Kohalike avalike teenuste ja
elukeskkonnaga rahulolu uuringu ankeet
Ankeedile vastamine on jaotatud kolmeteistkümneks alajaotuseks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Taust
Eluase
Ehitatud keskkond
Liikuvus
Teed ja tänavad
Ühistransport
Avalikud teenused
Rohekeskkond
Tajutud turvalisus
Kuuluvus
Valitsemine ja areng kohalikus omavalitsuses
Üldine rahulolu
Soovitamine ja maine

1. TAUST
Nr
1

Küsimus

TAUST
Valikvastus

Mis on Teie sugu?

Mees

2

Mis on Teie vanus?

3
4
6

Millises maakonnas on Teie peamine
elukoht?
Millises kohalikus omavalitsuses on
Teie peamine elukoht?
Mis on Teie rahvus?

Naine
16-20
21-26
27-34
35-44
45-54
55-64
65-74
75+
Maakondade nimekiri
Antud maakonna omavalitsuste nimekiri
Eesti
Vene

7

Milline on kõige kõrgem haridustase,
mille olete omandanud?

Muu
Algharidus
Põhiharidus (sh kutseharidus põhihariduse baasil)
Keskharidus (sh kutsekeskharidus)

Nr

Küsimus

TAUST
Valikvastus
Kõrgharidus (bakalaureus, keskeri- või tehnikumiharidus
keskhariduse baasil, rakendus- või kutsekõrgharidus,
diplomiõpe)

8,1
8,2
8,3

Milline või millised järgmised
kategooriad kirjeldavad kõige paremini
Teie praegust elu- ja töökorraldust?
VÕIB MITU VASTUST!

Magistri- ja/või doktorikraad
Palgatöötaja
Ettevõtja, vabakutseline, iseendale tööandja
Lapsehoolduspuhkusel (vanemapuhkus, rasedussünnituspuhkus)

8,4
8,5
8,6

Töötu/tööotsija (vähem kui 12 kuud)

8,7
8,8
8,9
8,10
8,11

Vanaduspensionär
Õpilane/üliõpilane
Muul põhjusel mitte töötav, kes ei otsi tööd (sh kodune)
Ajateenija

9

10
11
12

13

Töötu/tööotsija (kauem kui 12 kuud)
Tuvastatud vähenenud töövõime, püsiv töövõimetus ja/või
puue

Muu, palun täpsustage:
Kui suur on keskmiselt Teie leibkonna
igakuine netosissetulek (kättesaadud
summa eurodes) kokku?
Leibkond – ühisel aadressil elavad
isikud, keda seob ühine kodune
majapidamine (ühine eelarve ja ühine
toit) olenemata sugulus- või
hõimlussuhtest. Ühises eluruumis
elamist eraldi eelarvel ei loeta
leibkonnaks.

Kuni 450 eurot
451-800 eurot
801-1150 eurot
1151-1500 eurot
1501-1900 eurot
1901-2300 eurot
2301-3000 eurot
3001 eurot või rohkem
Ei oska öelda
Ei soovi vastata

Mitu liiget on Teie leibkonnas? Palun
arvestage leibkonnaliikmete hulka ka
iseennast.
Mitu neist on alla 18-aastased? Kui alla
18-aastaseid leibkonnaliikmeid pole,
siis märkige 0.
Kui kaua olete oma praeguses elukohas Kuni 5 aastat
(asulas/omavalitsuses) elanud?
6-10 aastat
10-20 aastat
20 aastat või rohkem
Kuidas määratleksite oma
elukeskkonda? See on...

Ei oska öelda
linn
linna lähiala
maapiirkonna keskusala (alev, alevik, külakeskus)
maapiirkonna elamurajoon (uusarendused, aiandus- ja
suvilapiirkonnad)
hajaasustus maapiirkonnas (hajaküla, talukoht, üksik
elumaja)
Ei oska öelda

2. ELUASE
Nr
14

Küsimus

ELUASE
Valikvastus

15

Kas elate miljööväärtuslikus piirkonnas?
Miljööväärtuslik on ala, kus piirkonna
ajaloolis-kultuurilise eripära säilitamiseks on
seatud planeerimisele ja ehitamisele
piirangud.
Millisest ajastust pärineb Teie elamu?

16

Millist tüüpi majas Te elate?

17

18

19,1
19,2
19,3
19,4
19,5

Kas elate hoones, mis on tunnistatud
kultuurimälestiseks? (Kultuurimälestis on
ehitis, millel on ajalooline, arheoloogiline,
etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline,
kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu
kultuuriväärtus, mille tõttu see on
muinsuskaitseseaduses sätestatud korras
tunnistatud kultuurimälestiseks).
Kas kavatsete järgmise aasta jooksul
vahetada eluaset?

Mis on põhjus(ed), miks kaalute/plaanite
eluaset vahetada? VÕIB MITU VASTUST!

Jah
Ei
Ei oska öelda
Varasem kui 1944
1944-1990 (n-ö nõukogudeaegne)
1991 kuni 2007
2008 ja edasi
Ei oska öelda
Kortermajas
Ridaelamus
Kahepereelamus
Ühepereelamus
Jah

Ei
Ei oska öelda
Eluaseme vahetus ei ole plaanis
Olen kaalunud eluaseme vahetamist
On suur tõenäosus, et vahetan
eluaset (või plaanin seda kindlasti
teha)
Puuduvad head tee- ja
transpordiühendused
Igapäevaelus vajalikud teenused pole
kättesaadavad
Soov elada meeldivamas
elukeskkonnas
Soov/vajadus eluaseme muudatuseks
(suurem, väiksem, üürilepingu
lõppemine jmt)
Muutus elukorralduses (abikaasa või
elukaaslasega kokku kolimine,
vanematekodust lahkumine või eraldi
elama asumine, tööle asumine, pere
juurdekasv, õpingute alustamine jmt)

19,6

Eluaseme piiratud ligipääsetavus (nt
kaldtee puudumine, lifti sh
häälteavituse, kombatavate
infoelementide puudumine jmt)

19,7

Vajate taskukohasemat eluaset

Skaala

ELUASE
Valikvastus

Nr
19,8

Küsimus

20,1
20,2

Palun hinnake oma rahulolu eluaseme ...

Skaala

Isiklikud/muud põhjused
suurusega
seisundiga (korrasolek)
ligipääsetavusega
SELGITUSE NUPU ALLA: Eluaseme
ligipääsetavus ei ole ainult liikumis-,
nägemis- või kuulmispuudega
inimestega arvestamine.
Ligipääsetavus on ka see, et
lapsevankriga saaks hõlpsasti
äärekividest ja treppidest üles; liikuda
saaks ratta või kohvriga; et esimese
klassi laps ulatuks vajutama uksekella,
fonolukku või lifti nuppe. Samuti võib
erivajadus olla ajutine (nt kipsis jalg).
eluasemega seotud kulutustega

20,3

20,4
20,5
20,6
20,7
20,8

internetiühendusega

20,9

lähiümbrusega kuni 1 km raadiuses

1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 –
„Väga rahul“;
99-„Ei oska
vastata“

elektri varustuskindlusega
asukohaga
lähiümbrusega kuni 300 m raadiuses

3. EHITATUD KESKKOND
EHITATUD KESKKOND
Valikvastus

Nr

Küsimus

21,1

Palun hinnake, mil määral olete rohealadega (sh haljasalad, pargid, looduslikud
oma naabruskonnas rahul...
puhkealad)

21,2

avalike aladega (sh eluasemete lähialad,
tänavaruum, väljakud, ootealad, kogunemiskohad
jms)

21,3

liikumis- ja sportimisvõimalustega sisetingimustes

21,4
21,5

liikumis- ja sportimisvõimalustega välitingimustes

21,6
21,7
21,8

hoonete ja rajatiste arhitektuuriga

21,9

tänavavalgustusega

21,10

ligipääsetavusega avalikele/ühiskondlikele
hoonetele (nt kaldteede olemasolu, lävepakkude
puudumine, lifti häälteavituse ja kombatavate
infoelementide olemasolu jm)

laste mänguväljakutega
miljööga
hoonete seisukorra ja korrashoiuga

Skaala
1 – „Ei ole
üldse rahul“,
10 – „Väga
rahul“; 99-„Ei
oska vastata“

4. LIIKUVUS
Nr
22

23,1
23,2

Küsimus

LIIKUVUS
Valikvastus

Kas kasutate igapäevaselt ühistransporti?
(Vastake "jah" ka siis, kui kasutate
ühistransporti lisaks muudele liikumisviisidele
- nt jalgsi, rattaga või autoga liiklemisele.

Jah

Mis Teid häirib või piirab ühistranspordi
kasutamisel (sh on põhjuseks, miks kasutate
ühistransporti soovitust vähem või ei kasuta
seda üldse)? VÕIB MITU VASTUST!

Peatus asub liiga kaugel
Teekond peatuseni on ebameeldiv (nt mürarikas,
ebaturvaline, kõnniteed puuduvad või on
auklikud/prügised)

Ei

23,3
23,4

Ühistranspordi sõiduplaan ei sobi ajaliselt

23,5
23,6
23,7

Ühistranspordiga liikumine võtab liiga palju aega

23,8

Mind piirab liikumispuue (või muu tervisest tulenev
piirang)

23,9
23,10

Muu põhjus
Miski ei häiri/piira

24

25,1
25,2

Ühistransport ei liigu sobival marsruudil
Ühistransport on liiga kallis
Ühistranspordiga on ebamugavam ja keerulisem liikuda
kui teiste transpordiviisidega

Kas Teie jaoks on tavapärane teha vähemalt
osa oma igapäevastest käikudest jalgsi?
(Vastake "jah" ka siis kui kasutate lisaks jalgsi
liikumisele ka muid liikumisviise - nt ratas,
ühistransport, auto).
Mis Teid häirib või piirab jalgsi liikumisel (sh
on põhjuseks, miks liigute soovitust vähem
jalgsi)? VÕIB MITU VASTUST!

Jah

Ei
Teekond on liiga pikk
Teekond on ebameeldiv või raskesti läbipääsetav
(piiratud)

25,3

Jalgsi liikumine võtab liiga palju aega

25,4

Jalgsi on ebamugavam ja keerulisem liikuda kui teiste
transpordiviisidega

25,5

Mind piirab liikumispuue (või muu tervisest tulenev
piirang)

25,6

Muu põhjus

25,7

Miski ei häiri/piira

26

Kas liigute rattaga (või
Jah
tõukeratta/tasakaaluliikuriga) selleks sobivate Ei
ilmade korral igapäevaselt? (Vastake "jah" ka
siis kui kasutate ratast lisaks muudele
liikumisviisidele- nt jalgsi, autoga või
ühistranspordiga liiklemisele).

27,1

Mis järgnevast häirib (või piirab) Teid
jalgrattaga (või tõukeratta/tasakaaluliikuriga)
liikumisel (sh on põhjuseks, miks liigute
nendega soovitust vähem või ei kasuta neid
üldse)? VÕIB MITU VASTUST!

27,2
27,3

Teekond on liiga pikk
Puuduvad jalgrattateed või kergliiklusteed
Tunnen rattaga (või tõukeratta/tasakaaluliikuriga)
sõites ennast ebaturvaliselt

Nr
27,4

Küsimus

LIIKUVUS
Valikvastus
(Ratta)teed ja kergliiklusteed on (talvel, sügisel)
hooldamata

27,5

Ajutine liikluskorraldus ei arvesta
ratturite/tõukeratturite/rattateekonnaga

27,6

Rattaga (või tõukeratta/tasakaaluliikuriga) liikumine
võtab liiga palju aega

27,7

Jalgrattaga (või tõukeratta/tasakaaluliikuriga) on
ebamugavam ja keerulisem liikuda kui teiste
transpordiviisidega

27,8
27,9

Puudub ratas (või tõukeratas/tasakaaluliikur)

27,10

Mind piirab liikumispuue (või muu tervisest tulenev
piirang)

27,11
27,12
27,13

Avalikes kohtades on vähe ratta parkimise võimalusi
Muu põhjus

28,1
28,2

Ei oska rattaga (või tõukeratta/tasakaaluliikuriga) sõita

Miski ei häiri/piira
Kuidas liigute igapäevaselt suvisel ajal? VÕIB
MITU VASTUST!

Jalgsi
Rattaga (sh tõukeratas)

28,3
28,4

Elektrirattaga (sh elektritõukeratas, tasakaaluliikur)
Ühistranspordiga

28,5
28,6

Taksoga (sh sõidujagamine)
Mootorrattaga

28,7
28,8

Autoga (olen juht)
Autoga (olen reisija)

29,1
29,2

Kuidas liigute igapäevaselt talvisel ajal? VÕIB
MITU VASTUST!

Jalgsi
Rattaga (sh tõukeratas)

29,3

Elektrirattaga (sh elektritõukeratas, tasakaaluliikur)

29,4
29,5
29,6

Ühistranspordiga

29,7
29,8

Autoga (olen juht)
Autoga (olen reisija)

Taksoga (sh sõidujagamine)
Mootorrattaga

5. TEED JA TÄNAVAD
Nr

Küsimus

30,1

Palun hinnake, mil määral olete oma
eluaseme lähiümbruses rahul…

30,2
30,3

jalg- ja kõnniteedega
jalgrattateedega
sõiduteedega

30,4
30,5
31,1

TEED JA TÄNAVAD
Valikvastus

Palun hinnake, mil määral olete oma
eluaseme lähiümbruses rahul...

31,2

tänavate ja teede hooldamisega suvisel
hooajal
tänavate ja teede hooldamisega talvisel
hooajal
selliste liikumisvõimaluste tagatusega,
mis arvestavad laste, eakate,
erivajadustega inimeste, väikelaste
vanemate vajadustega (nt ehituslike
takistuste puudumine, kaldteed,
madalad äärekivid, trepid, käsipuud jm)
liikluse olukorraga jalakäija seisukohast

Skaala
1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 – „Väga
rahul“; 99-„Ei oska
vastata“

1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 – „Väga
rahul“; 99-„Ei oska
vastata“

liikluse olukorraga jalgratturi (sh
tõukeratta või tasakaaluliikuriga sõitja)
seisukohast
liikluse olukorraga autojuhi seisukohast

31,3
31,4

autode parkimiskorraldusega eluaseme
läheduses

31,5

6. ÜHISTRANSPORT
ÜHISTRANSPORT
Nr
32,1

32,2

32,3

Küsimus

Valikvastus

Skaala

Palun hinnake, mil määral olete oma
eluaseme lähiümbruses rahul...

ligipääsetavusega ühissõiduki
peatustesse (pääs ooteplatvormile või
varjualusesse, sõiduplaanide olemasolu
ja loetavus)
ligipääsetavusega ühissõidukitesse (nt
ühissõiduk on madala põhjaga, piisavalt
laiade ustega, vajadusel on võimalik
avada juhil kaldtee, mugav on siseneda
ka lapsevankri või ratastooliga jm)

1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 – „Väga
rahul“; 99-„Ei oska
vastata“

ühistranspordi teenusega (väljumiste
arv, liinide omavaheline ühenduvus)

7. AVALIKUD TEENUSED
Nr
33,1

Küsimus

AVALIKUD TEENUSED
Valikvastus

Mil määral olete oma kodukoha (või
omavalitsuse) osas rahul...

jäätmekäitlusega (jäätmete kogumine,
jäätmevedu, taaskasutamine)
jäätmete liigiti kogumise
võimaldamisega (sorteeritud jäätmete
kogumiskohad, eraldi vedu,
käitumisjuhised)
pangaautomaatide / sularaha
väljavõtmise teenuse olemasolu ja
kättesaadavusega
pakiautomaatide olemasolu ja
kättesaadavusega
kultuursete vaba aja veetmise
võimalustega (nt kontserdid,
etendused, tantsimise/koorilaulu
harrastamine jm huvitegevused)
perearsti kaugusega Teie eluasemest

33,2

33,3
33,4
33,5

33,6
33,7

põhikoolide (1. kuni 9. klass) kaugusega
Teie eluasemest

33,8

keskkoolide või gümnaasiumide (10.
kuni 12. klass) kaugusega Teie
eluasemest
lasteaedade kaugusega Teie
eluasemest

33,9

Skaala
1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 – „Väga
rahul“; 99- „Ei oska
vastata“

8. ROHEKESKKOND
Nr
34

Küsimus

35,1

Miks Te ei külasta lähiümbruse parke,
rohealasid või terviserajatisi (jm)
regulaarselt? VÕIB MITU VASTUST!

35,2

35,3
35,4
35,5
35,6
35,7

Kui tihti külastate lähiümbruse parke,
rohealasid või välialadel asuvaid
terviserajatisi (jm)?

ROHEKESKKOND
Valikvastus
Regulaarselt (iganädalaselt, mitmel
korral kuus)
Harva (kord kuus või harvem, satun
juhuslikult)
Ei külasta üldse
Ei oska öelda
Pargid / rohealad / terviserajatised
puuduvad
Ümbruskond juba piisavalt roheline, et
ei vaja/külasta eraldi loodud parki,
roheala või õue terviserajatist
Mul pole aega
Need on raskesti ligipääsetavad
Need ei ole meeldivad (heakorrastatud
jms)
Seal ei ole midagi teha / puudub huvi
Need on ebaturvalised (vähe
valgustatud, ebameeldiv kontingent)

Skaala

Nr
35,8
36,1
36,2
36,3
37,1
37,2
37,3
37,4

Küsimus

ROHEKESKKOND
Valikvastus

Kui rahul olete oma eluaseme lähiümbruse välisõhu kvaliteediga (lõhnahäiringud,
õhusaaste)?
müratasemega?
looduskeskkonnaga (sh metsaalad,
rannikualad jne)?
Millega Te oma eluaseme lähiümbruse
välisõhu kvaliteedi osas rahul pole? VÕIB
MITU VASTUST!

37,5
37,6
37,7
38,1
38,2
38,3
38,4
38,5
38,6
38,7

38,8
39,1
39,2
39,3
39,4
39,5
39,6
39,7
39,8

Skaala

Muu põhjus

Autode heitgaasid
Tööstusettevõtete tekitatud õhusaaste
Loomakasvatuse tekitatud õhusaaste
Peened osakesed õhus (nt tolm,
teekatte osakesed)
Ahjude/kaminate kütmisel tekkiv suits
ja õhusaaste
Jäätmete ladestamisel ja põletamisel
tekkiv suits ja õhusaaste

Muu
Mis müra Teid oma eluaseme
Liiklusmüra
lähiümbruses häirib? VÕIB MITU VASTUST! Ehitusmüra

Millega Te oma eluaseme lähiümbruse
looduskeskkonna puhul rahul pole? VÕIB
MITU VASTUST!

Raudteemüra
Lennuliiklusmüra
Tööstusmüra
Militaarmüra
Olmemüra (naabrite käitumisest
tulenev müra nagu vali muusika,
karjumine, mööbli liigutamine,
trampimine, laste mängimine, niitmine
jne)
Muu
Veereostus
Veekogu rannikuala reostusprobleemid
Pinnasereostus
Metsade majandamisega seotud
probleemid
Maavarade kaevandamisega seotud
probleemid
Liigirikkuse säilimisega seotud
probleemid
Jäätmete ladestamine selleks
mitteettenähtud kohta (nt prügi metsa
all jm)
Muu

1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 – „Väga
rahul“; 99- „Ei oska
vastata“

9. TAJUTUD TURVALISUS
Nr
40,1

Küsimus
Palun andke hinnang järgmistele
väidetele:

40,2
40,3
40,4

40,5
40,6
40,7

TAJUTUD TURVALISUS
Valikvastus
Minu kodu ümbruskond on elamiseks
turvaline
Tunnen end pimedas väljas liikudes
turvaliselt
Tänavavalgustus on piisav
Minu eluaseme lähiümbrus on
heakorrastatud (puuduvad lagunevad
hooned, kaaneta kaevud vm augud,
järsud ning piirideta veekogude kaldad
jms)
Liikluskäitumine on ohutu (ei kihutata,
roolis ei tegeleta kõrvaliste asjadega
jm)
Minu teekonna ohutuks läbimiseks on
piisavalt kõnni- ja/või rattateid
Minu eluaseme lähiümbruses
tarbitakse sageli avalikus kohas alkoholi
ja liiguvad ringi joobes isikud

Skaala
1 – „Ei nõustu
üldse“, 10 –
„Nõustun
täielikult“; 99„Ei oska vastata“

10.KUULUVUS
Nr
41,1
41,2

Küsimus

KUULUVUS
Valikvastus

Palun andke hinnang järgmistele väidetele Võtan kogukonnaelust aktiivselt osa
Tunnen, et saan oma kodukoha
elukeskkonna arengut mõjutada

Skaala
1 – „Ei nõustu
üldse“, 10 –
„Nõustun
täielikult“; 99-„Ei
oska vastata“

11.VALITSEMINE JA ARENG KOHALIKUS OMAVALITSUSES
Nr
42,1

Küsimus

VALITSEMINE JA ARENG KOHALIKUS OMAVALITSUSES
Valikvastus

Palun hinnake, mil määral olete rahul oma
kohaliku omavalitsuse…

42,2

42,3

42,4

43,1
43,2

üldise arengusuunaga (Teie tunnetuslik
hinnang omavalitsuse
arendustegevustele, planeeritud ja läbi
viidavatele projektidele, teenuste
pakkumisele ja uute tegevuste
algatustele)
elanike kaasamisega kohaliku
omavalitsuse arengu kavandamisse ja
korraldusse (elanikke teavitatakse
planeeritavatest otsustest ja neile on
tagatud võimalus otsuste tegemises
kaasa rääkida)
elanike kaasamisega ruumilise arengu
kavandamisse (detailplaneeringud,
avalike teenuste asukoha valik jm)

elanike teavitamisega kohaliku
omavalitsuse tegevusest ja pakutavatest
teenustest (KOV veebilehe või mõne
teise kanali kaudu)
Mõeldes oma (elukoha) kohalikule
Kohaliku omavalitsuse esindajad
omavalitsusele, andke hinnang järgmistele tegutsevad professionaalselt
väidetele:
Kohaliku omavalitsuse esindajad
täidavad oma ülesandeid eetiliselt

43,3

Elukoha omavalitsuse juhtimine on
viimase kolme aasta jooksul paranenud

43,4

Elukoha omavalitsuse üldine areng on
viimase kolme aasta jooksul paranenud

Skaala
1 – „Ei ole üldse
rahul“, 10 –
„Väga rahul“; 99„Ei oska vastata“

1 – „Ei nõustu
üldse“, 10 –
„Nõustun
täielikult“; 99„Ei oska vastata“

12.ÜLDINE RAHULOLU
Nr
44,1
44,2

Küsimus

ÜLDINE RAHULOLU
Valikvastus

Palun andke hinnang järgmistele väidetele Olen oma elukeskkonnaga rahul

Olen oma kohaliku omavalitsuse
pakutavate teenustega rahul

Skaala
1 – „Ei nõustu
üldse“, 10 –
„Nõustun
täielikult“; 99„Ei oska vastata“

13.SOOVITAMINE JA MAINE
SOOVITAMINE JA MAINE
Valikvastus

Nr
45

Küsimus

Kui kõrgelt hindate oma elukoha mainet?

1 – „Väga halb“,
10 – „Väga hea“;
99-„Ei oska
vastata“

46

Kui tõenäoliselt soovitaksite oma elukohta
elamiseks sõbrale või tuttavale?

47,1
47,2
47,3
47,4
47,5
47,6
47,7
47,8
47,9
47,1
47,11
47,12
47,13
47,14
47,15
47,16
47,17
47,18
47,19

Palun märkige tähtsuse järjekorras kolm
kõige olulisemat teenust, mille
parandamisele peaks omavalitsus
esmajoones tähelepanu pöörama. Kõige
olusema teema järel asuvasse lahtrisse
kirjutage 1, olulisuselt järgmisele teemale
2 ning olulisuselt kolmandale teemale 3.

0 – „Kindlasti ei
soovitaks“, 10 –
„Kindlasti
soovitaks“;
99="Ei oska
vastata"
Võimalik valida
1, 2, 3. Järjekord
randomiseerida.

Juhtimine
Lasteaiad
Põhiharidus
Noorsootöö
Ühistransport
Kohalikud teed
Jäätmemajandus
Energiasäästlikkus ja rohepööre
Veemajandus
Sotsiaalteenused
Turvalisus
Kultuur
Sport
Raamatukogud
Elamumajandus
Ettevõtlus
Ligipääsetavus
Tänavavalgustus
Muu

Kas soovite antud teema kohta veel midagi
lisada või kommenteerida?

Skaala

