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TEGEVUSARUANNE 

ORGANISATSIOON 

Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL) tegutseb 1996. aastast. ELPL on  

katusorganisatsioon, mille liikmeskonna moodustavad 18 maakondlikku organisatsiooni. 

Maako dlikud lasterikaste perede ühe dused koo da ad e da alla pered, kus lapsi 
kasvamas neli ja enam.  

31.12.2013. seisuga kuulub liikmesorganisatsioonidesse 1239 peret kus on kasvamas 5836 

last. See teeb kokku 37 peret ja 150 last rohkem kui aasta tagasi. K ige e a  o  -lapselisi 

peresid kokku 744, 5-lapselisi peresid o  . Ühes peres kas ab 16 last ning kuues peres 11 

last. ELPL liik esorga isatsioo idesse kuulu  eel lisaks  peret kus lapsed o  tä aseks 
suureks kasvanud. 

 

Eesmärgid 

ELPLi p hiees ärk o  lasterikaste perede äärtusta i e ja kaits i e, e de tegeliku 
olukorra uurimine ja a alüüsi i e i g lahe dustele kaasaaita i e riiklike ja ühisko dlike 
orga isatsioo ide a il. ELPL osale  igusaktide äljat ta ises ja rake da ises i g 
are da  lasterikaste perede orga isatsioo ide ühistege ust. 
 

O a ees ärkide saa uta iseks tegutse  ELPL aktii selt järg istes p hisuu dades: 
1. t ta  älja ja ii  ellu last ja pereko da toeta aid projekte i g progra e, kogu  

materiaalset abi ja suunab seda abivajajatele; 

2. tee  koost d riigi- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ja era iguslike juriidiliste 

isikutega, ta  osa koos e dega koostatud ühisprojektidest ja -programmidest; 

3. käi ita  lastega peredele suu atud jätkusuutlikke i g teadus- ja tead istep hiseid 
tegevusi, et jutada ühisko dlikke äärtusi ja hoiakuid, lähtu alt rgustikus 

kokkulepitud prioriteetidest; 

4. anna  asta alt seadusele älja stipendiume ning korraldab koolitus- ja 

teavitustegevust. 

 

JUHATUS 

 

ELPL-i k rge aiks orga iks o  selle liik ete poolt alitud oli ike koosolek ehk Liidupäe . 
Organisatsioonil on 14-liikmeline juhatus is juhi  ja esi da  ELPL igapäe ases tege uses. 
President on ELPL-i juhatuse esimees, kes esindab ELPL-i suhtlemisel avalikkuse ja teiste 

i stitutsioo idega. Preside t kuulu  juhatusse a etikoha järgi.  
2013 aastal toimus viis juhatuse koosolekut.   8 veebruar Tallinnas, 14 aprill Viljandis, 8 juuni 

Pär us,  oktoo er Vilja dis,  o e er Harju aal. Liidupäe  iidi lä i  aprillil Eesti 
Va a hu uuseu is.  
 

RAHASTAMINE 

 

ELPL-i bilansimaht oli 31.12.2013 seisuga 50 199,00 eurot ja aasta tuludeks 116 494,00 eurot 

(241 061,00 eurot/2012. aastal). Aruandeaasta tulem oli -570,00 eurot (4528,00 eurot/2012 

aastal .  aastal laekus järg isel perioodil kasuta iseks raha  ,  eurot.  



 
 

Materiaalselt p hi ara ei soetatud. T j ukuludeks kuju es 25 753,00 eurot , kattes ELPL 

presidendi ja raa atupidaja t tasud, ajalehe „Kurepesa  äljaa d isega kaas e ad 
t j ukulud, KÜ“K projekti, Lipa-Lopa Käsit koja ja Perekaardi assiste di  t j ukulud. 
 

Valdav osa tuludest oli seotud sihtotstar ega, ,  eurot pea iselt p hikirjaliste 
ees ärkide täit isega seotud liik e akse. Rahastajate l ikes oodustasid tuluallikatest eri 
fondid 6,77%, valitsusasutused 90,11%, eraannetused 1,64%, liikmemaksud 1,48%.  

 

ELPL-i tegevusi rahastasid 2013 aastal tähestiku järjekorras : Haridus- ja 

Teadus i isteeriu , P llu aja dus Registrite ja I for atsioo i A et, “ihtasutus 
Koda ikühisko a “ihtkapital, “ise i isteeriu ,  “otsiaal i isteeriu , Talli a 
Rahvusvaheline Naiste Klubi ja eraannetajad. 

 

ELPL koost part erid eri e ates projektides olid BigBa k A“, Eesti Leo klubid, JCI Estonia, 

JCI Talli , Kale  A“, Leo Kaagjär , P llu aja dus Registrite ja I for atsioo i A et,  Talli a 
Rahvusvaheline Naiste Klubi, Smart POST, Uuskasutuskeskus, Eesti Jalgpalli Liit, MTÜ Hea 
Tegu, Heategevusfond Aitan Lapsi ja Eesti etendusasutuste Liit. 

 

 

MIDA TEGIME JA SAAVUTASIME 2013 AASTAL 

 

 

Projekti nimetus Projekti rahastaja Projekti tulemus Projekti 

maksumus 

 

 

 

MTÜ Eesti 
Lasterikaste 

Perede Liit- 2013 

aasta 

tegevustoetus 

 

 

 

Hasart ä gu aksu 
N ukogu 

(Sotsiaalministeerium) 

 

Ühi gu juhti i e ja are da i e. 
Koost  a aliku i u- riigi ja 

kohalike omavalitsustega, 

aldko dlike ühe dustega, 
partneritega. Koolitused. 

Liikmesorganisatsioonide 

toetamine koolituste, i fopäe ade 
lä i ii isel i g tra spordi 

korraldamisel humanitaarabi veol. 

 

 

 

 

 

39 000,00 eurot 

 

Andekate laste 

huvikoolituse 

toetus 

 

Haridus-ja 

Teadusministeerium 

(riigieelarve) 

 

Toetatud on lasterikastest peredest 

pärit laste hu itege ust- I p/a 

toetasime 526 last ning II p/a 537 

last.  

 

 

 

51 129,00 eurot 

 

Lasterikastes 

peredes kasvavate 

laste hariduse 

omandamise 

toetamine 

 

 

Swedbank 

Annetuskeskkond 

 

„Lipa-Lopa  käsit koja tege us, 
mille arendamisse on panustanud 

käsit eistrid, a atahtlikud i g 
lasterikaste perede esindajad 

 

 

Annetatud 

kokku 2741,89 

eurot 



 
 

 

Sekkumisvarudest 

pärit toiduai ete 
tarnimine Euroopa 

Liidus enim 

puudust 

kannatavatele 

isikutele 

 

 

P llu aja dus 
Registrite ja 

Informatsiooni Amet 

 

2013 aastal jagati peredele 

järg ised kogused toiduai ed: 
makaronid 87 867 kg, 

neljaviljahelbed 45 233 kg, jahu 

102 997 kg, riis 53 237 kg, manna 

41 785 kg, tatar 30  kg, li 
63 090 liitrit, suhkur 78 777 kg. 

K ik kokku  194 kg.  

 

 

 

 

JCI RatRace 

Heategevusfond 

 

 

 

Ette tlike Noorte 
Koda JCI Tallinn 

 

Kontoriinimeste heategevusliku 

jooksu RatRace 2013 kaudu 

kogutud stipendiumide maksmine 

34 lasterikka pere lapsele. 

“tipe diu iürituse korralda i e 
peredele.  

 

 

11 471,00 eurot 

stipendiumifond, 

tä uüritus koos 

partneritega 

sponsorluse toel.  

 

Heategevusprojekt 

Koos Kooli 

 

Ette tlike Noorte 
Koda JCI Toompea 

 

 

Koost s part erite ja 
annetajatega  I klassi lastele 

ranitsate komplekteerimine. 

Ra itsate ülea d i e koost s 
liikmesorganisatsioonide 

esindajatega ning maavalitsustega 

 

710 ranitsat  

I klassi lastele 

ning pidulik 

ülea d i e 
maakonnakesku

stes koost s 
partneritega 

sponsorluse 

alusel. 

 

 

Liidupäe a 
korraldamine ja 

lä i ii i e 

 

 

Tallinna 

Rahvusvaheline Naiste 

Klubi 

 

Liidupäe a lä i ii i e 7 aprillil 

Eesti Va a hu uuseu is. Osales 
95 delegaati.  

 

1800,00 eurot 

 

 

 

“uurperepäe  ja 
Aasta Suurpere 

valimine 

 

 

 

 

BigBank 

 

. .  “uurperepäe  Talli a 
Loomaaias, osales 150 perekonda. 

„Aasta “uurpere  
äljakuuluta i e, kelleks osutus 

perekond Karu-R  V ru aalt. 
Kokku laekus 37 kandidaadi 

avaldust. Lisaks esseekonkurss 

„Mi a ise ja i u pere . 

 

„Aasta 
“uurpere  
preemia 

1000,00 eurot. 

“uurperepäe a 
lä i ii i e 
koost s 

partneritega. 

 

 

 

PEREKAART 

lasterikastele 

peredele 

 

 

 

Regionaalministri 

Valitsemisala  

(Siseministeerium) 

 

Lasterikaste perede andmebaasi 

uuendamine i g ee ip hiseks 
viimine. Perekaardi ehk 

ag etkaardi äljat ta i e, 

millega soovime anda lasterikkale 

 

 

 

Projekti 

kogumaksumus 

38 978,50 eurot 



 
  perele i aluse saada eri e aid 

teenuseid ja tooteid parematel 

ti gi ustel. “ee kätke  e das 
soodsamaid hindasid, kampaania 

pakku isi, lisa äärtusi j  perele.  
 

 

Organisatsiooni 

muutuste teekond- 

ju hi da i e ja 

kasutamine 

juhtimises 

 

 

Sihtasutus 

Koda ikühisko a 
Sihtkapital 

 

Orga isatsioo i juhti is i ekuse 
kas u suure da i e ühe duse 

igapäe aseks issioo i täit iseks, 
ees ärkide i j ud iseks ja 

ühisko dliku ju saa uta iseks. 
 

 

 

Projekti 

kogumaksumus 

7976,00 eurot 

 

Heategevusprojekt 

„Lapsed Kooli  

 

Eesti LEO klubid ja 

Selveri kauplustekett 

Kampaania toimus 22.08.-02.09. 

.a.  “el eris üle Eesti. 
Annetusi aitasid koguda ligi 300 

vabatahtlikku. Lisaks koolitarvete 

jagamine peredele. 

 

24 069 

koolitarvet 

 

 

Meie pere 

j ulupidu 

 

 

 

MTÜ Hea Tegu, 
Kuulsaal, Rotid 

RatRace 2014 tiimist 

 

30.12.2013. Kuulsaalis  

Peredele korraldati v istlused 
bowlingus, piljardis, lauajalgpallis, 

hüppe riga idu hüppa ises, 

yatsis ja teistes laua ä gudes. 
Väljastpoolt Talli a tulijate 

transpordikulud kompenseeriti. 

 

 

 

Ürituse 
lä i ii i e 
koost s 

partneritega 

 

 

Heategevus- 

ka paa ia „Uuele 
ri gile  

 

 

SmartPOST, 

Uuskasutuskeskus, 

Eesti Jalgpalli Liit 

Ette t ise käigus oli i alik 
SmartPOSti pakiautomaatide ja 

Uuskasutuskeskuste vahendusel 

läkitada kasutatud sporditar eid- ja 

riideid P l a aa ja Ida-Virumaa 

lasterikastele peredele, kelleni 

aitas saadetised toimetada ELPL. 

Kokku saadeti üle saja paki. 

 

 

648 

sportimiseks 

vajalikku eset 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 AASTA LÄBI FOTOOBJEKTIIVI- põgusalt.  

12- . juulil toi usid Valga aal Tsirgulii as Eesti Lasterikaste Perede Liidu suvepäevad.  

 

 juu il avati Riigikogus Lapiteki aa ia rä d äitus pildil Pär u aa esi dajad  

 



 
ELPL koost s Lapse Huvikaitse Kojaga korraldas 8 veebruaril se i ari “Lasterikkas peres kasvava 
lapse v rdsed v i alused ühisko aelus osale iseks“. Üritust odereeris Ha es Her aküla.  

 

. ail toi u ud suurperepäeval kuulutati välja Aasta Suurpere , kelleks oli neljalapseline 

perekond Karu-R  V ru aalt R ugest. 

 



 
 

KUIDAS MEIL LÄKS 

Orga isatsioo i üheks  suuri aks estu iseks i  lugeda ajaduste, ees ärkide i g 
tege uste korrasta ist projekti „Orga isatsioo i uutuste teeko d- ju hi da i e ja 

kasuta i e juhti ises  raa es. “elle käigus s astasi e  suure at tegevusvaldkonda 

milledeks on lasterikaste perede huvide kaitse, laste are gu i aluste toetamine, perede 

enesearenduse toetamine ning materiaalse abi vahendamine. ELPL kodulehekülg 
www.lasterikkad.ee on samuti e de tege uste järgi ü er korraldatud i g pare i i 
käsitleta . Kogu protsessi jooksul oli hi da atuks a iliseks e tor Jaa  Aps.  

Õ estu iste poolele loe e ka projekti „Perekaart- lasterikastele peredele  algata ist. 
2013 aasta kujunes suuresti projekti etteval ista iseks ja käi ita iseks. Käesole a  projekti 
käigus tehakse  korda praegu e lasterikaste perede a d e aas, iiakse see 
i ter etip hiseks i g laie datakse seda oluliselt. A d e aasi loo ise käigus tagatakse 
süstee e üle aade lasterikastest peredest, is o  eelduseks Liidu pare aks eestkoste 
teosta iseks, perede tegeliku olukorra kaardista iseks, eri e ate uuri gute lähte aterjali 
koostamiseks jne. Füüsiliselt o  Perekardi äol tegemist magnetkaardiga, millega soovime 

a da lasterikkale perele i aluse saada eri e aid tee useid ja tooteid pare atel 
ti gi ustel. “ee kätke  e das soodsa aid hi dasid, ka paa ia pakku isi, lisa äärtusi j  
perele. Teisalt o  see positii e i alus ette tetel äidata o a sotsiaalset 
vastutustunnet, hoolimist ja positiivset hoiakut Eesti lastesse ning suurtesse peredesse. 

Vähetähtis pole ka asjaolu, et  aastal jätkusid k ik traditsioo ilised tege used, laste 
hariduse omandamise toetamine huvihariduse toetuse maksmisega, JCI RatRace 

Heategevusfondist stipendiumide maksmine, kooliteed alustavate laste meelespidamine 

i g „Lapsed Kooli  ka paa ia lä i ii i e se ise  kaupluse ase el  “el eris is 
suure das ärki is äärselt a atahtlikke kaasa ist ning kogutud koolitarvete hulka.  

Üheksas Eesti aako as toi usid lapitekkide loo ise t toad, kus said osaleda ii 
käsit harrastajad kui k ik teised hu i tu d ud lasterikaste perede esindajad – lapsed, 

emad, isad ja t tu ade juhe dajad. T tu asid juhe dasid käsit eistrid, kellest üks oli 
piirko a tu tud käsit li e i g teine Liidu liige Helen Lensment. Suurtele peredele 

suu atud ürituse „Lapiteki aa ia  igas t toas al is kaks suurt lapitekki tudes ku i  
×  . Tekke les kokku  i i est üheksas Eesti aako as i g selleks kulus 

 t tu di. 3. juunil avati Riigikogus rä d äitus, lisaks olid tekid üle al Kili gi-N e 
Rah a ajas, Rapla Maa alitsuses ja „Ugala  teatris. 

Lisaks alisi e „Aasta “uurpere , korraldasi e sportliku aastal pu ürituse „Meie pere 
j ulupidu  i g koost s partneritega kogusime spordi ahe deid P l a aa ja Ida-Virumaa 

lastele.  

http://www.lasterikkad.ee/


 
12-14. juulil toimusid Valgamaal Tsirguliinas Eesti Lasterikaste Perede Liidu su epäe ad. 
Laagrilisi oli kokku  i i est, teiste hulgas  külalist Läti aalt. “u epäe adel eti tu 
eri e ates palli ä gudes. Toi usid hi ge ukkude-, savitreimise-, pabermassi-, sepa- ja  

rull ukkude t tu a. Moesho , joo ista i e i g kos eetiku ja küü eteh iku t tu a. 
Erikülali e I diast tut ustas o a aad ja ä gis eri e aid tru e. Lisaks oli i alik 
külastada Poku aad i g a sa li saatel ta tsida hiliste tu dide i. “u epäe ade 

eesko a oodustasid Valga aa Lasterikaste Perede Ühe duse juhatus ja vabatahtlikud. 

2014 aasta perspektiivis on suurendada Perekaardi koost part erite i istut i g 

kasvatada perede teadlikkust selle kasutamise osas. Peame oluliseks, et lasterikas pere 

tu e  e d ühisko as äärtustatu a ja aja duslikult tur aliselt, orga isatsioo i a äe e 
sii juures o a kas a at rolli ii laste hariduse kättesaada use toeta ises kui ka a e ate 
teadlikkuse suurendamises omavalitsuste pakutavate toetuste ja teenuste osas. Suurimaks 

äljakutseks loe e aga uute liik etee uste arendamist koost s “otsiaal i isteeriu i i g 
kohalike omavalitsustega.   

Fi a tsa alüüsi seisukohalt o  ELPL usaldus äär e part er, sest aastal pu seisuga ei ol ud 
üle al ühtegi tähtajaks täit ata kohustust ja uet. “a uti pole etud rahalisi kohustusi 
mida pole suudetud täita. K ik pla eerita ad tege used iiakse ellu rahaliste ahe dite 
olemasolu korral.  

Lasterikkus on tõeline rikkus. 

 

Aage Õu ap 

08.04.2014. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 50 023 14 872

Nõuded ja ettemaksed 176 396

Kokku käibevara 50 199 15 268

Kokku varad 50 199 15 268

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 7 336 3 743

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 37 659 5 751

Kokku lühiajalised kohustused 44 995 9 494

Kokku kohustused 44 995 9 494

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 774 1 246

Aruandeaasta tulem -570 4 528

Kokku netovara 5 204 5 774

Kokku kohustused ja netovara 50 199 15 268
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2013 2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 726 2 970

Annetused ja toetused 114 768 237 941

Tulu ettevõtlusest 0 150

Kokku tulud 116 494 241 061

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -114 384 -231 365

Mitmesugused tegevuskulud -2 574 -5 310

Tööjõukulud -106 0

Kokku kulud -117 064 -236 675

Põhitegevuse tulem -570 4 386

Aruandeaasta tulem -570 4 386
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2013 2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem -570 4 386

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 220 1 842

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 3 593 2 029

Laekunud intressid 61 142

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
31 847 -58 851

Kokku rahavood põhitegevusest 35 151 -50 452

Kokku rahavood 35 151 -50 452

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 14 872 65 324

Raha ja raha ekvivalentide muutus 35 151 -50 452

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 50 023 14 872



14

Eesti Lasterikaste Perede Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2011 1 246 1 246

Aruandeaasta tulem 4 528 4 528

31.12.2012 5 774 5 774

Aruandeaasta tulem -570 -570

31.12.2013 5 204 5 204



15

Eesti Lasterikaste Perede Liit 2013. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2013.aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

Raha

Raha ning raha ekvivalentidena kajastatakse raha kassas ja pangakontodel. Rahavoogude aruandes kajastatakse rahavoogusid kaudsel

meetodil. 

Nõuded ja ettemaksed

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

laekuvatest summadest lähtudes. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Olulisuse printsiibist lähtudes kajastatakse need varaobjektid, mille soetusmaksumus ületab 959 eurot ja mille kasulik eluiga on üle ühe

aasta. Madalama soetusmaksumusega või lühema kasuliku eluega varaobjektid kantakse ksutusse võtmisel kuluks ning nende üle peetakse

arvestust bilansiväliselt

Põhivara arvelevõtmise alampiir    959

Finantskohustused

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 - kohustustega otseselt seotud tehingukulutusi.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisest saadud tulu kajastatakse tulemiaruandes proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega. Tulu kajastamisel rakendatakse

brutomeetodit st. saadud toetusi ja kompenseeritavat kulu kajastatakse tulemiaruandes eraldi ridadel. Sihtfinantseerimisega seotud tulud

kajastatakse tulemiaruandes real " annetused ja toetused"

Liikmemaksud ja annetused kajastatakse tekkepõhiselt.

Mittesihtotstarbelised toetused ja annetused kajastatkse tuluna laekumise hetkel.

Tulud

MTÜ Eesti LPL tulemiaruanne on koostatud Raamatupidamise seaduse lisas 2 toodud kasumiaruande skeemi nr. 1 alusel.

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

kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta. 

Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised varade ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid bilansi kuupäeva,

31. detsembri 2013 ja aruande koostamise kuupäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud

tehingutega. 

Bilansipäeva järgsed sündmuse, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, kuid mis oluliselt mõjutavad järgmise

majandusaasta tulemust, on avalikustatud aastaaruande lisades.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2013 31.12.2012

Kokku raha 50 023 14 872

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2013 2012

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 726 2 970

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 726 2 970

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2013 2012

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 114 139 234 166

Mittesihtotsatarbelised annetused ja toetused 629 3 775

Kokku annetused ja toetused 114 768 237 941

Haridus- ja Teadusministeerium 51 129.-

Hasartmängumaksu Nõukogu /Sotsiaalministeerium 39 000.-

Siseministeerium/ "Perekaart- lasterikastele peredele" 38978,50/ projekti kogumaksumus 

KÜSK "Organisatsiooni muustuste teekond- mõju hindamine ja kasutamine juhtimises" 7976,00/ KÜSK toetus

PRIA majandus- ja veokulude hüvitamine 1866,76

Muud sihtotstarbelised annetused 1000,00

Annetused muudelt isikutelt 628,72

Annetused kultuuri- ja spordiüritusteks 3631,90

Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" 2741,89
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Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2013 2012

Transpordikulud 6 677 1 177

Üür ja rent 2 651 1 210

Mitmesugused bürookulud 1 910 768

Lähetuskulud 5 311 4 419

Koolituskulud 1 076 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 0 10 641

Tööjõukulud 25 647 37 065

Isikliku sõiduauto kasutamine 801 1 126

Raamatupidamisteenus 292 316

Tegevustoetused ühingutele 0 26 381

Huvikooli toetused 49 715 49 629

PRIA majanduskulude hüvitamine liikmesorganisatsioonidele 1 773 1 596

KredEx kodutoetus 0 40 030

Jagatud stipendiumid, toetused 1 640 2 729

konverentsi korralduskulu 0 43 221

ajalehe ja trükiste väljaandmine 2 085 2 271

Lipa- Lopa käsitööprojekt 4 203 589

Koolituste ja infopäevade korraldus 8 298 0

Muud 2 305 8 197

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
114 384 231 365

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2013 2012

Palgakulu 19 139 27 622

Sotsiaalmaksud 6 423 9 509

Töötuskindlustusmaks 1,4% 191 393

Kokku tööjõukulud 25 753 37 524

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
25 562 37 065

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 2 1

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2013 31.12.2012

Juriidilisest isikust liikmete arv 18 18
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Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



 
 
 
 
 
Revisjonikomisjoni arvamus MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2013. 
majandusaasta aruande kohta 
 
 
Revisjon koosseisus: 
 
Evelin Muhk 
Evi Torm 
Kaie Väljak 
 
Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunapi ja raamatupidaja Hiie Kingisepa 
juuresolekul toimetasime 2013.a. majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni. 
 
Revisjoni käigus kontrollisime: 
1) dokumentide vastavust kehtivale seadusandlusele; 
2) asjaajamist, kirjavahetust, dokumentide säilitamist ja arhiivimajandust 
3) raamatupidamist ja selle organiseerimist 
4) PRIA toiduabi jagamist 
5) huvihariduse toetuste maksmist 
6)KÜSK projekti „ Organisatsiooni muutuste teekond- mõju hindamine ja kasutamine 
juhtimises“ dokumentatsiooni 
7)Swebank annetuskeskkond „Ma armastan aidata“ 
8) ja muude sihtotstarbeliste laekumiste kasutamist 
 
 
Raamatupidamise revideerimise käigus  kontrollisime: 
1) arveldused pangakontodel ja kassas 
2) sissetulekute ja väljaminekute operatsioonide ja tehtud kannete õigsust 
3) raamatupidamisdokumentide arvestust, säilitamist ja täitmist 
4) möödunud majandusaasta bilanssi ja majandusaruannet 
5) majandustegevust ja selle finantseerimist aruandeaastal 
6) raamatupidamise vastavust sise-eeskirjadele 
7) maksete tasumise õigeaegsust 
8) tulude ja kulude vastavust 
 
Revisjoni tulemusena tegime kindlaks, et ELPL juhtimine, asjaajamine, majandamine ja 
raamatupidamine vastavad Eesti Vabariigi kehtivatele seadustele. Juhatuse töö tulemused on 
positiivsed. 
Liidu dokumendid on vastavuses tsiviilseadustiku üldosa-, asjaõiguse-, mittetulundusühingu-, 
võlaõiguse- ja raamatupidamisseadustega ning tagavad liidu juhtimise seaduslikkuse. 
 
Kontrollimise käigus tuvastati järgmist: 
 
Juhtimine 



 
ELPL-il oli 2013. Aastal 14 liikmeline juhatus. Toimus 4 juhatuse koosolekut. 
 
Juhatus juhtis ELPLi tegevust vastavalt seadustele ja seaduste rikkumisi ei ole tuvastatud. 
Juhatuse dokumentatsioon vastab põhikirja nõuetele. 
ELPL põhikirja järgi toimuvad juhatuse koosolekud vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem 
kui kord kvartalis. Juhatuse koosolekuid on korraldatud vastavalt põhikirjale. 
Juhatuse koosolekutel arutati jooksvaid majandusküsimusi ja arutleti ELPLi rolli üle 
ühiskonnas. Tehtud majandamiskulude summad on juhatuse koosolekutel läbi vaadatud ja 
kinnitanud juhatus. 
 
Juhatus on teinud head tööd ürituste, fondide töö ja seminari korraldamisel,  
ajalehe väljaandmisel,  
andekate laste huvihariduse toetuse ja kodutoetuse programmi täiendamisel, 
toiduabi jagamise vahendamisel, 
laste- ja noortelaagrite korraldajatega 
käsitööpäevade läbiviimisel, 
perekaardi projekti käivitamisel, 
seaduste eelnõude aruteludel. 
 
 
ELPLi tegevus on jätkusuutlik ja põhikirjas toodud eesmärkidele vastav. 
 
Majandusküsimuste lahendamine 
. 
Leo Kaagjärve fondi raha on kooskõlas fondi asutajaga paigutatud panka tähtajalisele 
hoiusele, teenides nii intresse. 
ELPL vahendas PRIA toiduabi jagamist ja huvihariduse rahade maksmist. 
Kõik projektid on eraldi kajastatud. 
 
Raamatupidamine 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja 
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise sise-eeskiri on koostatud ja 
vastab Raamatupidamise seaduse nõuetele. Kogu raamatupidamine on väga ülevaatlik kuna 
on kajastatud raamatupidamisprogrammis. 
Kõik majandustehingud on dokumenteeritud. Dokumendid vastavad Raamatupidamise 
seaduse nõuetele. Tulud ja kulud ning majandustehingud on kajastatud tekkepõhiselt, tulude 
ja kulude vastavuse printsiibist lähtudes. Tuludest on maha arvatud tegelikult tehtud kulud, 
olenemata sellest, kas need on tasutud või mitte. Rahavoogude aruandes on rahavood 
kajastatud kaudsel meetodil. 
Ühel ELPLi liikmesorganisatsioonil ei ole aruanded esitatud õigeaegselt ja see on takistanud 
organisatsiooni tööd. Juhatus on seda arutanud ja tarvitusele võtnud meetmed olukorra 
lahendamiseks.  
Liikmete aruandluseks vajalikud dokumendid on ühtses vormis ja tänu sellele on aruandlus 
hästi jälgitav ja arusaadav. 
 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2013. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise 
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ELPL finantsseisundit, majandustegevuse tulemust 



ja rahavoogusid seisuga 31.12.2013.a.  
 
Teeme Liidupäevale ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 
31.12.2013.a., tulemiga -570.-eurot ja bilansimahuga 50199.- eurot. 
 
Viljandis, 12.aprillil 2014. a. 
 
Revisjonikomisjon:  
 
Evelin Muhk 
 
Evi Torm 
 
Kaie Väljak 
 
 

 

 

 

 

 
 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.05.2014

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood: 80090320) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AAGE ÕUNAP Juhatuse liige 19.05.2014

LINDA LÄÄTS Juhatuse liige 19.05.2014

JANNE SEEDER Juhatuse liige 20.05.2014

REET LAINLA Juhatuse liige 20.05.2014

HELE-MALL PRUUS Juhatuse liige 20.05.2014

INGA JÜRIMÄE Juhatuse liige 23.05.2014

PILLE KULDSAAR Juhatuse liige 24.05.2014

MEELIS VAHTER Juhatuse liige 24.05.2014

SIRE REISNER Juhatuse liige 26.05.2014

RIINA POSSUL Juhatuse liige 02.06.2014

LIDIA PÄRNA Juhatuse liige 03.06.2014

ERKI TIIVAS Juhatuse liige 05.06.2014

DIANA VESSELOVA Juhatuse liige 17.06.2014

MAARJA KALJUMÄE Juhatuse liige 27.06.2014

KÜLLIKE SINISALU Juhatuse liige 30.06.2014

Resolutsioon:

Juhatus kinnitab, et mittetulundusühingu Eesti Lasterikaste Perede Liidu

majandusaasta aruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamistavaga. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel

rakendatud arvestuspõhimõtted on kooskõlas Eesti Vabariigi hea

raamatupidamisetava nõuetega. Raamatupidamise aastaaruanne kajastab

ettevõtte finantsseisundit ja majandustulemust ja rahavoogusid õigesti ja

õiglaselt ja mittetulundusühing Eesti Lasterikaste Perede Liit on jätkuvalt

tegutsev.



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Piirkondlikku/kohalikku elu edendavad ja toetavad

ühendused ja fondid
94992 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4370055

Mobiiltelefon +372 55535482

E-posti aadress info@lasterikkad.ee

E-posti aadress info@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress www.lasterikkad.ee


