari Taal, Tiina Talvik, Raul Talvik, Jaano Uibo, Karin Varik ja Merli Siff. 
  
Sihtasutuse nõukogus oli 2015. aasta alguses kaheksa liiget: Reet Hääl, Andres Koern, Peeter 
Tulviste ning asutajaliikmetest Jaan Kallas, Antti Kask, Jaan Kelder, Parvel Pruunsild ja Merli 
Siff, kelle volitusi pikendati 2015. aasta 25. mai asutajaliikmete üldkoosoleku otsusega 
järgnevaks kolmeks aastaks. Nõukogu esimeheks oli 9. oktoobrini Jaan Kelder, alates 9. 
oktoobrist täidab seda rolli Küllike Saar.   
 
2015. aastal oli Lastefondil kaks juhatuse liiget Sandra Liiv ja Küllike Saar (kuni 8. oktoobrini). 
2015. aasta 2. detsembril toimunud nõukogu koosolekul otsustati alates 01.01.2016 tagasi 
kutsuda juhatuse liige Sandra Liiv ning uueks juhatuse liikmeks kinnitati alates 1.01.2016 Eveli 
Ilves. 
  
Sihtasutuse 2015. aasta 9. oktoobri asutajaliikmete üldkoosolekul otsustati peatada alates 
9.10.2015 nõukogu liikmete Jaan Kelder ja Peeter Tulviste volitused omal soovil ning anda 
nõukogu liikme volitused kolmeks aastaks Küllike Saarele. 
  
Sihtasutuse liikmete 2015. aasta 2. detsembri üldkoosolekul otsustati peatada alates 1.01.2016 
nõukogu liikme Reet Hääle volitused tema omal soovil ning alates 01.01.2016 anda nõukogu 
liikme volitused Priit Alamäele. 
  
Sihtasutuse nõukogu otsustas 2015. aasta 25. septembri koosolekul lõpetada 
lapsehoolduspuhkusel viibiva Küllike Saare juhatuse liikme volitused alates 08.10.2015. 
  
Koosolekuid korraldas nõukogu 2015. aasta jooksul üheksal korral, sagedusega üks kord kuus 
(välja arvatud juunis, juulis, augustis ja novembris). Lisaks toimus 24. aprillil sihtasutuse 
visiooniseminar, kus arutati Lastefondi viieteistkümne tegevusaasta jooksul saavutatut ning seati 
uued sihid järgnevaks kümneks aastaks. 
  
Lastefondil oli üks täiskoormusega (1,0) juhatuse liikme lepinguga töötaja (kuni 2015. aasta 
lõpuni ametinimetusega tegevjuht). Lisaks osalise koormusega arendusjuht (1.01.2015 – 
31.01.2015 koormus 0,75 ning 1.02.2015 – 31.12.2015 koormus 1,0) ning osalise koormusega 
teabe- ja projektijuht (1.01.2015 – 31.08.2015 koormus 0,25 ning 1.09.2015 – 31.12.2015 
koormus 0,35). 
 



2015. aastal oli Lastefondi töötajaskonna palgafond kokku 97 264 eurot, sellest töötajate 
brutopalk ja puhkusetasud 29 263 eurot ning projektide raames abivajavatele lastele ja peredele 
osutatud lapse haigusega seotud teenuste osutajate (füsioterapeudid, tegevusterapeudid, 
eripedagoogid jne) brutotasud 43 516 eurot. Lisaks panustavad sihtasutuse juures tasustamata 
tööga vabatahtlikud (50 inimest). 
 
Lastefond tegutseb igapäevaselt 2007. aasta 11. juuni nõukogu koosolekul kinnitatud põhikirja ja 
Eesti Mittetulundusühenduste Ümarlaua Suurkogul 7. aprillil 2002. aastal vastu võetud 
eetikakoodeksi alusel. 
  
Visioon 
  
Lastefondi visioon on aidata areneda tervel ja lastesõbralikul Eestil, kes hoolib oma kõige 
väiksematest elanikest. 
  
Missioon 
  
Lastefondi missioon on äratada kaaskodanikes hoolivust ja tähelepanu kõige õrnemate ja 
nõrgemate suhtes.  
  
Eesmärgid 
  
Lastefondi eesmärkideks on: 
 

1.  Lastele antava arstiabi kvaliteedi edendamine TÜK Lastekliinikus ja teistes lastele arstiabi 
osutavates Kliinikumi struktuuriüksustes. 

2.  Lastele suunatud arstiabi korraldusega seotud probleemide teadvustamine ja 
avalikustamine. 

3.  Elanikkonna teadlikkuse ja harituse edendamineeesmärgiga vältida lastel esinevate 
haiguste teket ja arengut, tõhustada haiguste varajast avastamist ja parandada 
ravitulemusi. 

4.  Lastel esinevate haigustega seotud sotsiaalsete probleemide lahendamisele kaasaaitamine. 
5.  Lastele, noorukitele ja pereliikmetele tervislike eluviiside propageerimine ja õpetamine. 

 
Eelnimetatud eesmärkide saavutamiseks kogub Lastefond annetusi, sh korraldades koos 
koostööpartnerite, sponsorite ja vabatahtlikega heategevuslikke üritusi ning 
heategevuskampaaniaid, laiendades nii pidevalt ettevõtete, organisatsioonide ja eraisikute 
annetusvõimalusi. 2015. aasta peamised ülesanded eesmärkide täitmiseks olid: 
püsiannetajaskonna kasvatamine, asenduskodu laste psühholoogilise nõustamise vajadusele 
tähelepanu pööramine, abivajajate tõhusam toetusvõimalustest teavitamine ning Lastefondi 
eesmärke toetavate projektide mahu kasvatamine. 
 
Suure ja rahaliselt tasustamata töö teevad ära kümned tublid vabatahtlikud üle Eesti, kes 
panustavad oma energiat lihtsalt soovist aidata hädasolijaid ning rõõmust teha õiget asja, saades 



samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks. Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab fondi 
asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi töö ja strateegia suunamisel ning 
toetusotsuste arutamisel. 
  
Lastefondi tegevuse põhialused 
 

ズ Toetame eelkõige lapsi, kes vajavad ravi või hooldust, mida ei finantseeri Eesti 
Haigekassa ega kohalik omavalitsus (kas üldse mitte või mitte täiel määral). 

ズ Reeglina ei anna fond abivajajale raha, vaid tasub abisaaja poolt esitatud arveid vastavalt 
eelnevalt sisse antud ja nõukogus heaks kiidetud taotlustele. Kui seda erandjuhtudel ka 
tehakse (nt seoses välismaal ravi saavate laste toetusega), siis on abisaaja kohustatud 
Lastefondile esitama kulutuste kohta aruande ja tšekid. 

ズ Abitaotluse võib esitada nii toetust vajava lapse arst, vanem kui tugiisik. Selle laekumise 
järel võtab fondi töötaja taotlejaga ühendust, selgitab asjaolusid ja esitab taotluse koos 
selgitustega nõukogule arutamiseks. 

ズ Nõukogu tõstatab taotluse arutamisel alati ka küsimuse, kuidas fondi toetussumma kõige 
paremal moel konkreetset last ja peret aitaks. Vaatame ka seda, kuidas pere üldiselt 
hakkama saab ning kas ja milline on kohaliku omavalitsuse panus – kui võimalik, jagame 
kulud kohaliku omavalitsusega, kellel lasub seaduslik kohus oma inimeste eest hoolt 
kanda. 

ズ Fondi tegevuse läbipaistvuse ja usalduse huvides on enamik meiepoolse toetuse saajatest 
nõustunud oma lapse pildi ja nime avaldamisega fondi kodulehel ja pressimaterjalides. 
Loodame, et see jätkub nii ka edaspidi – täiesti tundmatu abisaaja jaoks on inimestel 
psühholoogiliselt sageli keerulisem annetusotsust teha. 

ズ Erineme mitmetest teistest Eestis tegutsevast toetusfondidest eeskätt selle poolest, et ei 
piirdu abivajajate toetamisel ainult oma kodulinnaga - Lastefond on aidanud ja aitab 
haigeid lapsi üle Eesti (ka Tallinnas), sõltumata sellest, kas nad saavad ravi Tartu Ülikooli 
Kliinikumi kliinikutes või mitte. Meie mitteametlik moto on „Täites lünki aastast 2000“. 

  
Koostöö meediaga 
  
Lisaks heale koostööle meediaagentuuriga Vizeum ja reklaamiagentuurile Newton töötab 
Lastefondi juhatus ja töötajad igapäevaselt üha laialdasema meediakajastuse nimel. 
  
2015. aasta meediatöö eesmärgiks seati Lastefondi kajastatavuse jätkuv tõus, mistõttu töötab 
Lastefondi kommunikatsioonijuht 2015. aasta sügisest 0,4-koormusega ning tegutseb 
igapäevaselt selle nimel, et Lastefond oleks pidevalt ajakirjanduse vahendusel "nähtaval". 
Aktiivsemalt tegeleti ka venekeelses meedias esindatusega, milleks tõlgiti vabatahtlike abil 
jõudumööda ka pressiteateid vene keelde ning edastati vene pressile. 
  
Aasta jooksul saadeti välja 88 pressiteadet ja avaldati 131 uudist Lastefondi koduleheküljel. 
Ajakirjanduses, veebiväljaannetes, televisioonis ja raadios avaldati kokku 499 lugu. Venekeelsele 
meediale edastati aasta jooksul 10 pressiteadet. 
  



Regulaarselt kajastasid Lastefondi tegemisi Kliinikumi Leht, Linnaleht, Tartu Postimees, 
Postimees Online, Õhtuleht Online, Goodnews.ee, Meditsiiniuudised.ee ning Delfi 
uudisteportaal. Lisaks ajakirjad Naised ja Naisteleht. Lastefond toetas ka käesoleval aastal 
ajakirja „Puutepunktid“ väljaandmist, et üha suuremal määral potentsiaalsete abivajajateni jõuda. 
Telemeedias kajastasid Lastefondi tegemisi kõige aktiivsemalt ETV saated „Ringvaade“, 
"Puutepunkt" ja „Aktuaalne Kaamera“, TV3 "Seitsmesed Uudised" ning Kanal 2 uudistesaade 
„Reporter“. Raadiokajastuste osas kajastasid Lastefondi tegemisi kõige enam ERR-i jaamad, 
Raadio Elmar ja Kuku raadio.  
  
10. novembril ilmus ajaleht “Postimees” vahel mahukas Lastefondi lisaleht 15 tegevusaasta 
kohta, mille graafilise disaini ning kujunduse tegi hea koostööpartner Vestmint Pro OÜ.  
 
2015. aasta lõpuks oli Lastefondi populaarsus sotsiaalmeedias tõusnud st aasta jooksul lisandus 
Lastefondi Facebooki´i ametlikul lehel 644 fänni (kokku 4092 fänni). Facebooki lehel tehti ca 
350 postitust.  
 
Lastefondi püsiannetajad 
  
2015. aasta jooksul on püsiannetajate arv kasvanud 776-lt (2014. aasta püsiannetajate arv) 965-le.  
  
Lastefondi heategevuskampaaniad, üritused ja muu oluline info 
 
Fondil palju häid koostööpartnereid, kes annavad oma panuse tasuta toodete või teenuste näol. 
Tartus Puusepa tänaval asuv kontoriruum on antud Lastefondile kasutamiseks tasuta SA Tartu 
Ülikooli Kliinikumi poolt (sh katab kliinikum ka kommunaalkulud). Honda Motor Europe Ltd 
Eesti filiaal on andnud Lastefondile tasuta kasutamiseks auto Honda Jazz ning teostab ka masina 
hooldustöid. Enamiku kütusekulust katab Alexela Oil AS ning autot peseb tasuta Jazz Pesulad 
OÜ. 
 
2015. aasta jaanuaris algas Lastefondi kampaania „Katkised hinged“, mille raames koguti 
annetusi asenduskodus elavatele lastele psühholoogilise ja terapeutilise toe võimaldamiseks. 
Põhikampaaniaga koguti aasta jooksul annetusi kokku 40 832 eurot. 
 
2015. aasta vältel toetati põhikampaania raames kokku kolme asenduskodu: Tudulinna 
asenduskodu, Vinni Perekodu ning Haapsalu Hoolekandekeskust. Kokku said psühholoogilist ja 
terapeutilist tuge ligi 80 last. Teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi erinevates olukordades 
toime tulemiseks omandasid ka asenduskodu kasvatajad. 
 
Kampaania kujunduse osas tehti jätkuvalt koostööd loovagentuur Newtoniga ning meediaplaani 
kavandamise ja organiseerimise osas toetas fondi meediaagentuur Vizeum. Mõlemad ettevõtted 
on Lastefondi kampaaniatesse panustanud Lastefondi algusaastatest alates ning teinud seda 
tasuta.  
 



Õpilasfirma Flossum annetas perioodil 1. veebruar kuni 28. veebruar iga ostetud kreemipurgi 
müügihinnast 10% Lastefondile laste ravitingimuste parandamiseks kogunes 14 eurot. 
 
6. veebruaril andis Lastefondi kauaaegne koostööpartner Selver AS üle 2014. aasta lõpus ja 2015. 
aasta alguses läbi viidud kampaaniaga "Koos on kergem" Tartu Selverites kogutud annetuse - 14 
160 eurot, mis suunati pulssoksümeetrite ostmiseks TÜ Kliinikumi lastekliinikusse. 
Pulssoksümeeter võimaldab järjepidevalt jälgida erinevate tervisemuredega vastsündinute 
südametegevust ja hapnikutaset ning avastada enneaegsena sündinud laste hingamisseisakuid. 
Annetuse üleandmise üritusel salvestati TÜ Kliinikumi lastekliinikus ka helisid, mida toovad 
esile vastsündinud lapsed meditsiiniaparatuuri vahendusel. Nii anti muusika-aasta raames panus 
beebisümfoonia valmimisse. 
 
Veebruaris korraldati koostöös Tartu Kaubamajaga kampaania “Tee süda soojaks”, mille käigus 
oli võimalik keskuse poodidest osta heategevuslikku teed. Lisaks viidi 16.-20. veebruarini läbi 
Mõmmiku teetassi selfi-kampaania, mille raames paluti inimestel teha endast pilt koos teetassiga. 
Iga pildi pealt annetas Tartu Kaubamaja 50 senti Lastefondile. Koostöö raames koguti sügava ja 
raske puudega laste hoiukodude projekti tarbeks 1515 eurot.  
 
Tähistamaks rahvusvahelist haruldaste haiguste päeva, toimusid 28. veebruaril Tallinnas ja Tartus 
mündiladumise aktsioonid, et tõmmata tähelepanu ja koguda annetusi haruldasi haigusi 
põdevatele lastele. Tallinnas Ülemiste Keskuses ning Tartus Lõunakeskuses aset leidnud üritustel 
kutsuti inimesi üles katma 2-meetrise läbimõõduga Eesti kaardi kujutist annetusmüntidega. 
Kokku koguti aktsioonidega ligi 2300 eurot. Koos Kanal 2 “Kuldvillaku” erisaatega ning teiste 
ürituse raames korraldatud väiksemate lisakampaaniate ja koostööprojektidega koguti haruldaste 
haigustega laste toetuseks kokku üle 6600 euro. 
 
Veebruari kui sõbra- ja haruldaste haiguste päeva tähistamise kuu puhul lükkas Lastefond käima 
kampaania „Ulata sõbrakäsi!“, mille raames sai iga heategija püsiannetuse sõlmimisel valida ühe 
konkreetse haruldase haigusega lapse, kelle toetuseks tema perioodiline annetus läheb.  
 
13. veebruaril andis Tartu Tervishoiu Kõrgkool Lastefondile üle annetuse, mis koguti kõrgkooli 
töötajate poolt 2014. aasta lõpus läbi viidud heategevuskampaaniaga. Selleks seati üles 
annetuskast, kuhu oli kõigil kõrgkooli töötajatel võimalus Lastefondi toetuseks oma panus anda. 
Kampaania tulemusena kogunes sihtasutuse 2015. aasta põhikampaania toetuseks ligi 350 eurot. 
 
Veebruaris toetas IT-firma CGI Eesti AS 550 euroga sügava ja raske puudega Eliise kodust 
lapsehoiuteenust ning sonditoidu soetamist. 
 
Lastefond alustas MTÜ-ga Klubi Tartu Maraton seitsmendat koostööaastat, mille raames 
Lastefondi vabatahtlikud kogusid annetusi ülekaaluliste laste terviseprogrammi läbiviimiseks 
Laste Tervisekoolis.  
 
1. märtsil algas Lastefondi kolmas ühiskampaania küpsisetootjaga Selga. Kampaania “Tõelise 
lapsepõlve nimel!” raames annetas Selga igalt müüdud küpsisepakilt 1 sendi kuulmispuudega 



lastele kuulmisimplantaadi kõneprotsessori soetamiseks. Kampaaniaga koguti 10 000 eurot ning 
abi sai 5 kuulmispuudega last. 
 
Lastefondi head koostööpartnerid Cherry Media OÜ, Aatrium Sisustuskaubamaja AS ja Furnico 
OÜ andsid TÜ Kliinikumi lastekliinikule ning naistekliinikule tasuta 20 mähkimisalust, 40 
ortopeedilist patja ning 31 seinakella.  
 
25. märtsil sai Lastefond Password 2015 galal auhinna Aasta Turundustegu 2014 Grand Prix 
fondi 2014. aasta põhikampaania “Unistuste puhkus” eest. 
 
Aprilli alguses sai Lastefond endale uue koostööpartneri JK Tammeka naiskonna näol. Naiskond 
toetas Lastefondi reklaamiga oma võistlussärkidel ning võimalusega koguda annetusi nende 
kodumängudel Tartu Tamme staadionil fondi 2015. aasta põhikampaania “Katkised hinged” 
toetuseks. 2015. aasta hooajal koguti üle 300 euro. 
 
24. aprillil toimus Lastefondi visiooniseminar Eistvere mõisas. Arutleti tänaseks tehtu üle ning 
seati uued sihid järgnevaks kümneks aastaks. 
 
8. mail toimus koostöös Võru Spordikeskusega heategevuslik aeroobikaõhtu “Aitame aidata”, 
mille kogu piletitulu, üle 600 euro, suunati Võru Järve koolis tegutseva sügava ja raske puudega 
laste hoiukodu toetuseks.  
 
Maikuus andis Lastefond TÜ Kliinikumi perekeskusele üle uue ultraheliaparaadi.  
12 000 eurot maksva apraadi hinnast pool tasus TÜ Kliinikum. Üle 5700 euro koguti TTK 
heategevuskampaaniaga “Uue elu heaks”, mille raames oli headel inimestel võimalik anda Tartu 
Maksimarketite ja Konsumite kassades oma panus annetuspurkidesse. Lisaks suunas TTK igalt 
2014. aasta oktoobrist kuni detsembrini müüdud Meieri ja Hüva kohukeselt 10% kampaania 
toetuseks. 
 
Puuduoleva 300 eurot lisas Lastefond oma poolt korraldatud heategevuslike üritustega Tallinna 
tervishoiumuuseumis (“Tallinna tervishoiumuuseumi pühapäev Lastefondiga”) ning Ahhaa 
teaduskeskuses (“Titepäev Ahhaas”). 
 
9. mail  toimus Tartu Jooksumaratoni raames juba kolmandat korda Heateo Jooks, mida 
korraldatakse koostöös Klubi Tartu Maratoni ja ravimifirmaga Teva. Jooksuga koguti annetusi 
ülekaaluliste laste toetuseks: iga jooksul osaleja annetas osalustasuna Lastefondile  vähemalt 1 
euro, millele Teva lisas iga osaleja kohta omalt poolt veel viis eurot. 1151 osaleja abiga koguti 
ligi 8500 eurot.  
 
Lisaks korraldas Tallinnas asuv Korea rahvusrestoran Gotsu 9. mail heategevusliku aktsiooni, 
mille raames oli klientidel võimalik söögikohas einestada 10-eurose annetuse eest. Kogutud 800 
eurot annetati abisaajate Helina ja Janeki transporditoetuseks. 
 



Maikuu keskpaigas kutsusid kaheksa noort harrastussportlast ellu projekti “Heategevusjooks 
2015”, mille eesmärk oli läbida Selveri linnajooksu sari, kogudes annetusi Lastefondi haruldase 
haigusega abisaaja Kelli toetuseks. Heade inimeste ja ettevõtete abiga saadi Kelli toetuseks kokku 
veidi üle 2500 euro. 
 
Lastefondi kauaaegne koostööpartner Tartu Uusapteek OÜ annetas fondile 3000 eurot, mis 
suunati haruldaste haigustega lastele vajalike ravimite ja hooldusvahendite soetamiseks. 
 
23. mail korraldasid reisikorraldaja GoAdventure ning hotellikett Rixos heategevusliku 
tenniseturniiri “Rixos Cup”, millega toetati juba teist korda ka Lastefondi. Heade annetajate toel 
koguti loterii ja kunstioksjoniga Lastefondi 2015. aasta põhikampaania toetuseks 1150 eurot.  
 
27. mail kutsus Lastefond ETV saate “Ringvaade” vahendusel kõiki häid inimesi üles abistama 
haruldase nahahaigusega 2-aastast Cassandrat, kes vajab iga paari kuu tagant opereerimist 
Inglismaal. Tüdruku toetuseks annetati loo eetrissemineku järgselt ligi 9700 eurot. 
 
1. juunil pikendas Swedbank AS-i annetuskeskkond “Armastan aidata” koostööd Lastefondiga. 
2015. aastal koguti läbi keskkonna laste ravitingimuste parandamiseks ligi 6 000 eurot.  
 
6. juunil Tartus aset leidnud meelelahutuslikul jooksuüritusel Wow Run annetati iga osaleja kohta 
85 senti Lastefondile. Kogu toetussummaks kujunes 570 eurot. 
 
Juunikuus annetasid akadeemilised organisatsioonid Eesti Üliõpilaste Selts (EÜS) ja 
korporatsioon Sakala Lastefondile 600 eurot, mis koguti heategevusliku peo käigus 
seltskonnamängudega. 
 
Juunis palus sünnipäeva pidanud Laura külalistel teha kingituse asemel annetus Lastefondi 2015. 
aasta põhikampaania “Katkised hinged” toetuseks. Peokohta üles seatud Lastefondi annetuskasti 
kogunes rohkem kui 1300 eurot. 
 
17. juulil abiellunud Kristi ja Erko annetasid pulmapeo heategevuslike mängudega kogunenud 
1600 eurot Lastefondi haruldase haigusega abisaaja Cassandra toetuseks. 
 
Juuli lõpus andis Lastefondi koostööpartner, rattaklubi Peloton kolmandat aastat järjest Lähte 
Rattamaratonil fondile üle 1500 eurose annetuse, mis on 15% MTÜ Peloton aastasest 
sponsorlustulust. Lisaks kingiti Lastefondile täiskasvanute kolmerattaline jalgratas. Annetus 
suunati 2015. aasta põhikampaania “Katkised hinged” toetuseks. 
 
Augusti keskpaigas algatas AS Alexela Oil Lastefondi toetuseks heategevuskampaania, mille 
raames annetas ettevõte iga oma tanklates müüdud Tartu limonaadi ja Vitaminerali karastusjoogi 
pudelilt 10 senti raskelt haigetele lastele transpordikulude katmiseks. Kokku kujunes 
annetussummaks 200 eurot. 
 
Septembrikuu jooksul müüdi Lastefondi kodulehel ja Selverites üle Eesti 93 Lipuvabriku poolt 
toodetud kollast rinnamärki, mille kandmisega avaldati toetust 2014. aasta septembris Eesti piirilt 



röövitud KAPO ametniku Eston Kohveri toetuseks. Märkide müügitulu - ligi 250 eurot annetati 
Kohveri pere soovil Lastefondi 2015. aasta põhikampaania „Katkised hinged“ heaks. 
 
Septembrikuu alguses tegi Briti-Eesti Kaubanduskoda (BECC) teatavaks oma aasta alguses välja 
kuulutatud heategevuskonkursi võitjad, kelle seas oli ka Lastefond. Lastefond kandideeris 2015. 
aasta põhikampaaniaga “Katkised hinged” ning sai projekti toetuseks 2000 eurot. 
 
Rahvusvahelise IT-firma Adcash OÜ Eestis asuva peakontori töötajad tegid SEB Tallinna 
Sügisjooksust oma heategevusliku projekti, annetades iga töötaja poolt läbitud kilomeetri pealt 5 
eurot Lastefondile. Annetussummaks saadi 1010 eurot, millega toetati Lastefondi 2015. aasta 
põhikampaaniat "Katkised hinged". 
 
17. oktoobril toimus King of Kings Grand Prix etapi peamatš, kus taipoksi harrastav Edvin Erik 
Kibus pööras tähelepanu heategevusele ja abivajavatele lastele, lastes oma seljale maalida 
Lastefondi logo.  
 
Oktoobri lõpus toetas AS “MollerGruppen” projekti “Lastefondi elektrooniline annetuskast” 
1651 euroga, eesmärgiga luua fondile juurde innovatiivne annetamisvõimalus. Projekt jätkub 
uuel aastal.  
 
31. oktoobril korraldasid Tartu Kunstikooli õpilased Halloweeni puhul Tartu Raekoja platsil 
kõrvitsasupi võistluse, mille raames müüdi möödujatele suppi, paluti seda hinnata ning annetati 
3% tulust Lastefondile. Kogunes üle 50 euro.  
 
Alates novembrist hakkas sotsiaalkindlustusamet Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastama senisest 
suuremas mahus sügava ja raske puudega laste tugiteenuseid nagu lapsehoid, tugiisiku teenus ja 
transport teenusele. Seoses sellega andis ka Lastefond puuetega laste hoiu- ja teiste tugiteenuste 
rahastamise valdavalt üle riigile.  
 
3.11.2015 - 4.01.2016 leidis aset Selveri heategevuskampaania “Koos on kergem”, mille raames 
koguti Tartu Selverites annetusi Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliinikule rinnapumpade ja 
soojendusmadratsite ostuks.   
 
2015. aasta 14. novembril täitus Lastefondil 15. tegutsemisaasta, mille raames toimusid kuu 
vältel erinevad juubeliüritused. 
 
Muu hulgas tulid novembri alguses müügile vabatahtliku Kadi Steinburgi poolt maalitud 
Mõmmiku-piltidega Lastefondi heategevuslikud õnnitluskaardid, mida sai osta 2-eurose annetuse 
eest Lastefondi kodulehelt ning Veeriku ja Annelinna Jardin Lillede kauplustest Tartus. Kaartide 
müügitulu suunati sügava ja raske puudega laste toetuseks.  
 
7. ja 8. novembril toimus heegeldamismaraton Mari Liis Lille (Lilleliis) juhendamisel, mille 
tulemusel valmis vabatahtlike heegeldajate abil 15 heegeldatud Lastefondi maskott Mõmmikut. 



Heegelmõmmikud kingiti Lastefondi abisaajatele jõuludeks ning pandi 75 euro eest müüki 
Lastefondi ja Lilleliisi kodulehtedele. 
 
13. novembril tähistas Lastefond oma 15. sünnipäeva heategevusliku õhtusöögiga Tartus 
restoranis Atlantis. Õhtut juhtis Hannes Hermaküla ning muusikalist meelelahutust pakkusid Liisi 
Koikson ja Jüri Pootsmann. Õhtusöögi raames viidi ka läbi heategevuslik oksjon, milleks 
annetasid oma teoseid kunstnikud ja käsitöölised Epp Maria Kokamägi, Vilve Toll, Helen Valk-
Varavin, Tanel Veenre, Meriliis Rinne ehk Meru, Anneli Kaasik, Kriss Eglite, Kerli Djomina, 
Paavo Käämbre ja Merli Siff. Kogu õhtusöögiga koguti ligi 6000 eurot annetusi, mis suunati 
2015. aasta põhikampaania “Katkised hinged” toetuseks. 
Tuluõhtusöögil andis Lastefond esmakordselt välja aasta sotsiaaltöötaja ja aasta kohaliku 
omavalitsuse tiitlid, millest esimese pälvis 2015. aastal Antsla valla sotsiaaltöö peaspetsialist 
Vilve Lepik ning teise Käru vald. Esile toodi ka Tartu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna 
lastekaitsespetsialisti Heili Pihot, keda tänati meeldiva koostöö ja dialoogi eest. Tiitlite jagamise 
eesmärgiks oli tunnustada aasta jooksul suure koostöövalmidusega silma paistnud kohalikku 
omavalitsust ning sotsiaaltöötajat. 
 
Fondi 15. sünnipäeva raames korraldati 14. novembril Tartu Jazzklubis ka avalik 
heategevuskontsert “Lastefondiga laste heaks”, mille 10-eurose pileti hinnast 7 eurot läks 
annetusena laste ravitingimuste parandamiseks. Esinesid Margus Vaher, Annabel Guitar ning DJ 
Liisi Voolaid. Heategevuskontserdi tuluna kogunes 100 eurot. 
 
Lisaks toimus samal päeval aktsioon koostöös erinevate ettevõtetega, kus Lastefondi head 
partnerid annetasid kas 1,5% oma 14. novembri päevakäibest või 15% sel päeval müüdud kindla 
tootegrupi müügitulust või päevakäibest sünnipäevakingitusena Lastefondile. Tartus olid 
kooostööpartneriteks kohvik Werner, Ränduri pubi, restoran-lounge Polpo, hotell Pallas ja hotell 
London ning Tallinnas Gustav Cafe`d, Cafè Boulevard ning üle Eesti Südameapteegid, 
Koduekstra kauplused ja Coffee In müügipunktid. Kokku koguti ligi 1600 eurot. 
 
Juubeliürituste raames viidi kooliõpilaste seas läbi ka videokonkurss “Kolm viisi head teha”, 
millest võttis osa 102 õpilast üle Eesti. Esikoha pälvisid Pärnu Vanalinna põhikooli õpilased.  
 
Sünnipäeva puhul annetas Lastefondi pikaaegne toetaja Teet Margna fondile 1000 eurot 
insuliinipumüade soetamiseks abivajavatele lastele.  
 
15. sünnipäeva tähistamiseks korraldatud ürituste ja aktsioonidega koguti kokku rohkem kui  
8500 eurot. 
 
25. novembril toimus Äripäeva TOP 100 ball, mille külalised toetasid ka Lastefondi. Kokku 
annetati ürituse raames 1000 eurot haigete laste ravikulude katmiseks. Esmakordselt andis 
Lastefond nimetatud üritusel välja tiitli “Aasta heategija”, mille pälvis Selga küpsiste esindaja AS 
Kalev, kellega koostöös koguti kampaania “Tõelise lapsepõlve nimel”  fondile 10 000 eurot. 
Tiitli väljaandmise eesmärgiks on tänada ja tunnustada ettevõtteid, kes on andnud Lastefondi 
vahendusel aasta jooksul märkimisväärseima panuse haigete laste abistamisse. 



 
Jätkus koostöö Pimedate Ööde filmifestivaliga (PÖFF), kus koguti annetusi lemmikfilmi poolt 
hääletades SMS-i teel. Eesti lastefilmidele kirjandustõlgete valmistamiseks saadi kokku 300 
eurot. 
 
Novembri lõpus toimus heategevuslik internetioksjon portaalis osta.ee, kus müüdi raskelt haigete 
laste toetuseks erinevate koostööpartnerite poolt Lastefondile annetatud tooteid. 
 
1.-24. detsembrini toimus koostöös finantseerimisasutusega Nordic Hypo Facebooki-kampaania 
“Jagame jõulurõõmu”, mille raames paluti headel inimestel postitada oma seinale pilt või video 
oma jõulusooviga. Iga üles laetud ja korrektselt märgistatud (#jagamejõulurõõmu) soovi eest 
annetas Nordic Hypo Lastefondile 2 eurot. Kampaaniaga koguti 1100 eurot, mis suunati fondi 
abisaajale, Eikole toidusegu soetamiseks. 
 
7.-21. detsembrini viidi Swedbanki annetuskeskkonnas "Ma armastan aidata"  läbi annetusalgatus 
“Kingi…”, mille raames annetuskeskkeskonnas üleval olnud organisatsioonid, teiste hulgas 
Lastefond, said Swedbanklt iga annetaja pealt 2 eurot lisatoetust.  
 
8.-22. detsembrini korraldas kodumaine möölitootmisettevõte Wesse Furniture Lastefondi 
toetuseks heategevusliku Facebooki-kampaania, mille raames koguti 116 eurot enneaegsete laste 
raviks vajaliku kuvöösi soetamiseks TÜ Kliinikumi lastekliinikusse. 
 
9. detsembril toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis heategevuslik jõululaat, mille raames kogunes 
Lastefondi toetuseks kokku ligi 500 eurot. Annetuse eest soetati SA TÜ Kliinikumi lastekliiniku 
perekekusele kaks digitaalset imikukaalu. 
  
9. ja 13. detsembril korraldas TÜ Akadeemiline Spordiklubi juba kolmandat korda Lastefondi 
toetuseks heategevusliku laste jõuluvõistluse kergejõustikus, mille raames annetati kogu võistluse 
osavõtutasu - üle 430 euro - Lastefondile.  
 
Detsembri alguses annetas TV3 menuka meelelahutussaate “Su nägu kõlab tuttavalt” neljanda 
hooaja võitja Juss Haasma oma võidusumma - 10 000 eurot -  Lastefondile 2015. aasta 
põhikampaania “Katkised hinged” toetuseks. 
 
Detsembrikuus kutsus taipoksija Edvin Erik Kibus kõiki üles ostma jõulukingiks sportlikku 
mütsi, mille müügituluga toetas Lastefondi. Heade mütsiostjate abiga saadi raskelt haigete laste 
toetuseks 540 eurot. 
 
17. detsembril korraldas Sillamäe Huvi-ja Noortekeskus Ulei Lastefondi toetuseks 
heategevuskontserdi “Tee head”, millega koguti üle 900 euro vähihaigete laste suvelaagri 
toetuseks. 
 
21.-31. detsembrini toimus koostöös sooduspakkumiste portaaliga niihea.ee 
heategevuskampaania, mille vahendusel oli võimalik soetada 2-2,5-euroseid heategevuslikke 



vautšereid ratsutamisteraapia ning haruldase haigusega abisaaja Estelle toetuseks. Kokku koguti 
kampaaniaga ligi 180 eurot. 
 
Detsembris annetas Demontering OÜ liikumispuudega laste toetuseks 860 eurot. Annetusi koguti 
projekti raames, kus ettevõte pakkus oma klientidele võimalust annetada Vääna Autolammutusele 
müüdud romu eest saadud summa või osa sellest Lastefondile.  
 
Detsembris andis Lastefond TÜ Kliinikumi naistekliiniku sünnitusosakonnale üle 80 tekki ja 22 
hommikumantlit, mis valmisid koostöös Tartu Kutsehariduskeskuse rõivaõmbleja eriala II ja III 
kursuse õpilastega. Logod tekkidele ja hommikumantlitele tootis tasuta MP-Reklaamtrükk OÜ.  
 
Detsembri keskpaigas algas ka koostöö sõidukikindlustuse võrdlusportaaliga kindlustushind.ee,  
mille raames annetatakse iga poliisi vahendustasust 4% Lastefondile. 
 
Detsembrikuus tegid jõuluannetuse Lastefondile lubjakivitoodete tootja Nordkalk AS (500 eurot), 
ehitusettevõtted Sootel OÜ (500 eurot) ja Kirkeval OÜ (1000 eurot) ning metsaettevõte Tornator 
Eesti OÜ (500 eurot). 
 
Lisaks toetas Lastefond 2015. aastal jätkuvalt ihtüoosihaigeid lapsi vajalike nahahooldustoodete 
hankimisel, abistas erinevaid haruldasi haigusi põdevaid lapsi ravimite ja muu vajaliku ostmisel, 
jätkas sügava ja raske puudega laste toetamist, aitas  transpordikulude katmisel arsti juurde, aitas 
diabeeti põdevaid lapsi insuliinipumpade ja teiste tarvikute soetamisel, jätkas asenduskodude 
toetamist, toetas toidusegusid vajavaid lapsi, aitas peredel kanda ravireisikulusid, toetas erinevaid 
teraapiaid ning liigesehaigetele lastele vesiravivõimlemist ja ülekaaluliste laste terviseprogrammi. 
  
Kindlasti on oluline märkida, et lisaks eelnevalt mainitud pikaajalistele toetusprojektidele toetati 
2015. aastal kümneid erinevaid lapsi ja organisatsioone ka ühekordselt. Täpsemalt saab lugeda 
meie kodulehelt www.lastefond.ee.  
  
Suuremad sponsorid ja juriidilisest isikust annetajad olid 2015. aastal:  AS Selver, AS TV3, NP 
Foods Eesti OÜ, UAB Sicor Biotech Eesti filiaal, Tartu Uusapteek OÜ, Bigbank AS, Tartu 
Tarbijate Kooperatiiv, OÜ Tartu Kaubamaja Kinnisvara, MTÜ Peloton, Cherry Media OÜ, AS 
Äripäev, DHL Estonia AS, Swedbank AS, AS Kanal 2, Demontering OÜ, Nixor EE AS, MTÜ 
Wow Sport, AS CGI Eesti, OÜ Metstulp, OÜ Sootel, Nortkalk AS, Seve Ehituse AS, Tornator 
Eesti OÜ, Koduextra OÜ, Scanmarine Estonia OÜ, Eesti Üliõpilaste Selts, Optimist Public OÜ, 
Jazz Pesulad OÜ,  OÜ Norest Plastic, Aravon OÜ, Rehvimeister OÜ, Infokalender OÜ, Gotsu 
OÜ, Aivalus OÜ, Adcash OÜ, AS Eesti Telekom,  Tele2 Eesti AS, Elisa Eesti AS. Täname kõiki 
nimetatud toetajaid ja ka eraisikutest toetajaid, keda meil ei ole õigus avaldada.  
  
Vastavalt nõukogu koosolekute otsustele oli 31.detsembri seisuga tähtajalistele hoiusele 
paigutatud 100 000 eurot. 
 
 
   



Lastefondi vabatahtlik tegevus 
 
Suure ja rahaliselt tasustamata töö teevad Lastefondis ära kümned tublid vabatahtlikud Tartus ja 
Talinnas, kes panustavad oma energiat lihtsalt soovist aidata hädasolijaid ning rõõmust teha õiget 
asja, saades samal ajal kasuliku kogemuse edasiseks eluks. Vabatahtlikkuse alusel ja tasuta töötab 
fondi asutamisest alates ka nõukogu, kes osaleb aktiivselt fondi töö ja strateegia suunamisel ning 
toetusotsuste arutamisel. 
 
Lisaks eespool nimetatud suurte heategevuskampaaniate läbiviimisse panustamisele, algatavad 
ning viivad vabatahtlikud läbi ka väiksemaid, kuid samuti väga olulisi üritusi ja aktsioone. 
Järgnevalt põgus ülevaade 2015. aastal vabatahtlike poolt korraldatud ettevõtmistest. 
 
28. veebruaril viisid Lastefondi vabatahtlikud üle-euroopalise haruldaste haiguste päeva raames 
teistkordselt läbi sotsiaaltöötajate teavitamise kampaania. Kampaania raames helistati kõikide 
maakondade sotsiaaltöötajatele ning informeeriti neid haruldaste haigustega laste võimalusest 
taotleda haigusega seotud väljaminekute katmiseks toetust Lastefondilt. 
 
16.-22. märtsini kogusid Lastefondi vabatahtlikud Tartu Kaubamajas mänguasju TÜ Kliinikumi 
pisikestele patsientidele. 
 
21. märtsil korraldasid fondi vabatahtlikud ihtüoosihaigetele lastele perepäeva, et kokku tuua 
ihtüoosi põdevad lapsed ning organiseerida neile üks meelejääv sündmus. 
 
Aprillikuus kogusid Lastefondi vabatahtlikud koostöös Flint Kaubandus OÜ-ga Maamessil 
haruldase nahahaigusega Cassandra toetuseks 300 euro suuruse annetuse. 
 
1. juunil tähistati Tartus lastekaitsepäeva, mille raames korraldasid Lastefondi vabatahtlikud  
lastele ja peredele väärtuskasvatusliku aardejahi. 
 
Juunis tunnustas Lastefond oma hooaja lõpetamise üritusel kõiki tublisid vabatahtlikke, kelle 
seast toodi aasta vabatahtlikena esile Grete Regina Severt Tallinnast ja Inger Agur Tartust.  
 
15. augustil osalesid vabatahtlikud teist aastat järjest Pärnus toimunud tänavafestivalil 
“Augustiunetus”, et külastajatele fondi tegevust tutvustada ja annetusi koguda.  
 
Augustist lükkasid vabatahtlikud käima Lastefondi maskott Mõmmiku Youtube`i kanali 
“Mõmmiku seiklused”, mille vahendusel on võimalik kaasa elada maskoti seiklustele. 
 
Septembris osalesid vabatahtlikud Tartus, Narvas ja Tallinnas trenni- ja tervisefestivalil 
“Liikumine liidab”, kus koguti meenete müügiga annetusi diabeedihaigetele lastele. 
 
7. ja 8. novembril kogusid Lastefondi vabatahtlikud Tallinnas Saku Suurhallis toimunud 
Mardilaadal annetusi meenete müügi ja heategevusliku oksjoniga. 
 



27. novembril uuendas Lastefond Eesti Külaliikumine Kodukant poolt välja antavat vabatahtliku 
sõbra märki.  
 
30. novembril andis ettevõte Minilaod OÜ Lastefondi vabatahtlikele tasuta kasutamiseks 
laoruumi, kus hoida vabathtlikuks tegevuseks vajalikke asju. 
 
Detsembri alguses käisid Lastefondi vabatahtlikud koos Virumaa reservpäästerühma 
otsingukoerte grupi koerte ja nende juhtidega ning taipoksija Edvin Erik Kibusega Tudulinna 
asenduskodu lastel külas. Eesmärgiks oli pakkuda Tudulinnas elavatele lastele vahva võimalus 
läbi erinevate tegevuste soojendada juba olemasolevaid ja luua uusi sõprussidemeid. 

17.-20. detsembrini oli kõigil huvilistel võimalik külastada Tartu Kaubamajas ja Raekoja platsil 
ning Tallinnas jõulukontoreid, et teha pisike heategu annetuse või heategevusliku jõulukaardi 
saatmise näol. Lisaks pakuti annetajatele võimalust teha endast meeleolukas jõulufoto. 

Sügisest kuni aasta lõpuni läbisid kaks Ülenurme Gümnaasiumi 12. klassi õpilast Lastefondi 
juures kogukonnapraktika. Praktika jooksul saadi osa kõigest, mis käib Lastefondi 
vabatahtlikkuse juurde: osaleti koosolekutel, annetuste kogumise aktsioonides, ajurünnakutes 
ning motivatsiooniüritustel. Kõik selleks, et saada ülevaade sellest, kuidas Lastefond toimib ning 
millega selle vabatahtlikud tegelevad. 

Detsembri alguses tunnustas president Toomas Hendrik Ilves vabatahtlikke üle Eesti. Tunnustuse 
pälvis teiste seas ka Lastefondi asutajaliige ning kauaaegne nõukogu esimees Jaan Kelder. 

Lisaks osalesid Lastefondi vabatahtlikud MTÜ Klubi Tartu Maratoni suurüritustel ning MTÜ JK 
Tammeka naiskonna ja TÜ/ROCK mängudel, kus koguti annetusi, müüdi meeneid ning tutvustati 
fondi tegevust abivajajatele ja potentsiaalsetele annetajatele. MTÜ Klubi Tartu Maratoni üritustel 
pakkusid lastele erinevaid tegevusi lisaks Lastefondi vabatahtlikele ka Vanemuise Kollased 
Kassid. 

Mitmed vabatahtlikud panustasid aasta jooksul ka fondi igapäevatöö toimimisse (nt meedia, 
veebihaldus, kujundus jt).  
  
Vabatahtlikkonna tegevuse toetajad olid: kohvik Spargel, Radisson Blu Hotell Olümpia, 
Pühajärve Puhkekeskus, Teater Vanemuine, spordiklubi FitLife Tartu, Selver AS, Aqva Hotel & 
Spa, Kubija hotell-loodusspaa, Psühhobuss OÜ jt. Kõik toetajad on välja toodud Lastefondi 
kodulehel www.lastefond.ee. 
  
2016. aasta tegevussuunad 
  
Peamised tegevussuunad eelolevaks majandusaastaks Lastefondi eesmärkide tulemuslikumaks 
täitmiseks: 
1. Hoida ja kasvatada püsiannetajaskonda. 
2. Toetada sügava ja raske puudega laste ja nende perede toimetulekut. 
3. Teavitada abivajajaid senisest veelgi aktiivsemalt abistamise võimalustest ning annetajaid 
annetamise võimalustest. 



 
 
Peamised suhtarvud 
 
Lähteandmed  2015 2014 2013 
Raha  244 130 50 775 124 066 
Käibevara  350 589 257 050 333 421 
Lühiajalised kohustused  145 072 150 485 130 144 
Aruandeaasta tulem  -74 672 11 706 398 023 
Netovara  339 370 414 042 402 337 
Varad  484 442 564 527 532 481 
Näitajad  2 015 2 014 2 013 
Puhas käibekapital  205 517 106 565 203 277 
Maksevalmiduse kordaja  1,68 0,34 0,95 
 
 
Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: 
• Puhas käibekapital = käibevarad-lühiajalised kohustused 
• Maksevalmiduse kordaja (kordades) = raha/lühiajalised 
kohustused 
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Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 244 130 50 775 2

Finantsinvesteeringud 100 000 200 000 3

Nõuded ja ettemaksed 6 459 6 275 4

Kokku käibevara 350 589 257 050  

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 0 100 000 6

Materiaalne põhivara 133 853 207 477 7

Kokku põhivara 133 853 307 477  

Kokku varad 484 442 564 527  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 24 545 25 072 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 120 527 125 413 11

Kokku lühiajalised kohustused 145 072 150 485  

Kokku kohustused 145 072 150 485  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 9 587 9 587  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 404 455 392 749  

Aruandeaasta tulem -74 672 11 706  

Kokku netovara 339 370 414 042  

Kokku kohustused ja netovara 484 442 564 527  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 340 960 405 492 12

Tulu ettevõtlusest 7 196 14 247 13

Muud tulud 74 21  

Kokku tulud 348 230 419 760  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -187 268 -218 941 14

Jagatud annetused ja toetused -94 842 -49 905 15

Mitmesugused tegevuskulud -16 024 -23 713 16

Tööjõukulud -50 528 -58 149 17

Põhivara kulum ja väärtuse langus -73 624 -60 734 7

Muud kulud -4 436 -1 165  

Kokku kulud -426 722 -412 607  

Põhitegevuse tulem -78 492 7 153  

Muud finantstulud ja -kulud 3 820 4 553  

Aruandeaasta tulem -74 672 11 706  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -78 492 7 153  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 73 624 60 734  

Kokku korrigeerimised 73 624 60 734  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 906 3 079  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -527 16 060  

Muud rahavood põhitegevusest -4 886 4 281  

Kokku rahavood põhitegevusest -9 375 91 307  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel 0 -69 151  

Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel 0 -200 000  

Laekunud muude finantsinvesteeringute müügist 200 000 100 000  

Laekunud intressid 2 730 4 553  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 202 730 -164 598  

Kokku rahavood 193 355 -73 291  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 775 124 066 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 193 355 -73 291  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 244 130 50 775 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 9 587 392 749 402 336

Aruandeaasta tulem 0 11 706 11 706

31.12.2014 9 587 404 455 414 042

Aruandeaasta tulem 0 -74 672 -74 672

31.12.2015 9 587 329 783 339 370
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga, mis tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Hea raamatupidamistava põhinõuded

on kehtestatud Raamatupidamise seadusega ning seda täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt väljaantavad juhendid.

SA Tartu Ülikooli kliinikumi Lastefondi tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr 1

alusel. 

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes, esitades rahalised näitajad euro täpsusega.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha pangas, nõudmiseni hoiuseid, lühiajalisi (alla 3 kuulise lunastustähtajaga) pangadeposiite ja

rahaturufondi osakuid. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid äritegevusest kaudsel meetodil. Investeerimis-

ja finantseerimistegevusest tulenevaid rahavoogusid kajastatakse otsemeetodil.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval kehtinud valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud

varad ja kohustused seisuga 31. detsember 2015 on ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval kehtinud valuutakursside

alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on kasumiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna. 

Finantsinvesteeringud

Finantsvaraks loetakse raha, lühiajalisi finantsinvesteeringuid, nõudeid ostjate vastu ja muid lühi- ja pikaajalisi nõudeid.

Finantskohustusteks loetakse tarnijatele tasumata arveid, viitvõlgasid ja muid lühi- ja pikaajalisi võlakohustusi.

Finantsvara ja –kohustused võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses, milleks on antud finantsvara või –kohustuse eest makstud või

saadud tasu õiglane väärtus. Algne soetusmaksumus sisaldab kõiki finantsvara või –kohustusega otseselt seotud tehingukulutusi.

Finantskohustused kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses.

Finantsvara eemaldatakse bilansist siis, kui ettevõte kaotab õiguse finantsvarast tulenevatele rahavoogudele või ta annab

kolmandale osapoolele üle varast tulenevad rahavood ning enamiku finantsvaraga seotud riskidest ja hüvedest. Finantskohustus

eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud.

Finantsvara oste ja müüke kajastatakse järjepidevalt väärtuspäeval st. päeval, mil ettevõte saab ostetud finantsvara omanikuks või kaotab

omandiõiguse müüdud finantsvara üle.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Finantsinvesteeringute all tähtajalisi hoiuseid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõudeid ostjate vastu kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt laekumata arved on bilansis hinnatud tõenäoliselt

laekuvatest summadest lähtudes. Seejuures hinnatakse iga kliendi laekumata arveid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi

maksevõime kohta. Ostjatelt laekumata arved, mille maksetähtaeg on ületatud rohkem kui 360 päeva võrra, on kantud kuludesse täies

ulatuses. Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. Varem alla hinnatud ebatõenäoliste nõuete laekumisi kajastatakse ebatõenäoliste nõuete

kulu vähenemisena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalse põhivara kajastamisel bilansis on selle soetusmaksumusest maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse 

langusest tulenevad allahindlused. 

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse põhivarana need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 200€ ja mille kasulik eluiga on üle ühe 

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku elueaga varaobjektid kantakse kasutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse 

arvestust bilansiväliselt. 

Juhul, kui materiaalse põhivara objekt koosneb üksteisest eristatavatest olulistest komponentidest, millel on erinevad kasulikud eluead, 

võetakse need komponendid raamatupidamises arvele eraldi varaobjektidena, määrates neile eraldi amortisatsiooninormid vastavalt 

komponentide kasulikule elueale. 

Sihtasutus kasutab materiaalse põhivara amortiseerimisel lineaarset meetodit. 

Materiaalse põhivara objekti spetsiifika tõttu võib selle kasulik eluiga erineda muu sarnase grupi omast. Sellisel juhul vaadatakse seda 

eraldiseisvana ning määrataks talle sobiv amortisatsiooniperiood.
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Materiaalsele põhivarale määratud amortisatsiooninormid vaadatakse üle, kui on ilmnenud asjaolusid, mis võivad oluliselt muuta põhivara

või põhivaragrupi kasulikku eluiga. Hinnangute muutuste mõju kajastub aruandeperioodis ja järgnevates perioodides. 

Kui vara lõppväärtus ületab tema bilansilist jääkmaksumust, lõpetatakse vara amortiseerimine; amortiseerimist alustatakse uuesti hetkest,

mil vara lõppväärtus on langenud alla tema bilansilise jääkmaksumuse. 

Kui materiaalse põhivara objektile on tehtud selliseid kulutusi, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele, siis need kulutused

lisatakse põhivara objekti soetusmaksumusele. Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse aruandeperioodi kuludes. 

Kui materiaalse põhivara objektil vahetatakse välja mõni oluline komponent, lisatakse uue komponendi soetusmaksumus objekti

soetusmaksumusele, eeldusel, et see vastab materiaalse põhivara mõistele. Asendatav komponent kantakse bilansist maha. Kui

asendatava komponendi soetusmaksumus ei ole teada, hinnatakse maha kantavat maksumust lähtudes asendamise

hetke soetusmaksumusest, arvestades maha hinnangulise kulumi. 

Vara väärtuse vähenemine 

Igal bilansipäeval hindab ettevõtte juhtkond, kas on märke, mis võiksid viidata vara väärtuse langusele. Juhul kui on kahtlusi, mis

viitavad varaobjekti väärtuse langemisele alla tema bilansilise väärtuse, viiakse läbi vara kaetava väärtuse test. Vara kaetav väärtus on

võrdne kõrgemaga kahest näitajast: kas vara õiglasest väärtusest (miinus müügikulutused) või diskonteeritud rahavoogude põhjal leitavast 

kasutusväärtusest. Kui testimise tulemusena selgub, et vara kaetav väärtus on madalam tema bilansilisest väärtusest, hinnatakse põhivara

objekt alla tema kaetavale väärtusele. Juhul kui vara väärtuse testi ei ole võimalik teostada üksiku varaobjekti suhtes, leitakse kaetav väärtus

väikseima varade grupi (raha genereeriva üksuse) kohta, kuhu see vara kuulub. Vara allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. 

Kui varem alla hinnatud varade kaetava väärtuse testi tulemusena selgub, et kaetav väärtus on tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse, siis

tühistatakse varasem allahindlus ning suurendatakse vara bilansilist maksumust. Ülempiiriks on vara bilansiline jääkmaksumus, mis

oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni.  

Põhivara arvelevõtmise alampiir    200

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Masinad ja seadmed 4-5 aastat

Muu inventar 4-5 aastat

Annetused ja toetused

Saadud annetuste ja toetuste  arvestusel lähtutakse  järgmistest põhimõtetest: mitte-sihtotstarbelised annetused ja toetused kajastatakse tuluna

hetkel, mil annetus/toetus muutub sissenõutavaks (võttes vajadusel arvesse perioodi, mille eest need on tasutud); sihtotstarbelised annetused

ja toetused (sh mitterahalised annetused ja toetused) kajastatakse tuluna siis kui annetus/toetus muutub sissenõutavaks ja annetuse/toetusega

kaasnevad tingimused on täidetud. Annetus või toetusi, mis on küll mõeldud kasutamiseks teatud kindlas valdkonnas, kuid ei ole otseselt seotud

ühegi konkreetse projekti finantseerimisega, ei loeta sihtotstarbeliseks annetuseks ja kajastatakse tuluna hetkel, mil annetus/toetus

muutub sissenõutavaks.

Tulud

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on läinud üle ostjale ning müügitulu ja tehinguga

seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta.

Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamisel lähtudes tulude ja kulude vastavusest.

Intressitulu kajastatakse nõudeõiguse tekkimisel.

Sihtfinantseerimine:

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist. Saadud summasid kajastatakse tuluna kui

asutus aktsepteerib finantseerimisega kaasnevaid tingimusi ja kavatseb neid täita ning finantseerimise summa on usaldusväärselt määratav ja

selle laekumine on tõenäoline. Saadud toetus kajastatakse kasumiaruandes tuluna. 

Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade soetamise toetusena saadud

summa kajastatakse kasumiaruandes perioodi tuluna. 

Mitterahalise toetusena saadud vara võetakse bilansis arvele tema õiglases väärtuses. Tekkiv kohustus kantakse tuludesse aruandeperioodil.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena kajastatakse nõukogu ja juhatuse liikmed, asutajaliikmed, nende abikaasad, elukaaslased ja nendega seotud ettevõtted.

Rahavoogude aruanne

Rahavoogude aruandes kajastatakse real: "Muu rahavoog põhitegevusest" - sihtotstarbeliste tasude, annetuste ja toetuste konto muutust

bilansis.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Raha pangakontol 244 130 50 775

Kokku raha 244 130 50 775

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2013 200 000 200 000

Soetamine 100 000 100 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-100 000 -100 000

31.12.2014 200 000 200 000

Müük müügihinnas

või lunastamine
-100 000 -100 000

31.12.2015 100 000 100 000

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Finantsinvesteeringute all tähtajalisi hoiuseid.
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Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 3 292 3 292  

Ostjatelt laekumata

arved
3 292 3 292  

Muud nõuded 3 167 3 167  

Intressinõuded 3 167 3 167  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 459 6 459  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 4 186 4 186  

Ostjatelt laekumata

arved
4 186 4 186  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
12 12 5

Muud nõuded 2 077 2 077  

Intressinõuded 2 077 2 077  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
6 275 6 275  

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 104 0

Käibemaks 2 700 0

Üksikisiku tulumaks 2 769 3 383

Sotsiaalmaks 5 049 5 808

Kohustuslik kogumispension 274 329

Töötuskindlustusmaksed 310 428

Intress 415 0

Ettemaksukonto jääk  12  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 11 621 12 9 948
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Lisa 6 Pikaajalised finantsinvesteeringud
(eurodes)

  Kokku

Muud

31.12.2013 0 0

Soetamine 100 000 100 000

31.12.2014 100 000 100 000

 

  Kokku

Muud

31.12.2014 100 000 100 000

Müük müügihinnas või lunastamine -100 000 -100 000

31.12.2015 0 0

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond kajastab Finantsinvesteeringute all lühiajalisi ja pikaajalisi tähtajalisi hoiuseid. 2015. aasta lõpus

pikaajalisi tähtajalisi hoiuseid ei olnud.

Lisa 7 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

 Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud masinad

ja seadmed

31.12.2013  

Soetusmaksumus 696 243 788 244 484 10 561 255 045

Akumuleeritud kulum -242 -52 098 -52 340 -3 645 -55 985

Jääkmaksumus 454 191 690 192 144 6 916 199 060

  

Ostud ja parendused 63 068 63 068 6 083 69 151

Amortisatsioonikulu -139 -58 787 -58 926 -1 808 -60 734

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 696 306 856 307 552 16 644 324 196

Akumuleeritud kulum -381 -110 885 -111 266 -5 453 -116 719

Jääkmaksumus 315 195 971 196 286 11 191 207 477

  

Amortisatsioonikulu -139 -69 598 -69 737 -3 887 -73 624

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 696 306 856 307 552 16 644 324 196

Akumuleeritud kulum -520 -180 483 -181 003 -9 340 -190 343

Jääkmaksumus 176 126 373 126 549 7 304 133 853
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 6 399 6 399 9

Võlad töövõtjatele 6 525 6 525 10

Maksuvõlad 11 621 11 621 5

Kokku võlad ja ettemaksed 24 545 24 545  

 

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 9 584 9 584 9

Võlad töövõtjatele 5 540 5 540 10

Maksuvõlad 9 948 9 948 5

Kokku võlad ja ettemaksed 25 072 25 072  

Lisa 9 Võlad tarnijatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Võlad tarnijatele 6 399 9 584

Kokku võlad tarnijatele 6 399 9 584

Lisa 10 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Palgavõlg 6 094 5 008

Puhkusekohustused 167 167

Aruandvad isikud 264 365

Kokku võlad töövõtjatele 6 525 5 540

Lisa 11 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2013 Saadud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
 

Sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
0 15 220 -15 220 0

Kokku sihtfinantseerimine põhivara

soetamiseks
0 15 220 -15 220 0

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 121 132 212 603 -208 322 125 413

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
121 132 212 603 -208 322 125 413

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
121 132 227 823 -223 542 125 413

 

 31.12.2014 Saadud Tulu 31.12.2015

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Ravi ja toetuste sihtfinantseerimine 125 413 188 309 -193 195 120 527

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
125 413 188 309 -193 195 120 527

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
125 413 188 309 -193 195 120 527

Lisa 12 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 193 195 218 941

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 0 15 220

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 147 765 171 331

Kokku annetused ja toetused 340 960 405 492

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 340 960 405 492

Kokku annetused ja toetused 340 960 405 492

Lisa 13 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2015 2014

Jõulukaartide ja meenete müük 7 196 14 247

Kokku tulu ettevõtlusest 7 196 14 247
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Lisa 14 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Tööjõukulud 46 736 37 091

Annetatud aparatuur 47 870 10 752

Annetatud ravimid 29 314 25 606

Osutatud ravi- ja hooldusteenused 52 900 57 397

Kaido Olgole ehitatud maja 3 112 88 095

Muud 7 336 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
187 268 218 941

Lisa 15 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Makstud toetused 49 523 48 877

Aparatuur 45 319 0

Ostetud toetusteenused 0 1 028

Kokku jagatud annetused ja toetused 94 842 49 905

Lisa 16 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2015 2014

Mitmesugused bürookulud 1 254 1 422

Koolituskulud 967 456

Tellitud teenustööd 5 652 6 067

Reklaamikulud 3 138 6 152

ettevõtlusega seotud kulud 2 732 5 923

Muud 2 281 3 693

Kokku mitmesugused tegevuskulud 16 024 23 713
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Lisa 17 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 72 779 71 097

Sotsiaalmaksud 24 485 24 143

Kokku tööjõukulud 97 264 95 240

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
46 736 37 091

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 2

Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

2015 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 1 936

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

3 330 0

 

2014 Ostud Müügid

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0 5 242

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

5 098 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

Arvestatud tasu 14 256 22 132
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond nõukogule

Oleme auditeerinud Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2015,

tulemiaruannet, 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 17 kuni 29, on kaasatud käesolevale aruandele.

Juhtkonna kohustus raamatupidamisaruannete osas

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ning sellise

sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise

aastaaruande koostamist.

Vandeaudiitori kohustus

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime oma auditi läbi kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja

viime auditi läbi omandamaks põhjendatud kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta.

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi tõendusmaterjali hankimiseks

vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise

aastaaruanne võib sisaldada pettustest või vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor

arvesse sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel kajastamisel, kavandamaks

antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse

kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka

raamatupidamise aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie auditiarvamusele.

Arvamus

Meie arvates kajastab kaasatud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

finantsseisundit seisuga 31.12.2015 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea

raamatupidamistavaga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Ellen Tohvri

Vandeaudiitori number 293

Maire Rooma

Vandeaudiitori number 348

OÜ E-Audit

Audiitorettevõtja tegevusloa number 41

Sõbra 56b, Tartu

30.06.2016
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Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude mujal liigitamata organisatsioonide tegevus 94999 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

E-posti aadress info@lastefond.ee

Veebilehe aadress www.lastefond.ee


