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Setomaa arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava                      

Nr Taotleja Projekti nimetus Maksimaalne 

toetuse suurus 

(eurodes) 

Eeldatav 

kogu 

projekti 

maksumus 

(eurodes) 

 

Oma- ja 

kaas-

finantseerin

gu 

minimaalne 

määr 

 

Taotluse 

esitamine 

EASile 

(hiliseim 

kuupäev) 

 

Tegevuse 

eeldatav 

kestvus 

(kuudes) 

Märkused 

1 Mikitamäe 

vald 

Lüübnitsa 

külakeskuse ahjud 

6000,00  9655,00 15% 15.08.2017 

 

10 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Lüübnitsa külakeskus on ürituste, seminaride ja õpitubade korraldamiseks mõnus koht. Maja saab tänu uutele ahjudele 

veelgi õdusamaks ning ka külmal ajal ka soojemaks ning väheneb tuleohtlikkus. 

2 Mikitamäe 

vald 

Seto Jõulumaa 3060,00 4772,40 15% 15.09.2017 4 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 



ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: jõulud on muinasjutuliselt kaunis aeg. Seto Jõulumaa ongi muinasjutt suurtele ja väikestele! Pakume tegevusi nii õues kui 

toas - kuulame jõulujuttu, meisterdame koos päkapikkudega, koome kangast, kaunistame piparkooke, kohtume Jõuluvanaga ning sõidame 

Jõuluvana taksoga,  avatud on jõulupoeke. Jõulumaa on avatud 12 päeval detsembris. 

3 Mikitamäe 

vald 

Lüübnitsa laat 2550,00 3250,00 15% 01.08.2017 3 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Lüübnitsa sibula- ja kalalaat on traditsiooniline üritus, mida teatakse väga hästi ja siia tahetakse tulla. Sel aastal toimub 

laat 26.-27.augustil. Laat on piirkonna ettevõtjatele, käsitöölistele, talunikele, väiketootjatele kontaktide loomise ja toodete tutvustamise ning 

turustamise kohana väga  oluline. 

4 Setomaa 

Valdade 

Liit MTÜ 

Ettevõtete 

vahelise 

ülepiirilise 

koostöö 

arendamine Eesti-

Läti piirialadel — 

Coop Local  

8855,10 8855,10 0% 15.09.2017 24  

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekt kaasfinantseerib projekti "Encouraging cross-border cooperation in local food and handicraft sector in border 

areas-COOP Local", mida rahastab Eesti-Läti piiriülese koostöö programm. Projekti üldeesmärk on väikeettevõtjate piiriülese koostöö ja 

kontaktide elavdamine Eesti-Läti piirialadel. Projekti käigus korraldatakse projekti piirkonna (Setomaa, Räpina, Vastseliina, Ape, Smiltene 

piirkonnad) ettevõtetele valdkonnapõhised ühiskoolitusi, õppereise, osalemist kohalikel laatadel ning üleriigilistel käsitöölaatadel. Kokku 

korraldatakse 42 ühisüritust, kus osalevad nii Eesti kui Läti ettevõtjad. 

5 Setomaa 

Valdade 

Liit MTÜ 

Koostöö 

koordineerimine 

vedosnike 

3606,09 6942,64 15% 

 

31.10.2017 

 

12 

 

Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 



koosolekute ja 

Petseri seto maja 

tegevuste  

korraldamise 

kaudu 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti "Koostöö koordineerimine vedosnike koosolekute ja Petseri seto maja tegevuste korraldamise kaudu" siht on 

arendada Setomaa ettevõtlus- ja elukeskkonna ning hoida Setomaa head mainet koostöötegevuste korraldamise kaudu. Valmistatakse ette ja viiakse 

läbi üksteist koostöö koordineerimise koosolekut. Petseri Seto majas valmistatakse ette ja viiakse läbi vähemalt seitse üritust, korraldatakse 

koostööks vajalikud kohtumised ja nõupidamised Pihkva oblasti koostööpartneritega. Projekti elluviimisel käsitletakse läbivalt piirkonna 

kultuurilis-looduslikke eripärasid. Tänu koordineerimisele on tegevused mõjusamad. 

6 Setomaa 

Valdade 

Liit MTÜ 

 

Setomaa 

ettevõtjatele 

ühisürituste 

korraldamine 

850,00 1000,00 

 

15% 30.09.2017 12  

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti abiga korraldatakse Setoma ettevõtjatele ühisüritusi, mis soodustavad omavahelist läbikäimist, mõttetalguid 

Setomaa ettevõtluse ja üldise arengu küsimustes, kohtumisi Petseri ja Ape ettevõtjatega, samuti Riigikogu liikmete, poliitikute ja 

arendustöötajatega. Taolised ühisüritused annavad väikeettevõtjatele võimaluse oma  muredest rääkida, teha omapoolseid ettepanekuid. 

Väikeettevõtjad on „näha ja kuulda“;  

7 Setomaa 

Valdade 

Liit MTÜ 

 

Majandusõpetus 

ja õpilasfirmade 

tegevus Setomaa 

koolides 

2017/2018 

24 000,00 28240,00 15% 

 

01.09.2017 12 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: käesoleva projekti raames soovitakse anda Setomaa erinevas vanuses koolinoortele häid ettevõtlusalaseid teadmisi ja 

pakkuda võimalusi õpilasfirmades tegutseda. 2017/2018 õppeaastal käivitatavate uute omanäoliste õpilasfirmadega osaletakse erinevatel laatadel 

ning projekti raames korraldatakse noortele ettevõtluslaager. Projekti kaasatakse koolidest majandusõpetuse õpetajad ja kohalikud ettevõtjad, kes 

annavad üldteadmisi ettevõtlusest ja jagavad oma kogemusi. Majandusõpetuse-alane koolide koostöö seob praeguses 4 Setomaa vallas elavaid 

noori omavahel ja tekitab ühtekuuluvuse tunnet, mis on oluline Setomaa valla noorte ettevõtluse alaseks koostööks. 



8 MTÜ 

Setomaa 

Valdade 

Liit 

 

IV rahvusvaheline 

õpilasfirmade 

konkurss-laat 

Värskas 2017 

5000,00 5885,00 15% 

 

01.10.2017 5 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on korraldada Värska Kultuurikeskuses IV rahvusvaheline õpilasfirmade konkurss- laat. Laadal 

selgitatakse välja parimad noored ettevõtjad. Laada korraldamisega anname võimaluse Setomaa koolinoortel võrrelda end ja oma tooteid teiste  

lähiriikide koolinoortega ja samas annab laat võimaluse siinsetel koolinoortel panna proovile oma müügioskused. 

9 Setomaa 

Turism 

MTÜ 

Projekti 

„Omakultuuri 

piirkondade 

arendamine ja 

tutvustamine 

turismi 

sihtkohtadena – 

UNESCO-

Tourism“ 

kaasfinantseering 

10714,80 10714,80 

 

0% 

 

01.09.2017 30 (kuni 

29.02.202

0) 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Eesti-Läti programmi projekti UNESCO-Tourism raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – 

turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud. Käesolev projekt Setomaa 

arengu programmist toetab ülepiirilise projekti omafinantseeringu rahastamist. Eesti-Läti projekti UNESCO-tourism eesmärk on projektipartneritelt 

ja spetsialistidelt õppida, arendada ühiselt paremaid sihtturule sobivaid tooteid, leida ühine tunnuslause, millega saaks UNESCO tunnustusele 

viidata, ja arendatud tooteid ka ühiselt turundada. Pakkudes terviklikumaid ja atraktiivsemaid teenuseid on külastajatel paremini võimalik osa saada 

ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub järjest vähem. 

10 Setomaa 

Turism 

MTÜ 

Setomaa 

mainekujundus 

2017 

6676,31 7854,00 15% 01.10.2017 12 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 



ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Setomaa mainekujundus projekt aitab Setomaad kui turismipiirkonda nii sise-kui ka välisturul tutvustada ning turundada. 

Selle tulemusel suureneb piirkonda külastavate inimeste arv, potentsiaalselt huvitatute ning teavitatud inimeste arv. Peamisteks sihtrühmadeks on 

lõpptarbijad, ajakirjanikud ning reisikorraldajad. Koostöö teiste piirkonna teiste arendajatega. 

11 MTÜ 

Setomaa 

Turism 

Setomaa Turism 

tegevustoetus 

2017 

20000,00 23532,40 15% 01.08.2017 12 

 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Setomaa Turism tegevustoetuse projekt toetab MTÜ Setomaa Turism büroo toimimist. Büroo toimimine võimaldab 

käivitada ja hallata teisi mahukaid projekte. Näiteks hetkel on käigus Eesti-Läti programmi projekt UNESCO-tourism, Leader rahastusega 

projektid Seto Külävüü giidide koolitusprogramm ja Kostipäeva kohvikute kogemused trükifaili.  Tegevustoetuse projekti raames toimuvad ka 

liikmete ümarlauad ja büroo töötajate koolitused.   

12 MTÜ Seto 

Käsitüü 

Kogo 

MTÜ Seto 

Käsitüü Kogo 

tegevustoetus 

2017 

20000,00 23530,00 15% 01.10.2017 12  

Eesmärk ja lühikirjeldus: käesolev projekt aitab kaasa käsitöövaldkonna arengule Setomaal. Tegevustoetuse projekti toel tegutseb MTÜ Seto 

Käsitüü Kogos tegevjuht, kes kutsub ellu uusi projekte ja koordineerib käsitöövaldkonna tegevusi. Koordineeritud tegevuste tulemusena toimib 

käsitööliste võrgustik, pakutakse abi käsitööettevõtlusega tegelemiseks, toimuvad käsitööd tutvustavad ja käsitööettevõtlust arendavad ümarlauad. 

Projekti käigus täiendatakse käsitööalast raamatukogu  ning pakutakse piirkonnas raamatupidamisteenust. Projekti tulemusena arendatakse 

käsitööturismi, lüüakse kaasa Seto Külavüü võrgustikus ja viiakse ellu Seto Käsitüü Kogo arengukava. 

13 Seto 

Käsitüü 

Kogo 

MTÜ 

Seto käsitöö 

turundus 2017 - 

2018 

5230,00 6160,00 

 

15% 

 

01.10.2017 12  

Eesmärk ja lühikirjeldus: käesoleva projekti raames avastatakse uusi turge ja võimalusi seto käsitöö müügiks. Kavas on Seto käsitööliste  

osalemine Eesti, Läti ja  Leedu rahvusliku käsitöö laatadel. Projekti tulemusena tõuseb ettevõtlusaktiivsus piirkonnas, sest ettevõtja teab, et saab 

osaleda ühiselt laadal. Valmib seto käsitööettevõtjate reklaammaterjal ja soetatakse vajalikku inventari. 

14 Meremäe 

Kultuuri-

ühing 

Hilläkeste nulga 

saali 

rekonstrueerimine  

3825,00 4500,00 15% 01.12.2017 18  



MTÜ ühistegevusteks 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Hilläkeste nulga saali rekonstrueerimine kontsertide, koosviibimiste, pidulike sündmuste ja väiksemate ürituste 

korraldamiseks. Hoone kasutusele võtmisega säilitatakse ja parendatakse miljööväärtuslik talukoht ning muudetakse atraktiivseks ühistegevuste 

kohaks. Kontsertide korraldamisega tõuseb piirkonna positiivne maine ja suureneb tuntus. Ühistegevustega suureneb külade ühtekuuluvustunne ja 

nulga identiteedi väärtustamine. 

15 Võrumaa 

Arengu-

agentuur 

SA 

Setomaa mentor-

konsultandi töö 

september 2017 - 

september 2018 

20000,00 20000,00 0% 31.08.2017 12  

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on aidata kaasa Setomaa elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele läbi ettevõtluskliima parandamise 

piirkonnas ning piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamise koostöös ettevõtjate, ettevõtlike inimeste ning kohalike omavalitsustega. Julgustada 

ja toetada Setomaa inimesi ettevõtlusega tegelema. Ettevõtlusnõustaja näol on ettevõtjatel kontaktisik kellelt saab tasuta abi oma ettevõtluse 

kitsaskohtade lahendamisel ja seda oma tegevuspiirkonnast lahkumata. 

16 SA Seto 

Instituut 

Projekti 

„Omakultuuri 

piirkondade 

arendamine ja 

tutvustamine 

turismi 

sihtkohtadena – 

UNESCO-

Tourism“ 

kaasfinantseering 

6386,70 6386,70 0% 01.09.2017 30 (kuni 

29.02.202

0) 

 

 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Eesti-Läti programmi projekti UNESCO-Tourism raames arendavad neli piirkonda – Setomaa, Kihnu, Suiti ja Liivi – 

turismisihtkohti nii, et nende kultuuripärand ja ülemaailmselt tuntud UNESCO tunnustus oleks paremini rakendatud. Käesolev projekt Setomaa 

arengu programmist toetab ülepiirilise projekti omafinantseeringu rahastamist. Eesti-Läti projekti UNESCO-tourism eesmärk on 

projektipartneritelt ja spetsialistidelt õppida, arendada ühiselt paremaid sihtturule sobivaid tooteid, leida ühine tunnuslause, millega saaks 

UNESCO tunnustusele viidata, ja arendatud tooteid ka ühiselt turundada. Pakkudes terviklikumaid ja atraktiivsemaid teenuseid on külastajatel 

paremini võimalik osa saada ehedast kultuuripärandist, mida tänapäeva maailmas leidub järjest vähem. 

17 MTÜ 

Taarka 

Pärimus-

Lavastuse 

tööpealkirjaga 

"Feodor 

15000,00 17647,46 15% 30.09.2017 15 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 



teater Vanahundi ilosa 

ja pogana' jutu' " 

välja toomine 

Treski Küünis 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti sisuks on välja tuua uus setokeelne  lavastus, mis põhineb jutuvestja Feodor Vanahundi elul ja jutustustel 

(inspireerituna SA Seto Instituudi kirävara sarjas ilmunud raamatust "Feodor Vanahundi ilosa ja pogana jutu'". Autor A.Kalkun on kogumikku 

nimetanud Seto dekameroniks ja tõepoolest toovad need lood lugeja kujutluses panoraamse läbilõike setode elust ja olust alates müütilisest ajast 

kuni lähiminevikuni. Kõik setodele omane: ametliku ja iidse usu segunemine argielus, ülimalt kõrge seksuaalne laetus ja elupaik Eesti ja Venemaa 

piiril loovad viljaka pinnase maagilise realismi tekkeks, milles väheusutav ja võimatu saavad fiktiivselt võimalikuks, nõnda, et selle paiga tunnetus 

pole kunagi mitte ajalis-lineaarne, vaid poeetiliselt kõikehõlmav ja igavikuline. Soovime luua mängulise lavastuse, mis saab olema 

sündmusterikas, maagiline, vulgaarne, armastusest pulbitsev ja üdini elujaatav. Projekti tulemusena valmib kõrgel kunstilisel tasemel ja 

professionaalse tehnilise ja kunstilise teostusega lavastus, mis elavdab nii kultuurielu kui ettevõtlust ja pakub väljundit ja tööd Setomaalt pärit või 

siin elavatele inimestele; aitab säilitada seto kultuuri ja propageerib setokeelset kirjandust, arendada loomeettevõtlust teatrikunsti läbi. 

18 Piiriäärne 

Energia-

arendus 

MTÜ 

Piiriäärne 

Energiaarendus 

MTÜ 

tegevustoetus 

2018 

16116,00 18960,00 15% 31.12.2017 12 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: PEA tegevuse eesmärk osaleda uutes energiaalastes algatustes ja ise algatada uusi projekte, mis aitavad suurendada 

piirkonna energiasõltumatust ja tuua piirkonda täiendavaid energiaalaseid investeeringuid. Olulisemaks tegevuseks on Energiaühistu käivitamine 

ja uue Setomaa valla energiastrateegia koostamine. PEA tegevuse sihiks  on aidata kaasa Setomaa arengukavas toodud eesmärgile 2020. aastaks 

katta kuni 10 % kohalikust elektrivajadusest omatoodanguga. 

19 Meremäe 

vald 

Luikjärve talu 

rekonstrueerimise 

põhiprojekti 

koostamine 

10200,00 12000,00 15% 31.12.2017 3  

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti käigus koostatakse Luikjärve talu rekonstrueerimise põhiprojekt, mis võimaldab rahastuse saamisel lõpule viia 

kompleksi taastamise ja võtta see kasutusele muuseum-elamustaluna. Luikjärve talu on Tobrova külas algupärasel asukohal paiknev kinnise õuega 



kindlustalu kompleks, mis on ilmekas näide seto traditsioonilisest arhitektuurist. Ehitustööde lõpetamise järgselt avatakse talu avalikkusele. 

Elamuslikku kogemust  ja vahetu osalemisega nn elava ajaloo meetodeid kasutades on kavas talus  külastajatele tutvustada seto taluarhitektuuri, 

seto taluelu ja  seto laulutraditsiooni, keskendudes aastatele 1900-1950. 

20 Misso 

vald 

Luhamaa külatare 

projekteerimine 

5000,00 10000,00 15% 01.09.2017 12 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks ning 

tingimusel, et toetuse abil 

kohandatakse olemasolev 

projekt vastavaks uutele 

vajadustele. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: projekti raames projekteeritakse Setomaale Luhamaa nulka 150-180 m² suurune külatare, mis saab olema kohalike 

elanike kokkusaamise kohaks. Luhamaa piirkonnas elab ca 150 inimest ning aktiivseid külaseltsi liikmeid on ca 30 ning Setomaa valla 

moodustamisel vajavad kohalikud oma kokkukäimise kohta. Külatare planeeritakse looduskaunisse kohta Riia-Pihkva maantee vahetusse 

lähedusse. Külataresse on planeeritud ruumid külaseltsi tegevuseks, saal koos väikse kööginurgaga ühisürituste läbiviimiseks, huvitegevuse 

ruumid, küla raamatukogu ning vallaametnike vastuvõturuumid ja vajalikud abiruumid. Külatare projekteeritakse energiatõhus, maalähedane ning 

Seto kultuuri esile tõstev. 

21 Misso 

vald 

Setomaa 

mainekujundus ja 

ettevõtlus-

keskkonna 

loomine 

Kuningriigipäeva 

korraldamise 

kaudu 

5610,00 

 

6600,00 15% 01.08.2017 1  

Eesmärk ja lühikirjeldus: Projekt toetab Setomaa aasta tippsündmuse - kuningriigipäeva kõrgel tasemel läbiviimist. Ürituse hea maine ja 

atraktiivsuse hoidmiseks peab see pidevalt arenema ja pakkuma uut nii setodele endile kui ka arvukatele külalistele. Selle aasta kuningriigipäev on 

pühendatud Seto külale kui kultuuri ja maaelu hoidjale. Oleme kutsunud külakogukondi tulema välja  oma esindustega, et tutvustada küla ajalugu, 



tänapäeva, ettevõtlust, olema kohtumispaigaks külast läinud inimestele. Teine rõhuasetus on Kuninga meistrid - seto joogi- ja toidutraditsioonide 

kandjad. Anname neile võimaluse müüa oma kaupa "Kuninga meistrite lahvkas (kioskis)". 

22 Värska 

vald 

Värska laululava 

maa-ala 

väljaarendamine 

suurürituste 

läbiviimiseks 

5160,00 6071,00 15% 30.11.2017 12 Vastavalt programmi 

nõukogu ettepanekule 

toetatakse projekti osaliselt, 

kuna vastavaks aastaks 

programmile riigieelarvest 

ettenähtud vahendite maht 

ei ole piisav projekti täies 

mahus rahastamiseks. 

Eesmärk ja lühikirjeldus: Värska laululava asub aleviku lõunaosas, ennem Seto Talumuuseumit paremal pool, maantee ääres. Maa-ala (2,4 ha) 

kuulub Värska vallavalitsusele. Värska laululava on ainuke koht, kus saab Värska vallas läbi viia suuremaid, rohkem kui 700 külastajaga, väliõhu 

üritusi. Maa-ala mahutab suurürituse läbiviimisel optimaalselt 700-1000 külastajat, maksimaalselt 5000 külastajat. Enamus Värska vallas läbi 

viidud suurematest kultuurisündmustest on toimunud Värska laululava platsil: Seto Leelopäevad, Seto Kuningriigipäevad, Seto Folk jmt. Projekti 

üldine eesmärk on Värska laululava maa-ala kohaldamine suurürituste sujuvaks läbiviimiseks, mis hõlmab maa-ala rajatiste korrastamist ning 

helitehnika soetamist. 

23 Värska 

vald 

Värska 

promenaadi 

projekteerimine 

8160,00 9600,00 15% 30.03.2018 12  

Eesmärk ja lühikirjeldus: sadama ja promenaadi rajamise otseseks eesmärgiks on turismi ja sellega seotud tegevusalade arendamine piirkonnas. 

Projektiga on vaja lahendada kallasraja avamine ja ligipääsetavaks muutmine, promenaadi rajamine koos puhkekohtade ja pinkidega, vajadusel 

laudtee või kivitee koos valgustuse ja atraktsioonidega. 

 Toetus aastaks 

2017 

212 000  

Jääk aastast 

2016 

0 

Toetused kokku 212 000 

Toetusskeem – 

Noored 

Setomaale 

40 000 

Programmi 

rakenduskulud 

4000 



Kõik kokku 256 000 

 


