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Tegevusaruanne

MTÜ Eesti Fotopärand tegevus 2020. aastal 

koostanud Merilis Roosalu, Kadi Sikka ja Vahur Puik 

 

Arenguhüppe seminarid 

22. maist kuni 12. juunini 2020 toimusid kolmel reedel virtuaalsed arenguseminarid MTÜ Eesti Fotopärand hetkeseisu hindamiseks ja edasiste 

tegevusplaanide paika panemiseks. Eesti erinevate mäluasutuste töötajaid ja ajalooliste fotode entusiaste kogunes seminaridele 12, seminare 

juhtis konsultant Ülle Puustusmaa. 

Arutelu tulemusel valmis MTÜ Eesti Fotopärand tegevuskava edasiseks. Koostati ka loend potentsiaalsetest tuluallikatest, mille abil ühingu 

eesmärkide täitmist toetada.  

Plaanitavate tegevuste seas on muuhulgas liikmelisuse laiendamine asutustele, ühingu eesmärkide täitmiseks liikmete kaasamine ja seeläbi 

võrgustiku tugevdamine, erialaspetsiifiliste teenuste arendamine ja pakkumine, et oleks võimalik värvata abijõude, Ajapaiga rakenduse 

käigushoidmine, muudatused kodulehel jm. 

Tuluallikate loend sisaldab koolitusi fotokogudega tegelevatele spetsialistidele, ekspertide vahendamist, teemaekskursioone, Ajapaiga liidestust 

kohalike omavalitsuste veebilehtedega, erinevatest projektidest potentsiaalselt laekuvat tulu (näiteks juhendmaterjalide koostamine). 

 

Ajapaiga tegevus ja arengud 2020. aastal (Vahur Puik) 

Ajapaika lisandus 2020. aastal terve rida uusi funktsionaalsusi, mis on muutnud Ajapaika järjest suuremate võimalustega ajaloolise pildimaterjali 

korrastamise ja andmetega rikastamise platvormiks. Kevadel koroonakriisi puhkemisel lõime Ajapaika kollektsioonialbumid, mis kuvavad kogu 

ühe mäluasutuse kogust pärit pildimaterjali. Sellega paralleelselt teostasime esimese massimpordi Tallinna Linnamuuseumi Fotomuuseumi 

kogust. Samuti täiendasime nägude annoteerimise funktsiooni, mis muutus mitmes mõttes mugavamaks, samuti lisandus ka nägudele soo ja 

vanuse märkimise võimalus. Samuti tekkis võimalus annoteerida pildil olevaid objekte, seejuures kasutame annoteerimisel Wikidata kirjeid (mitte 

vabatekstilist annoteerimist). Kevadel lisasime ammu plaanis olnud kasutajate profiili vaate, mis kuvab koondülevaate kasutaja tehtud kaastööst. 

Suvel lisandus uuendusi ajaloolistele aluskaartidele, sh 5 uut linna – Kärdla (8 ajaloolise kihiga), Paldiski (13), Rapla (9), Põltsamaa (9), Põlva 

(12). Samuti tegime suuri täiendusi Ajapaiga kasutajakontode juures. Pikka aega oli Ajapaigas võimalus luua kasutajakonto Facebooki- või 

Google-kontot kasutades või eposti-aadressiga, aga eri viisil loodud kontod olid eraldi kontod, nüüd lõpuks lisandus võimalus eri autentimisviisil 

loodud kontod üheks Ajapaiga kasutajakontoks kokku liita ning edaspidi kasutada sisselogimiseks ükskõik millist lahendust. Samuti tekkis 

võimalus autentida ennast Wikimedia-konto abil. Sügisel täiendasime Ajapaiga otsingut – otsida on võimalik pikemate fraaside abil, otsing 

lisandus ka kaardivaatesse, mis teeb oluliselt lihtsamaks ka kaardilt huvipakkuvate piltide leidmise. Uuendusena lisasime piltide 

kategoriseerimise funktsionaalsuse, mille abil on võimalik pilte märgendada kas sise- või välisvaadeteks ning lisada pildile vaatepunkti kõrguse 

tähistuse (maapinnalt, kõrgemalt fikseeritud vaatepunktist või õhust pildistatud kaader) ning muutsime varasemad interjööride või aerofotode 

albumitesse määramised samuti kategooriateks. Kategooriate alusel sai hakata ka pilte filtreerima, samuti hulgale pildile korraga kategooriat 

omistada. Nii on nt mugav kategooriafiltrite abil (määrates filtriks välisvaated ja maapinnalt pildistatud vaated) leida veel kategoriseerimata pilte, 

need ära tähistada ning seejärel korraga nt sisevaadeteks määrata. Aasta lõpus tekkis meil natuke ootamatult võimalus kasutada 

Digikultuuriaasta toetust, et implementeerida Tartu Ülikoolis arendatud masintõlkemootor, mis hakkas 7 keelde (eesti, läti, leedu, inglise, saksa, 

vene, soome) tõlkima Ajapaigas olevaid piltide kirjeldusi ning albumite pealkirju. Masintõlge põhjustas ka uut segadust ning mõningad 

lahendused ei olnud esimese hooga parimad, aga oleme siiski seda meelt, et see loob uusi võimalusi leida pilte, mille kirjeldused on mõnes 

võõras keeles. 

Eraldi tuleb nimetada tööd ajaloolise pildimaterjali importimisel. Eespool juba mainisime fotomuuseumi fotokogu massimporti, aga lisaks 

importisime sügisel koolimajade pilte Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseumi kollektsioonist (mis ei kasuta Muisi, vaid millel on oma veebiportaal). 

Mais esitasime Kultuurkapitalile edukaks osutunud taotluse eesmärgiga taastada Ajapaiga ja Muisi vaheline andmete vahetamine, nii et saaks 

taas hakata Muisis olevat pildimaterjali Ajapaika lisama. Seejuures oli uuenduseks LIDO xml-skeema kasutuselevõtt, mis on palju inforikkam, kui 

ESE-skeema, mida olime varasema liidestuse puhul kasutanud. Aasta lõpus teostasime esimese pilootimpordi tõmmates Ajapaika Underi ja 

Tuglase Kirjanduskeskuse foto- ja postkaardikollektsioonid. Ent suur osa tööst liidestuse kallal jäi veel 2021. aastasse. 

Toetust taotlesime ja saime ka aprillikuisest Muinsuskaitseameti Kultuuripärandi valdkonna arendustegevuste taotlusvoorust, millest suurem osa 

oli mõeldud minu kui Ajapaiga tootejuhi- ja omaniku töötasuks. Saadud toetuse kasutamise tähtaega pikendamise aasta lõpus 2021. aastasse. 

Teist aastat tuli aga kaalukaim toetus Ajapaiga püsimiseks ja edasiarendamiseks Soomest koostööst soome vikipedistidega, kellele sisuliselt 

oleme osutanud allhanget ja pakkunud Ajapaiga platvormi ülepildistamise propageerimiseks. Seejuures sai Ajapaiga ülepildistamise Android 

mobiilirakendus olulise täienduse juba aasta algul, kui pildistatud refotosid sai üles laadida taustal, nii et samal ajal oli võimalik rakendust edasi 

kasutada (varem oli rakenduse kasutamise refoto üles laadimise ajaks blokeeritud). Soomes toimus rahvusvahelise Wiki Loves Monuments 

fotokonkursi raames teist korda refotode alavõistlus ning koostöös Wikimedia Eestiga kuulutasime sügisel refotode kampaania välja ka Eestis. 

Et suve algul toimunud MTÜ arenguseminarid toimusid koroona tõttu virtuaalsemalt kui oli plaanitud, siis jäi projekti eelarvevahendeid üle ning 

olles selle toetuse andnud KÜSKiga kooskõlastanud, otsustasime kasutada toetust Ajapaiga kasutusmugavuse analüüsiks koostöös ettevõttega 

UX Estonia. Selleks viis UX Estonia novembrikuus läbi 5 kasutajaintervjuud, mille käigus esimest korda Ajapaika kasutavad inimesed pidid eri 

kasutusstsenaariumide põhjal lahendama Ajapaigas mingeid ülesandeid kommenteerides jooksvalt, mida ja kuidas nad teha üritasid, milliseid 

takistusi või tõrkeid, aga ka omapoolseid ideid selle kohta, kuidas asjad võiksid toimida, neil seejuures tekkis. Analüüs kinnitas mitmeid Ajapaiga 

kasutatavuse kitsaskohti, millest olime teadlikud juba varem, kuigi ka paljastas probleeme, mida me polnud veel teadvustanud. 

2020. aastal toimus senisest palju suurem koostöö kõrgkoolidega. Alguse sai see kevadel koroonakriisi tingimustes, kui tekkis võimalus 

veebipõhiselt lugeda 1 EAP ainekursus Eesti Kunstiakadeemias ning samuti tutvustada Ajapaika Tallinna Ülikooli tudengitele. Kevadistest 

kokkupuudetest kasvas välja suuremas mahus koostööd sügisel – EKAs muutus välisüliõpilaste tõttu inglise keeles loetud aine “Digital life of 

pictorial heritage. Crowdsourcing. Rephotographic documentation of the environment” 2 ainepunktiliseks kontaktõppekursuseks (arvestuse said
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9 üliõpilast) ning Tallinna Ülikooli magistrikursuse “Digitaalne ja rakenduslik ajalugu” raames tegid üliõpilased oma praktilised rühmatööd samuti

Ajapaiga baasil. Kursuse käigus lisandus Ajapaika nt Kunda Tsemendimuuseumi üle 300 pildiga klaasnegatiivide kollektsioon, Sillamäe

Muuseumi pildimaterjali kui ka mitu dokumentaalfilmi Ida-Virumaa kaevanduste teemal – seejuures ei olnud me Ajapaigas filmide annoteerimist

väga mitu aastat eriti kasutanud ega arendanud ning tegime sellega seoses ka tehnilisi täiendusi. 

Aasta lõpus osalesime Ajapaigaga Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu eestveetavatel annetamistalgutel, millega seoses

täiendasime ka Ajapaiga toetajate-lehekülge, vaatasime üle annetusvorme, mis olid lehel pikemaks ajaks unarusse jäänud ja ei töötanud enam

soovitud moel. Võib öelda, et annetamistalgutel osalemine tõepoolest aktiveeris detsembrikuus Ajapaiga toetuseks tehtud annetusi – kogu 2020.

aasta jooksul tehtud ligi 40st annetusest peaaegu pooled tehtigi detsembris. Aastaga 16 eri annetaja toel kokku kogutud 770 eurot olid suureks

toetuseks, ent ei ole muidugi piisav Ajapaiga jätkusuutlikkuse tagamiseks. Samas oli annetamistalgutel osalemine tõestuseks sellele, et aktiivse

tööga on annetusi võimalik rohkem koguda ning see on kahtlemata eraldi töösuund, mis nõuab suuremat panustamist. 

Aasta jooksul õnnestus pidada terve rida ettekandeid Ajapaiga teemal nii Eesti-siseselt kui ka rahvusvaheliselt. Aasta lõpus andsin kaks

ingliskeelset intervjuud Ajapaiga kohta ühisloomealgatusi uurivatele projektidele, huvi Ajapaiga vastu tundis ka nt Fomu fotomuuseum Belgias. 

Ajapaiga olulisemateks kaastöölisteks olid 2020. aastal Märt Häkkinen (FOXSOFT OÜ) ja Kimmo Virtanen (Wikimedis Suomi). Üks Ajapaiga

aktiivsemaid kaastöölisi Peeter Arro astus kevadel ka MTÜ liikmeks. 

 

Muu EFP tegevus 2020 

 

13.10 Vahuri ettekanne oskuskeele päeval FADGI kohta 

 

Digiteerimise tegevuskava ja Kultuuriministeeriumi (mass)digiteerimise arengud 2020 

Rahvusarhiiv alustab aasta lõpus esimese fotode digiteerimise projektiga, mis kestab 2022. aastani ning mille eesmärk on digiteerida 35 000

klaas- ja 65 000 filminegatiivi aastatest 1900–1960 ning teha seeläbi veebis avalikult kättesaadavaks 100 000 fotokujutist. Lisaks Rahvusarhiivile

osaleb projektis 22 mäluasutust üle Eesti. Lisaks arhiivi säilituskoopiatele luuakse digiteerimise tulemusel ka kujutiste veebikoopiad, mis tehakse

kättesaadavaks Rahvusarhiivi fotode andmebaasis FOTIS, Eesti muuseumide infosüsteemis MuIS, kirjandusmuuseumi veebivärvavas Kivike,

Tartu Ülikooli digitaalarhiivis DSpace ning andmeportaalis eElurikkus. Projekti põhitegevused jäävad 2021. aastasse. Täpsem info:

https://www.ra.ee/projektid-ja-koostoo/kultuuriparandi-digiteerimine/fotoparand/ 

 

Märts-aprill 2020 

Kadi fotopärandi säilitamise teemalised veebiloengud EKA muinsuskaitse ja konserveerimise eriala bakalaureuse astme 3. kursuse tudengitele

(2 EAP).  

 

 

Muu fotopärandiga seonduv 2020 

Rahvusarhiivi “Ilme” teenus  

Rahvusarhiivi tuli välja veebirakendusega Ilme, mis pakub uudse lähenemisega otsinguid arhiivi fotode andmebaasist Fotis. Ilme abil saab otsida

fotosid nii tuntud ajaloolistest isikutest kui ka oma esivanematest nende välimuse põhjal. Ilme kasutab näotuvastustarkvara, et leida Fotise

fotokogust isikuid, kelle näod on kõige sarnasemad kasutaja poolt üles laetud fotol kujutatule. Otsimiseks tuleb huvipakkuv foto laadida Ilme

keskkonda, kus toimub fotodelt nägude tuvastamine ja nende võrdlemine üle poole miljoni fotoga andmebaasis Fotis. Umbes kolme miljoni näo

seast tagastatakse foto üleslaadijale 24 tunni jooksul e-kirja teel kõige sarnasemad vasted PDF-failina. Vt ka:

https://www.ra.ee/rahvusarhiivi-rakendus-aitab-otsida-fotosid-esivanematest-valimuse-pohjal/ 

 

 

Bibliograafia 2020 

Budrikas, Kustas. “Fotode koloreerimine Tartu ajalooliste vaadete näitel“. – Tartu, 2020 

Hanson, Raimu. “Postimehe fotograafia ajalugu algas 125 aastat tagasi majesteetlikult”. – Tartu Postimees, 01.01.2020 

Puik, Vahur. “Vanad pildid otsivad abi” – Lääne-Harju valla leht, nr 1 (23), 2020, lk 4 

Ruus, Ago. Vana-Võromaa päevapiltnikud. Võru : Võro Instituut, 2020. 

Treima, Jane. “Kunstilisest fotograafiast Eesti 1960.–1970. aastate fotograafiaretseptsioonis“. Bakalaureusetöö. Tallinn: Eesti Kunstiakadeemia,

Kunstiteaduse ja visuaalkultuuri instituut, 2020 

Verk, Tanel. “STODOM : tähekombinatsioon, mis muutis Eesti fotograafiat”. [Tallinn], Fotomuuseum, 2020.
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 7 390 14 523 2

Nõuded ja ettemaksed 0 560  

Kokku käibevarad 7 390 15 083  

Kokku varad 7 390 15 083  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 500 0 7

Võlad ja ettemaksed 4 554 1 809 3,7

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 5 656 0 4

Kokku lühiajalised kohustised 10 710 1 809  

Kokku kohustised 10 710 1 809  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 13 274 7 344  

Aruandeaasta tulem -16 594 5 930  

Kokku netovara -3 320 13 274  

Kokku kohustised ja netovara 7 390 15 083  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Tulud    

Liikmetelt saadud tasud 45 175  

Annetused ja toetused 31 112 35 880 4,5

Tulu ettevõtlusest 2 900 8 647  

Muud tulud 0 5  

Kokku tulud 34 057 44 707  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -45 626 -32 144 6

Mitmesugused tegevuskulud -5 053 -6 667  

Muud kulud 0 -6  

Kokku kulud -50 679 -38 817  

Põhitegevuse tulem -16 622 5 890  

Muud finantstulud ja -kulud 28 40  

Aruandeaasta tulem -16 594 5 930  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2020 2019 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem -16 622 5 890  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 560 -560  

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 2 745 -37 3

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
5 656 0 4

Kokku rahavood põhitegevusest -7 661 5 293  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 500 0 7

Kokku rahavood finantseerimistegevusest 500 0  

Kokku rahavood -7 161 5 293  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 523 9 190  

Raha ja raha ekvivalentide muutus -7 161 5 293  

Valuutakursside muutuste mõju 28 40  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 7 390 14 523 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2018 7 344 7 344

Aruandeaasta tulem 5 930 5 930

31.12.2019 13 274 13 274

Aruandeaasta tulem -16 594 -16 594

31.12.2020 -3 320 -3 320
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Fotopärand raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse mittetulundusühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses (s.o nominaalväärtus miinus tagasimaksed ning vajadusel tehtavad allahindlused.

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad ning muud lühi- ja pikaajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele

nende soetusmaksumuses, mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud

soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende

nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Annetused ja toetused

Tasude arvestuse ühingu liikmetelt ja saadud annetuste ja toetuste arvestusel lähtutakse RTJ 14.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on mõeldud.

Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud tingimusi,

kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus,

et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega kaasnevaid võimalikke

kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või tingimuslike kohustustena.

Tulud

Tulu teenuse müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel, või juhul kui teenus osutatakse pikema ajaperioodi jooksul, siis lähtudes

valmidusastme meetodist.

Tulu kaupade müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga

seotud kulu on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Kulud

Kulude arvestust peetakse põhitegevusharude viisi, kulukirjete lõikes. Eraldi arvestust peetakse üldhalduskulude kohta. Tulude ja

kulude aruandes näidatakse kulud kirjete viisi, lähtudes nende olemusest, kusjuures üksikute tegevusharude ja üldkulude sarnased kirjed

summeeritakse.

Sihtfinantseerimise projektide kulude kontodele kirjendatakse otsesed kulud (kaup, materjal, teenused) ilma tööjõukuludeta.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse sihtasutuse tegev- ja kõrgemat juhtkonda ning nende lähedasi pereliikmeid ja nende poolt kontrollitavaid või nende

olulise mõju all olevaid ettevõtteid.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2020 31.12.2019

Arvelduskontod 7 390 14 523

Kokku raha 7 390 14 523

Lisa 3 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2020 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 2 531 2 531

Maksuvõlad 488 488

Muud võlad 1 535 1 535

Muud viitvõlad 1 535 1 535

Kokku võlad ja ettemaksed 4 554 4 554

 

 31.12.2019 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 0 0

Maksuvõlad 415 415

Muud võlad 1 394 1 394

Muud viitvõlad 1 394 1 394

Kokku võlad ja ettemaksed 1 809 1 809

Lisa 4 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

 31.12.2019 Laekunud Kajastatud

tulemiaruandes

31.12.2020

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

Kultuurkapital 0 0 3 500 0 0 3 500

Kultuuriministeerium 0 0 10 500 -8 344 0 2 156

Kokku

sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks

0 0 14 000 -8 344 0 5 656

Kokku sihtotstarbelised

tasud, annetused ja

toetused

0 0 14 000 -8 344 0 5 656
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Lisa 5 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2020 2019

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 29 928 35 484

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 1 184 396

Kokku annetused ja toetused 31 112 35 880

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2020 2019

Rahaline annetus 31 112 35 880

Kokku annetused ja toetused 31 112 35 880

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2020 2019

Palgakulu 8 428 8 299

Sotsiaalmaksud 2 849 2 805

Kokku tööjõukulud 11 277 11 104

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
11 277 11 104

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 1 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2020 31.12.2019

Füüsilisest isikust liikmete arv 25 23

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2020 31.12.2019

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Asutajad ja liikmed 0 2 035 0 1 394

Laenud

2020 Saadud laenud Intressimäär Alusvaluuta

Asutajad ja liikmed  

Liikmelt saadud laen 500 0% EURO

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2020 2019

Arvestatud tasu 8 428 8 299



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 30.06.2021

Mittetulundusühing Eesti Fotopärand (registrikood: 80302761) 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VAHUR PUIK Juhatuse liige 30.06.2021



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Muude kutseorganisatsioonide tegevus 94129 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 5034241

E-posti aadress mittetulundusyhing.eesti.fotoparand@eesti.ee

Veebilehe aadress fotopärand.org.ee


