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MTÜ EWゲデｷ L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW PWヴWSW Lｷｷデ 

2014 aasta tegevusaruanne 

 

 

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

mille liikmeskonna moodustavad 19 maakondlikku organisatsiooni. Maakondlikud lasterikaste 

ヮWヴWSW ┑ｴWﾐS┌ゲWS ﾆﾗﾗﾐS;┗;S WﾐS; ;ﾉﾉ; ヮWヴWSが ﾆ┌ゲ ﾉ;ヮゲｷ ﾆ;ゲ┗;ﾏ;ゲ ﾐWﾉｷ ﾃ; Wﾐ;ﾏく Ida-Virumaal, 

Tartus ja Saaremaal on organisatsioonidesse kaasatud ka kolme lapselised pered. 

31.12.2014. seisuga kuulub liikmesorganisatsioonidesse 1443 peret kus on kasvamas 6712 last. See 

teeb kokku 187 peret ja 805 last rohkem kui aasta tagasi. KﾛｷｪW Wﾐ;ﾏ on 4-lapselisi peresid kokku 

906; 5-lapselisi peresid on 331く ÜｴWゲ ヮWヴWゲ ﾆ;ゲ┗;b 17 last ning seitsmes peres 11-12 last. ELPL 

liikmesorganisatsioonidesse kuulub veel lisaks 535 ヮWヴWデ ﾆ┌ゲ ﾉ;ヮゲWS ﾗﾐ デ@ﾐ;ゲWﾆゲ ゲ┌┌ヴWﾆゲ ﾆ;ゲ┗;ﾐ┌Sく 
2014. aastal Liitus ELPL-iga Imavere Lasterikaste PWヴWSW ÜｴWﾐS┌ゲ ﾐｷﾐｪ ﾐ┑┑SゲWﾆゲ ﾗﾐ  
ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷS ﾗﾉWﾏ;ゲ ﾆﾛｷﾆｷSWゲ ﾏ;;ﾆﾗﾐS;SWゲく 
 

ELPLｷ ヮﾛｴｷWWゲﾏ@ヴﾆ  

 

Oヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ヮﾛｴｷWWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾐ ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSW ┗@@ヴデ┌ゲデ;ﾏｷﾐW ﾃ; ﾆ;ｷデゲﾏｷﾐWが ﾐWﾐSW デWｪWﾉｷﾆ┌ 
ﾗﾉ┌ﾆﾗヴヴ; ┌┌ヴｷﾏｷﾐW ﾃ; ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷﾏｷﾐW ﾐｷﾐｪ ﾉ;ｴWﾐS┌ゲデWﾉW ﾆ;;ゲ;;ｷデ;ﾏｷﾐW ヴｷｷﾆﾉｷﾆW ﾃ; ┑ｴｷゲﾆﾗﾐSﾉｷﾆW 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ;Hｷﾉく ELPL ﾗゲ;ﾉWH ﾛｷｪ┌ゲ;ﾆデｷSW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲWゲ ﾃ; ヴ;ﾆWﾐS;ﾏｷゲWゲ ﾐｷﾐｪ ;ヴWﾐS;H 
ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ┑ｴｷゲデWｪW┗┌ゲデく 
Oﾏ; WWゲﾏ@ヴﾆｷSW ゲ;;┗┌デ;ﾏｷゲWﾆゲ デWｪ┌デゲWH ELPL ;ﾆデｷｷ┗ゲWﾉデ ﾃ@ヴｪﾏｷゲデWゲ ヮﾛｴｷゲ┌┌ﾐS;SWゲぎ 

1. デﾜﾜデ;H ┗@ﾉﾃ; ﾃ; ┗ｷｷH Wﾉﾉ┌ ﾉ;ゲデ ﾃ; ヮWヴWﾆﾗﾐS; デﾗWデ;┗;ｷS ヮヴﾗﾃWﾆデW ﾐｷﾐｪ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏWが kogub 

materiaalset abi ja suunab seda abivajajatele; 

2. デWWH ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ヴｷｷｪｷ- ja omavalitsusorganite, teiste avalik- ﾃ; Wヴ;ﾛｷｪ┌ゲﾉｷﾆW ﾃ┌ヴｷｷSｷﾉｷゲデW ｷゲｷﾆ┌デWｪ;が 
┗ﾛデ;H osa koos ﾐWﾐSWｪ; ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ┑ｴｷゲヮヴﾗﾃWﾆデｷdest ja -programmidest; 

3. ﾆ@ｷ┗ｷデ;H ﾉ;ゲデWｪ; ヮWヴWSWﾉW ゲ┌┌ﾐ;デ┌S ﾃ@デﾆ┌ゲ┌┌デﾉｷﾆﾆW ﾐｷﾐｪ デW;S┌ゲ- ﾃ; デW;SﾏｷゲデWヮﾛｴｷゲWｷS 
tegevusi, et ﾏﾛﾃ┌デ;S; ┑ｴｷゲﾆﾗﾐSﾉｷﾆﾆW ┗@@ヴデ┌ゲｷ ﾃ; ｴﾗｷ;ﾆ┌ｷSが ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ┗ﾛヴｪ┌ゲtikus kokkulepitud 

prioriteetidest; 

4. annaH ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ゲW;S┌ゲWﾉW ┗@ﾉﾃ; ゲデｷpendiume ning korraldab koolitus- ja teavitustegevust. 

 

Juhtimine  

 

ELPL-i ﾆﾛヴｪWﾏ;ｷﾆゲ ﾗヴｪ;ﾐｷﾆゲ ﾗﾐ ゲWﾉﾉW ﾉｷｷﾆﾏWデW ヮﾗﾗﾉデ ┗;ﾉｷデ┌S ┗ﾗﾉｷﾐｷﾆW ﾆﾗﾗゲﾗﾉWﾆ Wｴﾆ LｷｷS┌ヮ@W┗く 
Organisatsioonil on 15-liikmeline juhatus, ﾏｷゲ ﾃ┌ｴｷH ﾃ; WゲｷﾐS;H ELPL ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWゲ デWｪW┗┌ゲWゲく 
President on ELPL-i juhatuse esimees, kes esindab ELPL-i suhtlemisel avalikkuse ja teiste 

ｷﾐゲデｷデ┌デゲｷﾗﾗﾐｷSWｪ;く PヴWゲｷSWﾐデ ﾆ┌┌ﾉ┌H ﾃ┌ｴ;デ┌ゲゲW ;ﾏWデｷﾆﾗｴ; ﾃ@ヴｪｷく  
2014 aastal toimus kuus juhatuse koosolekut.   18 jaanuar Suure-J;;ﾐｷゲ Vｷﾉﾃ;ﾐSｷﾏ;;ﾉが ヱヵ ﾏ@ヴデゲ T┑ヴｷ-
Aﾉﾉｷﾆ┌ﾉ J@ヴ┗;ﾏ;;ﾉが ヱΑ ﾏ;ｷ Pﾛﾉデゲ;ﾏ;;ﾉが ヱン ﾃ┌┌ﾉｷ K;ゲゲ;ヴｷゲ Hｷｷ┌ﾏ;;ﾉが ヲ0 august Eesti Maanteemuuseumis 

Pﾛﾉ┗;ﾏ;;ﾉ ﾐｷﾐｪ ヱ ﾐﾗ┗WﾏHWヴ J@ヴ┗;ﾆ;ﾐSｷゲ R;ヮﾉ;ﾏ;;lく LｷｷS┌ヮ@W┗ ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ ヱヲ ;ヮヴｷﾉlil Sakala Keskuses 

Viljandis. Koosolekute vaheﾉｷゲWﾉ ヮWヴｷﾗﾗSｷﾉ ┗ﾛWデｷ ﾗデゲ┌ゲWｷS ┗;ゲデ┌ ﾆ;ゲ デWﾉWaﾗﾐｷ ┗ﾛｷ W-kirja teel konsensuse 

ヮﾛｴｷﾏﾛデデWﾉく U┌WﾐS┌ゲWﾐ; ヴ;ﾆWﾐS;デｷ デﾜﾜｪヴ┌ヮヮｷSW ﾏWWデﾗSｷデ ﾆ┌ゲ ┗@ｷﾆゲWﾏ;ゲ ヴｷﾐｪｷゲ ヮﾉ;ﾐWWヴｷデｷが ┗;ﾉﾏｷゲデ;デｷ 
WデデW ﾐｷﾐｪ ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ WヴｷﾐW┗;ｷS デWｪW┗┌ゲｷく  



 
 

Rahastamine 

 

ELPL-i bilansimaht oli 31.12.2014 seisuga 43 638.- ja aasta tuludeks 155 743.- (116 494,00 eurot/ 

2013. aastal). Aruandeaasta tulem oli 1 436.- (-570,00 eurot/2013 aastal). 2014 aastal laekus 

ﾃ@ヴｪﾏｷゲWﾉ perioodil kasutamiseks raha 26185. 

 

M;デWヴｷ;;ﾉゲWﾉデ ヮﾛｴｷ┗;ヴ; Wｷ ゲﾗWデ;デ┌Sく Tﾜﾜﾃﾛ┌ﾆ┌ﾉ┌SWﾆゲ ﾆ┌ﾃ┌ﾐWゲ 39 683.- eurot, kattes ELPL presidendi, 

juhiabi ning raamatupidaja tﾜﾜデ;ゲ┌Sが KÜSK projekti, liikmeteenuste projekti, huvihariduse projekti 

ning PWヴWﾆ;;ヴSｷ ;ゲゲｷゲデWﾐSｷ  デﾜﾜﾃﾛ┌ﾆ┌ﾉ┌Sく Valdav osa tuludest oli seotud sihtotstarbega, 1893,00 

W┌ヴﾗデ ヮW;ﾏｷゲWﾉデ ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ﾉｷゲデW WWゲﾏ@ヴﾆｷSW デ@ｷデﾏｷゲWｪ; ゲWﾗデ┌S ﾉｷｷﾆﾏWﾏ;ﾆゲWく  
 

R;ｴ;ゲデ;ﾃ;デW ﾉﾛｷﾆWゲ ﾏﾗﾗS┌ゲデ;ゲｷS tuluallikatest eri fondid 0,4%, valitsusasutused 80,3%, eraannetused 

4,2%, liikmemaksud 1,0%, omaosalus projektides 14,1%. ELPL-i tegevusi rahastasid 2014 aastal 

Haridus- ja Teadusministeerium, Siseministeerium,  Sotsiaalministeerium, Tallinna Rahvusvaheline 

Naiste Kﾉ┌Hｷが H;ゲ;ヴデﾏ@ﾐｪ┌ﾏ;ﾆゲ┌ Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾃ; Wヴ;;ﾐﾐWデ;ﾃ;S. 

 

ELPL ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷS WヴｷﾐW┗;デWゲ ヮヴﾗﾃWﾆデｷSWゲ ﾗﾉｷS BｷｪB;ﾐﾆ ASが EWゲデｷ Leo klubid,  JCI Estonia, JCI 

Tallinn, Kalev ASが LWﾗ K;;ｪﾃ@ヴ┗,  Tallinna Rahvusvaheline Naiste Klubi, Uuskasutuskeskus, Humana 

Estonia, MTÜ HW; TWｪ┌が Heategevusfond Aitan Lapsi, Eesti Etendusasutuste Liit, Lottemaa 

TWWﾏ;ヮ;ヴﾆ OÜが MTÜ SEB HW;デWｪW┗┌ゲaﾗﾐSが MTÜ L;ゲデWﾆ;ｷデゲW Lｷｷデが SA Dｴ;ヴﾏ;が MTÜ Oﾏ; PWヴWが MTÜ 
EWゲデｷ AゲWﾐS┌ゲﾆﾗS┌ Tﾜﾜデ;ﾃ;デW Lｷｷデが Õｷｪ┌ゲﾆ;ﾐデゲﾉWヴi Kantselei, My City Hotell, PﾗﾉｴWﾏ PR Eゲデﾗﾐｷ; OÜが 
Lioﾐゲ ﾆﾉ┌Hｷが DｷヴWIデﾗヴ MWWSｷ; OÜが BWゲデ PヴWゲゲ OÜが MIDﾗﾐ;ﾉSげゲ B;ﾉデｷﾆ┌ﾏ, Amway, S;;ヴｷﾗｷﾐWﾐ EWゲデｷ OÜ, 

Premia Foods AS. Lｷゲ;ﾆゲ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ずPWヴWﾆ;;ヴデ- ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉW ヮWヴWSWﾉWさ ヴ;;ﾏWゲ ヱΒヴ WヴｷﾐW┗;デ 
ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデ kes pakuvad soodustusi Perekaardi omanikele (www.perekaart.ee)   

Eヴ;ｷゲｷﾆ┌デWゲデ ヮ┑ゲｷ;ﾐﾐWデ;ﾃ;S ﾗﾉｷS Tunne Kelam, Tiina Vares, Tarvo Tillart, Karin Kink, IﾐｪヴｷS R┑┑デWﾉ. 
 

Tegevussuund 1- lasterikaste perede huvide kaitse 

Sﾗﾗ┗ｷデ┌S ﾏﾛﾃ┌-  ゲW;S┌ゲ;ﾐSﾉ┌ゲWゲ ゲ@デWゲデ;デ┌S ﾏWWデﾏWデW ;Hｷﾉ デ;ｪ;デ;ﾆゲW ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSW デﾗWデ;ﾏｷﾐW ﾃ; 
abistamine laste kasvatamisel. Suurendatakse perede elukvaliteeti ja toimetulekut ning parandatakse 

デWWﾐ┌ゲデW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲデく 

Probleem Tegevused OﾗS;デ┌S ﾏﾛﾃ┌ 

Senised seadusandlikud 

meetmed ei paku lasterikastele 

peredele piisavalt 

sotsiaalteenuseid ja toetusi laste 

kasvatamisel, materiaalse 

turvalisuse parandamiseks ja 

elukvaliteedi suurendamiseks 

EWゲデﾆﾗゲデWデﾜﾜが ┗;ﾃ;S┌ゲデW 
kaardistamine, seadusandluse 

muudatusettepanekute 

tegemine, suhtlemine 

riigiasutuste ja erakondadega. 

Lasterikkal perel on olemas materiaalne 

デ┌ヴ┗;ﾉｷゲ┌ゲ ﾐｷﾐｪ ヮｷｷゲ;┗ ﾉｷｪｷヮ@@ゲ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆWﾉW 
teenustele. 

Sihtgrupp Eeldus ELPL-ｷ ┗;ｴWデ┌ ﾏﾛﾃ┌ ふ┑ﾆゲ ﾐ@ｷSWぶ 

Kﾛｷﾆ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;S ヮWヴWSが ゲくｴく Wヴｷデｷ 
need kes elav;S ┗;Wゲ┌ゲヴｷゲﾆｷゲ ┗ﾛｷ 
vaesuses 

Lasterikas pere oskab ja tahab 

erinevaid teenuseid-toetusi oma 

materiaalse turvalisuse ning 

elukvaliteedi paremaks 

 ずKﾗS┌デﾗWデ┌ゲ ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉW ヮWヴWSWﾉWさ ﾗﾐ 
riiklik tagastamata toetus elutingimuste 

parandamiseks ja kaasajastamiseks. 2014 

aastal maksti toetust kokku 1,73 miljonit 

http://www.perekaart.ee/


 
muutmiseks kasutada eurot ning seda said  230 peret kus lapsi on 

ヱヱΑΑく ELPL ﾗゲ;ﾉWゲ ﾏWWデﾏW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲWゲが 
ﾐﾛ┌ゲデ;ゲ ヮWヴWゲｷS デ;ﾗデﾉ┌ゲW Wゲｷデ;ﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ 
ﾗゲ;ﾉWゲ ｴｷﾐS;ﾏｷゲﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ デﾜﾜゲく 

 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ M;ﾃ;ﾐS┌ゲ- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga  osalesime ﾏWWデﾏW ずKﾗS┌デﾗWデ┌ゲ 
lasterikastele peredeﾉWさ  elluviimise protsessis, tegemist on  riikliku tagastamatu toetusega 

lasterikaste perede eluasemetingimuste parandamiseks ja kaasajastamiseks. 2014 aastal maksti 

toetust kokku 1,73 miljonit eurot ning seda said  230 nelja- ja enamalapselist peret,  kokku 

parandati 1177 lapse elamistingimusi. 

 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ Sﾗデゲｷ;;ﾉﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷｪ; ﾗゲ;ﾉWゲｷﾏW Vabariigi Valitsuse perepoliitika suuniste dokumendi - 

peretoetuste ja teenuste rohelise ヴ;;ﾏ;デ┌ ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲW ヮヴﾗデゲWゲゲｷゲが E┌ヴﾗﾗヮ; LｷｷS┌ デﾗｷS┌;Hｷ 
ﾃ;ﾗデ;ﾏｷゲW デｷﾐｪｷﾏ┌ゲデW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷゲWゲ ﾐｷﾐｪ ┗;ﾐWﾏﾉ┌ゲW デWWﾏ;ﾉｷゲWﾉ ┑ﾏ;ヴﾉ;┌;ﾉく 
 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ﾆ┌┌W ﾉ;ゲデW ﾃ; ヮWヴWSW WWゲデﾆﾗゲデWﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷｪ; ﾆ┌デゲ┌ゲｷﾏW Wﾉﾉ┌ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ┑ヴｷデ┌ゲW  
ずL;ゲデWｪ; ﾃ; ﾉ;ゲデWﾉW ヲヰヱヴさ が ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾐ WゲｷﾉW デﾛゲデ; ﾐｷﾐｪ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;S; ﾉ;ゲデW ｴW;ﾆゲ ﾃ; デﾗWデ┌ゲWﾆゲ 
panustanud ning laste ja perede valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning 

ゲｷﾉﾏ;ヮ;ｷゲデ┗;ﾏ;ｷS ﾃ; ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾏ;ｷS ;ﾉｪ;デ┌ゲｷが ﾏｷﾉﾉWﾉ ﾗﾐ ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW ﾏﾛﾃ┌ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ﾉが ﾏ;;ﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ﾉ ┗ﾛｷ 
┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲWﾉ tasandil. TWｪWﾏｷゲデ ﾗﾉｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮヴﾗﾃWﾆデｷｪ; ﾏｷﾉﾉWゲ ﾗゲ;ﾉWゲｷS ﾉｷゲ;ﾆゲ ELPL-le MTÜ SEB 
HW;デWｪW┗┌ゲaﾗﾐSが MTÜ L;ゲデWﾆ;ｷデゲW Lｷｷデが SA Dｴ;ヴﾏ;が MTÜ Oﾏ; PWヴWが MTÜ EWゲデｷ AゲWﾐS┌ゲﾆﾗS┌ 
Tﾜﾜデ;ﾃ;デW Lｷｷデが Õｷｪ┌ゲﾆ;ﾐデゲﾉWヴｷ K;ﾐデゲWﾉWｷ. 
 

Novembrikuus oゲ;ﾉWゲｷﾏW ﾏWゲゲｷﾉ ずL;ヮゲ ﾃ; PWヴWさ ﾏｷゲ ﾗﾐ デヴ;SｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW WデデW┗ﾛデﾏｷﾐW ;;ゲデ;ゲデ ヲヰヱヲが 
WWゲﾏ@ヴｪｷｪ; デ┌デ┗┌ゲデ;S; ELPL デWｪW┗┌ゲｷ  ﾐｷｷ ﾗゲ;ﾉWﾃ;デWﾉW ふヮWヴWSが WデデW┗ﾛデデWSが ヮ;ヴデﾐWヴｷSぶ ﾆ┌ｷ ﾆ;  ﾉ@Hｷ 
meediakanalite laiemale elanikkonnale. Messi ettevalmistuses osalesid liikmesorganisatsioonid kes  

Lipa-Lopa K@ゲｷデﾜﾜﾆﾗﾃ; ヴ;;ﾏWゲ ┗;ﾉﾏｷゲデ;ゲｷS ﾉｷｴデゲ;ｷS ﾃ; ｷゲｷﾆ┌ヮ@ヴ;ゲWｷS ﾆ@ゲｷデﾜﾜ WゲWﾏWｷS ふゲWWHｷSが 
ﾆ┑┑ﾐﾉ;Sが ﾆｷﾐﾆWﾆﾗデｷSが WｴデWSが ヮ┌┌デﾜﾜS jm).  

 

ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ;ﾐSゲｷﾏW WゲｷﾏWゲデ ﾆﾗヴS; ┗@ﾉﾃ; デ┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ;┌ｴｷﾐﾐ; ずP@ヴﾉｷヮ┑┑Sﾃ;さが ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ 

デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;S; ﾃ; デﾗWデ;S; WS;ゲｷヮ┑┑SﾉｷﾆﾆWが ;ndekaid  ning silmapaistvaid suure pere vanemaid. 

Tunnustus  anti ┗@ﾉﾃ; ﾆ;ｴWゲ ﾆ;デWｪﾗﾗヴｷ;ゲく  TWWﾐ@ｷデ;ﾃ;- omistati lasterikka pere vanemale kes on silma 

paistnud uuenduslikW ｷSWWSWｪ;が ﾏｷゲ ﾆ;ﾐﾐ;┗;S ヮｷﾆ;;ﾃ;ﾉｷゲデ ﾃ; Wﾉ┌ﾃﾛ┌ﾉｷゲデ WWゲﾏ@ヴﾆｷく IﾐｷﾏWゲWﾉW ﾆWゲ ﾗﾐ 
muutnud teiste perede elu, kaasanud neid tegutsema oma kogukonnas, maakonﾐ;ゲ ┗ﾛｷ ┑ﾉWヴｷｷｪｷﾉｷゲWﾉ 
tasandil. Tunnustus kategoorias Rajaleidja anti lasterikka pere vanemale kes on omandanud 

akadeemilise kraadi kas bakalaureuse-, magistri- ┗ﾛｷ 
SﾗﾆデﾗヴｷﾛヮヮWゲ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ; ヮWヴW ┗;ﾐWﾏ;ﾐ;が デﾜﾜ ﾃ; 
ｷｪ;ヮ@W┗; デﾗｷﾏWデ┌ゲデW ﾆﾛヴ┗;ﾉデく ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ヮ@ﾉ┗ｷゲｷS 
tunnustused  K;ﾉﾏWヴ H┑デデ ﾃ; EWヴﾗ V;ｷﾐｷﾆﾆﾗく Sﾗﾗ┗ ﾗﾐ 
sellest algatusest kujundada traditsioon ning siduda 

ゲWW ゲ┑ｪｷゲWゲW ヮWヴWヮ@W┗;ｪ;, mis leiab aset Lottemaal.  

 

ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ｴ;ﾆﾆ;ゲ ELPL ┗@ﾉja andma Perekaarti 

lasterikastele peredele. Tegemist on 

magnetkaardiga, millega soovime anda lasterikkale 

ヮWヴWﾉW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲW ゲ;;S; WヴｷﾐW┗;ｷS デWWﾐ┌ゲWｷS ﾃ; 



 
デﾗﾗデWｷS ヮ;ヴWﾏ;デWﾉ デｷﾐｪｷﾏ┌ゲデWﾉく SWW ﾆ@デﾆWH WﾐS;ゲ ゲﾗﾗSゲ;ﾏ;ｷS ｴｷﾐS;ゲｷSが ﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ; ヮ;ﾆﾆ┌ﾏｷゲｷが 
ﾉｷゲ;┗@@ヴデ┌ゲｷ ﾃﾏ ヮWヴWﾉWく TWｷゲ;ﾉデ ﾗﾐ ゲWW ヮﾗゲｷデｷｷ┗ﾐW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ WデデW┗ﾛデWデWﾉ ﾐ@ｷS;デ; ﾗﾏ; ゲﾗデゲｷ;;ﾉゲWデ 
vastutustunnet ja hoolimist. Aastaga on Perekaardi proｪヴ;ﾏﾏｷｪ; ﾉｷｷデ┌ﾐ┌S ヱΒヴ WデデW┗ﾛデWデ ning kaarte 

ﾗﾐ ┗@ﾉﾃ;ゲデ;デ┌S ヱヱヲΒ ヮWヴWﾉWく Lｷゲ;ﾆゲ ﾗﾐ ┗;ﾉﾏｷﾐ┌S PWヴWﾆ;;ヴデｷ デ┌デ┗┌ゲデ;┗ ┗ｷSWﾗ ﾏｷlles peaosaline oli 7-

lapseline perekond Adson Tartumaalt.  

 

Novembrikuus korraldasime ELPL liikmesorganisatsioonidele inspiratsioonikooli,  ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ 
oli nende デWｪW┗┌ゲW デﾗWデ;ﾏｷﾐW ﾉ@Hｷ ゲｷゲWﾏｷゲデW ヴWゲゲ┌ヴゲゲｷSW ﾉWｷSﾏｷゲW ﾐｷﾐｪ ┌┌デW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW ﾏ@ヴﾆ;ﾏｷゲWく 
Tegemist oli 2-ヮ@W┗;ゲW ﾆoolitusprogrammiga ning teemadeks kaasamine, v;H;デ;ｴデﾉｷﾆW デ@ﾐ;ﾏine ja 

tunnustamine, aruteluringide korraldamine jm.  

 

Tegevussuund 2- ﾉ;ゲデW ;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW デﾗWデ;ﾏｷﾐW 

Sﾗﾗ┗ｷデ┌S ﾏﾛﾃ┌- ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;ゲデ ヮWヴWゲデ ヮ@ヴｷデ ﾉ;ゲデWﾉ ﾗﾐ ｴW;S ;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWS 

Probleem Tegevused OﾗS;デ┌S ﾏﾛﾃ┌ 

L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSWゲ ヮﾗﾉW ┗@ｷﾆWゲW 
ゲｷゲゲWデ┌ﾉWﾆ┌ デﾛデデ┌ ┑ｴW ヮWヴWﾉｷｷﾆﾏW ﾆﾗｴデ; 
ヴWWｪﾉｷﾐ; ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ｷﾐ┗WゲデWWヴｷS; ヮｷｷゲ;┗;ﾉデ 
ﾉ;ゲデW ;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデWゲゲW ふﾐデく 
ｴ┌┗ｷｴ;ヴｷS┌ゲゲWが ﾉ;ゲデW ﾉ;;ｪヴｷデWゲゲWが ┗ﾛｷ 
kvaliteetsetesse koolitarvetesse- ja 

vahenditesse.) 

EWゲデﾆﾗゲデWデﾜﾜぎ ｴ┌┗ｷﾆﾗﾗﾉｷSW 
ringitasude riikliku toetuse 

ゲ@ｷﾉｷﾏｷゲW デ;ｪ;ﾏｷﾐWく TﾗWデ┌ゲW 
vahendamine nii huvikoolide 

ヴｷｷﾆﾉｷﾆ┌ デﾗWデ┌ゲW ﾆ┌ｷ Wヴ;WデデW┗ﾛデWデW 
sponsorlustoetuste jagamise 

koordineerimine. 

Lasterikaste perede lastel on olemas 

ｴW;S ;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWS デ@ﾐ┌ ﾗゲ;ﾉ┌ゲWﾉW 
huvihariduses ning kvaliteetsetele 

koolitarvetele ja vahenditele. 

Sihtgrupp Eeldus ELPL-ｷ ┗;ｴWデ┌ ﾏﾛﾃ┌ 

Kﾛｷﾆ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;S ヮWヴWSが ゲくｴく Wヴｷデｷ ﾐWWS 
ﾆWゲ Wﾉ;┗;S ┗;Wゲ┌ゲヴｷゲﾆｷゲ ┗ﾛｷ ┗;Wゲ┌ゲWゲ 

Lapsevanemad ja lapsed oskavad 

ning tahavad pakutud 

;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ @ヴ; ﾆ;ゲ┌デ;S;く 

Laste huvihariduse toetuse maksmine. 

2014 aastal toetasime ligi 1100 last 

51 ヱヲΓ W┌ヴﾗ ┗@@ヴデ┌ゲWゲく ずL;ヮゲWS ﾆﾗﾗﾉｷさ 
kampaania raames kogusime 2014 

aastal  34 ヶヵΑ ┑ｴｷﾆ┌デ WヴｷﾐW┗;ｷS 
koolitarbeid ja sellest sai abi 920 last. 

    

RatRace Heategevusfondi WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾐ デﾗWデ;S; ヮWヴWゲｷSが ﾆWゲ ゲﾗﾗ┗ｷ┗;S ﾗﾏ; ﾉ;ゲデWﾉW ヮ;ﾆﾆ┌S; 
ﾏｷデﾏWﾆ┑ﾉｪゲWｷS ;ヴWﾐｪ┌┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷが ﾆ┌ｷS ﾆWﾉﾉWﾉ ヮﾗﾉW ゲWﾉﾉWﾆゲ ;ﾉ;デｷ ┗;ﾃ;ﾉｷﾆﾆW aｷﾐ;ﾐデゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷく 
Heategevusfondi rahastus tuleb heategevusjooksu RatRace raames kogutuS ﾗゲ;┗ﾛデ┌ﾏ;ﾆゲ┌SWゲデく 
Fondi toimimise eelduseks on ELPL esinduse osalemine RatRace Heategevusjooksul, saabunud 

デ;ﾗデﾉ┌ゲデW ﾏWﾐWデﾉWﾏｷﾐWが ｴｷﾐS;ﾏｷゲﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ デﾜﾜゲ ﾗゲ;ﾉWﾏｷﾐWが ゲ┌ｴデﾉWﾏｷﾐW ヮWヴWSWｪ; ﾐｷﾐｪ デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲW 
ettevalmistamine ja korraldamine. Fondi rahaline maht 2014 aastal oli 11 000 eurot ning sellega 

toetati sihtotstarbeliselt ﾉ;ゲデW ﾏｷデﾏWﾆ┑ﾉｪゲWデ ｴ;ヴｷS┌ゲデく Kogu fondi tehniline toimimine, s.h. 

デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷne oli ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ  JCI Estoniaga. 

 

ずL;ヮゲWS ﾆﾗﾗﾉｷさ ﾗﾐ ﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ; ﾏｷlﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ on koguda kvaliteetseid koolitarbeid  lasterikaste 

perede  lastele. Kampaania viidi ﾉ@Hｷ ヵ ヮ@W┗;ﾉ augustikuus ning ヲヵ SWﾉ┗Wヴｷゲ ┑ﾉW EWゲデｷく TWgevuse 

realiseerumisega suurenes ﾉ;ゲデW ﾃ; ﾐﾗﾗヴデW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ ﾗﾏ;ﾐS;S; ｴ;ヴｷS┌ゲデ ﾆ┗;ﾉｷデWWデゲWデW ﾆﾗﾗﾉｷデ;ヴ┗WデW 
j; ﾛヮヮW┗;ｴWﾐSｷデWｪ; ﾐｷﾐｪ ┗@ｴWﾐWゲ ﾆﾗﾗﾉｷ;ﾉｪ┌ゲW ヮｷﾐｪW perede eelarvele. Kampaaniaga oli kaasatud 

ンヲヰ ┗;H;デ;ｴデﾉｷﾆﾆ┌ ﾐｷﾐｪ ┑ｴデWﾆﾗﾆﾆ┌ ﾆﾗｪ┌デｷ ンヴヶヵΑ WヴｷﾐW┗;デ ﾆﾗﾗﾉｷデ;ヴ┗Wデく  
 

ずAｷデ;ﾐ ﾉ;ヮゲｷさ ﾗﾐ EWゲデｷ EデWﾐS┌ゲ;ゲ┌デ┌ゲデW LｷｷS┌ ヮﾗﾗﾉ ;ﾉｪ;デ;デ┌S ｴW;デWｪW┗┌ゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ, mille raames on 

┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲ  ┗@ｴWﾆｷﾐSﾉ┌statud lastel saada teatrielamus. ELPL on selle programmi partner ning 



 
ﾆﾗﾗヴSｷﾐWWヴｷH ゲ┌┌ヴヮWヴWSW ﾉ;ゲデWﾉW デW;デヴｷﾆ┑ﾉ;ゲデ┌ゲデW ヮ;ﾆﾆ┌ﾏｷゲデ WヴｷﾐW┗;デWゲ ヮｷｷヴﾆﾗﾐS;SWゲく ELPL tegevuse 

デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾐ; ┗ﾛｷﾏ;ﾉS;ゲｷﾏW デW;デヴｷﾆ┑ﾉ;ゲデ┌ゲW ﾃ; osalise transpordi kuni 1000 lapsele aastas.  

 

Haridus- ja Teadusministeerium rahastas andekate laste huvikoolituse programmi 51 129 euro 

┗@@ヴデ┌ゲWゲく Tegemist on toetusega mis kantakse huvihariduse pakkuja arvele WWゲﾏ@ヴｪｷｪ; デﾗWデ;da 

lasterikkas peres kasvava lapse osalust ringitegevuses. 2014 aasta laekus kokku 1369 taotlust, 

h┌┗ｷ;ﾉ;SW ﾉﾛｷﾆWゲ Wゲｷデ;デｷ ﾆﾛｷｪW Wﾐ;ﾏ デ;ﾗデﾉ┌ゲｷ ﾏ┌┌ゲｷﾆ; ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ;ゲが ﾃ@rgnes sport, kunst ja tants. 

Positiivse otsuse said 1309 taotlejat.  

 

ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ ﾆ;ﾐSｷSWWヴｷゲｷﾏW S┘WSH;ﾐﾆ ;ﾐﾐWデ┌ゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐS; ずM; ;ヴﾏ;ゲデ;ﾐ ;ｷS;デ;さく Kandideerimine 

oli ajendatud soovist luua tingimused, et piiratud ressursside デﾛデデ┌ Wｷ ﾃ@@ﾆゲ ゲｷヴｪ┌ﾏ;デ; ┌┌WS 
ﾉWｷ┌デ;ﾃ;Sが ﾏ┌┌ゲｷﾆ┌Sが ゲヮﾗヴデﾉ;ゲWS ;ｪ; ﾆ; ﾆﾗﾆ;Sが Wｴｷデ;ﾃ;S  ﾃ; ヮﾗWﾏ┑┑ﾃ;Sく 2014 aastal kogunes 

;ﾐﾐWデ┌ゲｷ ヱヱヱヰがヲヲ W┌ヴﾗ ┗@@ヴデ┌ゲWゲが ﾏｷﾉﾉW ゲｷｴデﾗデゲデ;ヴHWﾉｷﾐW ﾆ;ゲ┌デ;ﾏｷﾐW デﾗｷﾏ┌H ﾃ@ヴｪﾏｷゲWﾉ 
aruandlusperioodil.  

 

Tegevussuund 3- perede enesearenduse toetamine 

Sﾗﾗ┗ｷデ┌S ﾏﾛﾃ┌- lasterikaste perede liikmed on aktiivsed, kohanemis- ja ﾉ@Hｷﾉﾜﾜｪｷ┗ﾛｷﾏWﾉｷゲWS ﾐｷﾐｪ ﾉ;ｷ; 
ゲ┌ｴデW┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ｪ;く PWヴWSWﾉ ﾗﾐ ┗ﾛヴSﾐW ﾃ┌┌ヴSWヮ@@ゲ ﾆ┌ﾉデ┌┌ヴｷ ﾃ; ┗;H; ;ﾃ; ┗WWデﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデWﾉWく 

Probleem Tegevused OﾗS;デ┌S ﾏﾛﾃ┌ 

Laste arvust tulenev suur hoolduskoormus 

ﾐｷﾐｪ ┗@ｴWゲWS ﾏ;デWヴｷ;;ﾉゲWS ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲWS 
piiravad vanematel enesearendust ja 

;ﾆデｷｷ┗ゲWデ ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲデ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;Wﾉ┌ゲが ﾏｷゲ 
ﾗﾏ;ﾆﾗヴS; ヮﾛｴﾃ┌ゲデ;H ﾆ┌ヴﾐ;デ┌ゲデ ﾃ; ゲデヴWゲゲｷく 
SWﾉﾉｷﾐW ﾗﾉ┌ﾆﾗヴS ﾏﾛﾃ┌デ;H ﾆ; ﾉ;ヮゲｷが ﾐWﾐSW 
vaimset tervist ning takistab kasvamist 

ﾛﾐﾐWﾉｷﾆ┌ﾆゲ ﾃ; ヴ;ｴ┌ﾉﾗﾉW┗;ﾆゲ ｷﾐｷﾏWゲWﾆゲく  

Üｴｷゲ┑ヴｷデ┌ゲデW ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW 
korraldamine. 

Lasterikaste pered liikmed on aktiivsed ja 

┌┌Sｷゲｴｷﾏ┌ﾉｷﾆ┌Sが ﾃ┌ﾉｪW┗;S ┗ﾛデデ; ┗;ゲデ┌デ┌ゲデ 
ning kogeda uusi olukordi, loovad ja 

hoiavad edukalt suhteid nii pereringis kui 

┗@ﾉﾃ;ゲヮﾗﾗﾉ ゲWS; 

Sihtgrupp Eeldus ELPL-ｷ ┗;ｴWデ┌ ﾏﾛﾃ┌ ふ┑ﾆゲ ﾐ@ｷSWぶ 
Kﾛｷﾆ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;S ヮWヴWSが ゲくｴく Wヴｷデｷ ﾐWWS ﾆWゲ ﾗﾐ 
ヮ;ゲゲｷｷ┗ゲWSが ヴ;ゲﾆW ﾆﾗｴ;ﾐWﾏｷゲ┗ﾛｷﾏWｪ;が ┗@ｷﾆゲW 
ゲ┌ｴデﾉ┌ゲ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ｪ; 

Kﾗヴヴ;ﾉS;ﾃ;デWﾉ ﾛﾐﾐWゲデ┌H 
kaasata emotsionaalselt ja 

vaimselt raskemas 

olukorras olevaid 

lapsevanemaid ja lapsi. 

Üヴｷデ┌ゲWS ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲWS ﾗﾐ 
korraldatud viisil, mis 

toetab positiivset muutust 

pereliikmete hoiakutes ja 

ﾆ@ｷデ┌ﾏｷゲWゲく  

ずPWヴWヮ@W┗ LﾗデデWﾏ;;ﾉさ ﾗﾐ ゲ┑ﾐSﾏ┌ゲ ﾏｷゲ 
デﾗｷﾏ┌H ゲWヮデWﾏHヴｷﾆ┌┌ゲく P@W┗; WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾐ 
ヮ;ﾆﾆ┌S; ヮWヴWSWﾉW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデ デ;┗;ヮ@ヴ;ゲWゲデ 
WヴｷﾐW┗;ゲ ﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ;ゲ ﾏﾛﾐ┌ゲ;ﾉデ ﾆﾗﾗゲ ;Wｪ; 
┗WWデ;く Üｴデﾉ;ゲｷ ;ﾐﾐ;ﾏW ┗@ﾉﾃ; 
デ┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ;┌ｴｷﾐﾐ; ずP@ヴﾉｷヮ┑┑Sﾃ;さ ﾏｷﾉﾉW 
WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;S; ﾃ; デﾗWデ;S; 
WS;ゲｷヮ┑┑SﾉｷﾆﾆWが ;ﾐSWﾆ;ｷS  ﾐｷﾐｪ 
silmapaistvaid suure pere vanemaid.  

 

S┌┌ヴヮWヴWヮ@W┗ ﾐｷﾐｪ A;sta Suurpere valimine on traditsｷﾗﾗﾐｷﾉｷﾐW ┑ヴｷデ┌ゲ ﾏｷゲ ヲヰヱヴ ;;ゲデ;ﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ ヱヰ 
korda. Tegevus leidis aset maikuus Tallinna Loomaaias ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ BｷｪH;ﾐﾆ-ga ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉWゲデ ┗ﾛデデｷゲ osa 

940 inimest 148 perekonnast. Tegevusega kaasnes ;┌ﾐｷﾏWデ┌ゲW ずA;ゲデ; S┌┌ヴヮWヴWさ ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷﾐWが 
mille WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾐ ┗@@ヴデ┌ゲデ;S; ﾐｷﾐｪ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ;S; EWゲデｷﾏ;; デWヴ┗WｷS ﾃ; デ┌ｪW┗;ｷS ゲ┌┌ヴヮWヴWﾆﾗﾐSｷく 
Üｴデﾉ;ゲｷ ﾗﾐ ゲ;;ﾐ┌S デヴ;Sｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾆゲが Wデ ;┌ﾐｷﾏWデ┌ゲW ゲ;;ﾐ┌S perekonna vanemad on kutsutud Eesti 

Vabariigi Presidendi pidulikule ┗;ゲデ┌┗ﾛデ┌ﾉe 24 veebruaril. 2014 aastal omistati aunimetus perekond 

Murule Keilast.  

 

2014 aastal alustasime Sotsiaalministeeriumi toetusel liikmeteenuste arendamist, pakkudes 



 
ヮWヴWSWﾉW ヮゲ┑ｴｴﾗﾉﾗﾗｪｷﾉｷゲデ ｪヴ┌ヮｷﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデが ｷﾐSｷ┗ｷS┌;;ﾉ- ﾃ; ｷﾐデWヴﾐWデｷ ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデ ﾐｷﾐｪ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ; ヮWヴW 
emale hambaravi teenust. Hambaravi teenuse raames menetlesime kokku 236 taotlust, protsess 

koosnes mitmest etapist sisaldades suhtlust nii teenuse pakkuja, kliendi kui kohaliku 

omavalitsusega. Kﾛｷﾆｷ デ;ﾗデﾉ┌ゲｷ ﾆ@ゲｷデﾉWデｷ ﾃ┌ｴデ┌ﾏｷヮﾛｴｷゲelt. Gヴ┌ヮｷﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲW ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷ ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ ヲヴ 

korral ning need toimusid 8 maakonnas. Vastavalt liikmete soovidele ja vajadustele koostati 

programm, kus kooﾉｷデ;ﾃ; WWゲデ┗WS;ﾏｷゲWﾉ ﾐﾛ┌ゲデ;デｷ suurperede vanemaid ja noori. K@ゲｷtleti teemasid 

mis aitasid kaasa pere-, suhte-, kasvatus-, ja kooliprobleemide lahendamisele ning perekonna 

デﾗｷﾏWデ┌ﾉWﾆ┌┗ﾛｷﾏW デﾛゲデﾏｷゲWﾉWく Kﾗﾗﾉｷデ┌ゲデWﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ ﾆﾗﾆﾆ┌ 345 inimest. Individuaalset ﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデ 
osutati 13 inimesele ning interneデｷﾐﾛ┌ゲデ;ﾏｷゲデ ヱヵ ﾆﾗヴヴ;ﾉく  
 

ELPL ﾆﾗヴヴ;ﾉS;デ;┗  ずS┌┗Wﾆﾗﾗﾉ ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉW ヮWヴWSWﾉWさ traditsioon sai alguse 19 aastat tagasi ning 

sellest on kujunenud kogu Eestit ｴﾛﾉﾏ;┗;デW ﾏ;;ﾆﾗﾐSﾉｷﾆW ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSW ┑ｴWﾐS┌ゲデW ゲ┌┌ヴｷﾏ ﾃ; 
ﾗﾉ┌ﾉｷゲｷﾏ ;;ゲデ; デ@ｴデゲ┑ﾐSﾏ┌ゲく K@WゲﾗﾉW┗;ﾉ ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾉｷ ゲWﾉﾉW ┑ヴｷデ┌ゲW WWゲデ┗WS;ﾃ;ﾆゲ ﾃ; ﾗヴｪ;ﾐｷゲWWヴｷﾃ;ﾆゲ 
Hiiumaa LasterikastW PWヴWSW ÜｴWﾐS┌ゲく R;ｴ┗┌ゲ┗;ｴWﾉｷﾐW ゲ┌┗Wﾆﾗﾗﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ Hｷｷ┌ﾏ;;ﾉが K;ゲゲ;ヴｷ 
ﾆｷｷｪWヮﾉ;デゲｷﾉ ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉWゲデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ; ヵヵヶ ｷﾐｷﾏWゲデが ゲW;ﾉﾃ┌┌ヴWゲ ﾆ┑ﾉ;ﾉｷゲヮWヴWS ﾆ; L@デｷ- ja Leedumaalt.  

Suvekooli programmi keskmes olid erinevad sessioonid  - ヮWヴWゲｷS ﾃ; ﾉ;ヮゲｷ ﾆ@ゲｷデﾉW┗;S デWﾏ;;デilised 

ettekanded,  ゲ┌┗Wﾆﾗﾗﾉｷゲ ﾗゲ;ﾉWﾃ;デW ﾗﾏ;┗;ｴWﾉｷﾐW ┑ｴｷﾐW ;ヴ┌デWﾉ┌が ﾆﾗｪWﾏ┌ゲデW ┗;ｴWデ;ﾏｷﾐW ┗;H;ゲ 
vormis. Programm sisaldas  kolmel ヮ@W┗;ﾉ ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲｷ ﾃ; ゲWﾏｷﾐ;ヴW デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;nutele ning lastele  

ﾉﾗﾗﾏｷﾐｪ┌ﾉｷゲｷ デﾜﾜデ┌H;ゲｷSく Lｷゲ;ﾆゲ ﾗﾉｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾗゲ; ┗ﾛデデa kultuuriprogrammist ja erinevatest sportlikest 

tegevustest, tehti koos muusikat. Õhtuprogrammidesse oli kaasatud Hiiumaa noored muusikud 

ﾐｷﾐｪ ┑ｴｷゲﾉ;┌le ja にtantse toetav ansambel.  

 

Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ LﾗデデWﾏ;; TWWﾏ;ヮ;ヴｪｷｪ; ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW さPWヴWヮ@W┗ LﾗデデWﾏ;;ﾉさ ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉｷ 
pakkuda  lasterikkale pereﾉW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデ ┗WWデ; koos kvaliteetaeg, koos tegutsemise ja lustimise aeg. 

PWヴWヮ@W┗;ゲデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ;  ヱΒΑヵ ｷﾐｷﾏWゲデ Wヴｷﾐevatest Eestimaa paikadest ning selle elluviimisesse 

panustas 20 vabatahtlikku.  

 

ずMWｷW ヮWヴW ﾃﾛ┌ﾉ┌ヮｷS┌さ  デﾗｷﾏ┌ゲ aasta esimestel ヮ@W┗;SWﾉ Tallinnas Kuulsaalis. Sedapuhku kohtusid 

257 lasterikka pere liiget erinevaiゲデ EWゲデｷﾏ;; ヮ;ｷﾆ;SWゲデく ÜｴｷゲWﾉデ ┗ﾛWデｷ ﾏﾛﾛデ┌ ﾐｷｷ ヮｷﾉﾃ;ヴSｷゲが Hﾗ┘ﾉｷﾐｪ┌ゲ 
ﾆ┌ｷ ﾆ; デWｷゲデWゲ ﾗゲ;┗┌ゲﾏ@ﾐｪ┌SWゲく K┌ｷｪｷ ヮ@W┗; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ ゲWﾉｪ┌ゲｷS ﾐﾗHWS;ﾏ;S ヮWヴWS ﾗﾉｷ ﾆﾛｷｪW デ@ｴデゲ;ﾏ 
ｴﾗﾗヮｷゲ ゲWWが Wデ ┑ｴWゲﾆﾗﾗゲ ヮWヴWｪ; ┗WWデ; ┑ﾆゲ デWｷゲデﾏﾗﾗSｷ ヮ@W┗く 
 

Liikmesorganisatsioonide tegevused perede toetamisel on suunatud nii lastele kui noortele, 

pakkudes ﾃﾛ┌ﾆﾗｴ;ゲWid ja huvipakkuvaid, loovust arendavaid ja noorte tegevusi esile toovad kui ka 

peret tervikuna toetavad tegevusedく TWｷゲ;ﾉデ ヮ;ｷゲデ;┗;S ┗@ﾉﾃ┌ﾐS┑ヴｷデ┌ゲデW ヴ;;ﾏWゲ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;d pered 

rohkem silma oma kogukonnasが ﾏｷゲデﾛデデ┌ ﾆ;ゲ┗;H ﾐWﾐSW WﾐWゲWｴｷﾐﾐ;ﾐｪが ｷｪ;ヮ@W┗;ﾐW デﾗｷﾏWデ┌ﾉWﾆ ﾐｷﾐｪ 
ﾉ;ヮゲW┗;ﾐWﾏ;デW ﾃ; ﾐﾗﾗヴデW ┗;ｴWﾉｷﾐW ﾏﾛｷゲデﾏｷﾐWく Aasta jooksul viidi  liikmesorganis;デゲｷﾗﾗﾐｷSWゲ ﾉ@Hｷ 
erinevaiS デWｪW┗┌ゲｷ ふﾐデ ┑ｴｷゲ┑ヴｷデ┌ゲWSが ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲWSが デWWﾏ;ﾛｴデ┌Sぶ ﾐｷﾐｪ ﾐWﾐSW ヴ;ｴ;ゲデ;ﾏｷゲゲW  ヮ;ﾐ┌ゲデ;ゲ ka 

ELPL ﾉ@Hｷ H;ゲ;ヴデﾏ@ﾐｪ┌ﾏ;ﾆゲ┌ Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ヮヴﾗﾃWﾆデｷ ずMTÜ EWゲデｷ L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW PWヴWSW Lｷｷデ- 2014. aasta 

デWｪW┗┌ゲデﾗWデ┌ゲさく 
 

Tegevussuund 4- materiaalse abi vahendamine 

Sﾗﾗ┗ｷデ┌S ﾏﾛﾃ┌- ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉW ヮWヴWSWﾉW ﾗﾐ デ;ｪ;デ┌S ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWS デﾗｷS┌;ｷﾐWS ﾃ; ┗;ﾃ;ﾉｷﾆ┌S ヴｷｷSWSく 

 



 
 

Probleem Tegevused OﾗS;デ┌S ﾏﾛﾃ┌ 

Osad lasterikastest peredest 

Wﾉ;┗;S ┗;Wゲ┌ゲヴｷゲﾆｷゲ ┗ﾛｷ ゲ┌ｴデWﾉｷゲWゲ 
vaesuses, neil puuduvad piisavad 

ressursid, et tagada vajalikus 

koguses ja sortimendis 

ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWｷS デﾗｷS┌;ｷﾐWｷSが 
vajalikke riideid ja 

majapidamistarbeid. 

Toidu- ja riideabi vahendamine 

heategevusorganisatsioonide (nt 

Toidupank), sponsorite (nt AS Kalev) ja 

デWｷゲデW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデW ふﾐデ 
Uuskasutuskeskus) abil. 

Lasterikkal perel on olemas piisavas 

ﾆﾗｪ┌ゲWゲ ﾃ; ゲﾗヴデｷﾏWﾐSｷゲ ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWid 

toiduaineid ja vajalikke riideid ning 

majapidamistarbeid.  

Sihtgrupp Eeldus ELPL-ｷ ┗;ｴWデ┌ ﾏﾛﾃ┌ 

Kﾛｷﾆ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;S ヮWヴWSが ゲくｴく Wヴｷデｷ 
need kes elavad vaesusriskis ┗ﾛｷ 
vaesuses 

AHｷ ﾃﾛ┌;H ヮWヴWSWﾐｷが ﾆWゲ ゲWS; デﾛWヮﾗﾗﾉWゲデ 
┗;ﾃ;┗;Sく AHｷ デﾛデデ┌ ﾆﾗﾆﾆ┌ ｴﾗｷデ┌S ヴ;ｴ; ヮWヴW 
eelarvest kulutatakse konstruktiivsel viisil. 

(nt laste toidulaua mitmekesistamiseks)  

2014 aasta 1p/a vahendasime 

peredele 64 voodit, 297 ajakirja 

tellimust ning 1300 kg maiustusi. 

 

2014 aastal vahendasime peredele 155 voodit, 60 patja, 15 toajagu kardinaid, 650 piletit erinevatele 

kontsertｷデWﾉWが ンヵヱヰ ﾆｪ ﾏ;ｷ┌ゲデ┌ゲｷが ヱヶΑヰ ﾆ;ゲデｷ ゲ┌ヮヮWが ヲヶヲΒ ﾆ;ヴヮｷ ┗ｷデ;ﾏｷｷﾐWが ヴ ;ヴ┗┌デｷデ ヮ@W┗;ﾆWゲﾆ┌ゲデWゲゲWが Αヵ ﾉｷｷデヴｷデ 
ﾐﾛ┌SWヮWゲ┌┗;ｴWﾐSｷデが 295 ajakirjade tasuta tellimust.  

 

2014  ;;ゲデ; ﾉ@Hｷ aﾗデﾗﾗHﾃWﾆデｷｷ┗ｷ に ヮﾛｪ┌ゲ;ﾉデく 

ヱヲく┗WWヴH┌;ヴｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ PWヴWﾆ;;ヴSｷ Wゲｷデﾉ┌ゲ┑ヴｷデ┌ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ N┌ﾆ┌デW;デヴｷゲく PｷﾉSｷﾉ ヮWrekond Adson. 



 

 

ヱヰ ﾏ;ｷﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ S┌┌ヴヮWヴWヮ@W┗ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Lﾗﾗﾏ;;ｷas ning Aasta Suurpereks valiti perekond Muru Keilast. 

RatRace 2014 stipendiaadid デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲWﾉ Estonian Business Schoolis. 



 

11-13 juuli toimus Hiiumaal, Kassaris Suvekool lasterikastele peredele.  

 

ヱヴ ゲWヮデWﾏHヴｷﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ LﾗデデWﾏ;; ヮWヴWヮ@W┗;ﾉ  ヱΒΑヵ ｷﾐｷﾏWゲデく 



 
K┌ｷS;ゲ ﾏWｷﾉ ﾉ@ﾆゲ 

Oヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ┑ｴWﾆゲ  ゲ┌┌ヴｷﾏ;ﾆゲ ﾛﾐﾐWゲデ┌ﾏｷゲWﾆゲ ┗ﾛｷH ﾉ┌ｪWS; PWヴWﾆ;;ヴSｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾆ@ｷ┗ｷデ;ﾏｷゲデく 
Eゲｷデﾉ┌ゲ┑ヴｷデ┌ゲ T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ N┌ﾆ┌デW;デヴｷゲ ﾉWｷSｷゲ ﾆ;ﾃ;ゲデ┌ゲデ ﾆﾛｷﾆｷSWゲ ゲ┌┌ヴWﾏ;デWゲ ﾏWWSｷ;ﾆ;ﾐ;ﾉｷデWゲ ning 

a;ゲデ;ﾉﾛヮ┌ ゲWｷゲ┌ｪ; ﾗﾐ ┗@ﾉﾃ;ゲデ;デ┌S ヱヱヲΒ ﾆ;;ヴデｷく L@Hｷヴ@@ﾆｷﾏｷゲWS WデデW┗ﾛデWデW ﾐｷﾐｪ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWｪ; 
sujusid oodatus positiivsemalt ning pakutavad soodustused kaardi omanikele on kajastatud 

veebilehel www.perekaart.ee . Perekaardi programmi raames tehti korda praegune lasterikaste 

perede ;ﾐSﾏWH;;ゲ ﾐｷﾐｪ ┗ｷｷSｷ ゲWW ｷﾐデWヴﾐWデｷヮﾛｴｷゲWﾆゲく AnSﾏWH;;ゲ ;ﾐﾐ;H  ┑ﾉW┗;;デe lasterikastest 

peredest, mis on eelduseks Liidu paremaks eestkoste teostamiseks, perede tegeliku olukorra 

ﾆ;;ヴSｷゲデ;ﾏｷゲWﾆゲが WヴｷﾐW┗;デW ┌┌ヴｷﾐｪ┌デW ﾉ@ｴデWﾏ;デWヴﾃ;ﾉｷ ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾃﾐWく  

V@ｴWデ@ｴデｷs pole ka asjaolu, et 2014 ;;ゲデ;ﾉ ﾃ@デﾆ┌ゲｷS ﾆﾛｷﾆ デヴ;SｷデゲｷﾗﾗﾐｷﾉｷゲWS デWｪW┗┌ゲWSが ﾉ;ゲデW ｴ;ヴｷS┌ゲW 
omandamise toetamine huvihariduse toetuse maksmisega, JCI RatRace Heategevusfondist 

stipendiumide maksmine, ずL;ヮゲWS Kﾗﾗﾉｷさ ﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ; ﾉ@Hｷ┗iimine 25 Selveris, lisaks edukas 

ﾆ;ﾐSｷSWWヴｷﾏｷﾐW S┘WSH;ﾐﾆ AﾐﾐWデ┌ゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐS; ずM; ;ヴﾏ;ゲデ;ﾐ ;ｷS;デ;さく   

V;ﾉｷゲｷﾏW ずA;ゲデ; S┌┌ヴヮWヴWさが ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW ゲヮﾗヴデﾉｷﾆ┌ ;;ゲデ;ﾉﾛヮ┌ ┑ヴｷデ┌ゲW ずMWｷW ヮWヴW ﾃﾛ┌ﾉ┌ヮｷS┌さが ┗ｷｷゲｷﾏW 
ﾉ@Hｷ ヮWヴWヮ@W┗; LﾗデデWﾏ;;ﾉ ﾐｷﾐｪ ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾉｷｷﾆﾏWデWWﾐ┌ゲデW ;ヴWﾐS;ﾏｷゲデ ヮWヴWSWﾉWく Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ヶ ﾉ;ゲデW ﾃ; 
ヮWヴWSW WWゲデﾆﾗゲデW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷｪ; ;ﾉｪ;デ;ゲｷﾏW デ┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ;┌ｴｷﾐﾐ; ずL;ゲデWｪ; ﾃ; ﾉ;ゲデWﾉWさ ┗@ﾉﾃ; ;ﾐSﾏｷゲデく 
Hiiumaal Kassaris  toimusi 19 korda Eesti Lasterikaste Perede Liidu Suvekool. NﾛﾐS; ｴﾛｷ┗;ゲ ヵヵヶ 
ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ; ヮWヴW ﾉｷｷｪWデ ﾆﾗﾉﾏWﾆゲ ヮ@W┗;ﾆゲ ┑ｴe Eestimaa ilusama saare oma valdustesse. 

2015 aasta perspektiivis on suurendada Perekaardi ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデW ﾐｷﾏｷゲデ┌デ ﾐｷﾐｪ kasvatada 

perede teadlikkust selle kasutamise ﾗゲ;ゲく PW;ﾏW ﾗﾉ┌ﾉｷゲWﾆゲが Wデ ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲ ヮWヴW デ┌ﾐﾐWH WﾐS ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ゲ 
┗@@ヴデ┌ゲデ;デ┌ﾐ; ﾃ; ﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲﾉｷﾆ┌ﾉデ デ┌ヴ┗;ﾉｷゲWﾉデが ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾐ; ﾐ@WﾏW ゲｷｷﾐﾃ┌┌ヴWゲ ﾗﾏ; ﾆ;ゲ┗;┗;デ ヴﾗﾉﾉｷ ﾐｷｷ 
ﾉ;ゲデW ｴ;ヴｷS┌ゲW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲW デﾗWデ;ﾏｷゲWゲ ﾆ┌ｷ ﾆ; ┗;ﾐWﾏ;デW デW;Sﾉｷﾆﾆ┌ゲW ゲ┌┌ヴWﾐS;ﾏｷゲWゲ 
omavalitsuste pakutavate toetuste ja teenuste osas. V@ﾉﾃ;ﾆ┌デゲWﾆゲ ﾉﾗWﾏW ﾆ; ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷoonide 

tugevdamist ﾉ@Hｷ ゲｷゲWﾏｷゲデW ヴWゲゲ┌ヴゲゲｷSW ﾉWｷSﾏｷゲW ning vabatahtlike aktiivsemat kaasamist.  

Fｷﾐ;ﾐデゲ;ﾐ;ﾉ┑┑ゲｷ ゲWｷゲ┌ﾆﾗｴ;ﾉデ ﾗﾐ ELPL ┌ゲ;ﾉS┌ゲ┗@@ヴﾐW ヮ;ヴデﾐWヴが ;;ゲデ;ﾉﾛヮ┌ ゲWｷゲ┌ｪ; Wｷ ﾗﾉﾐ┌S ┑ﾉW┗;ﾉ ┑ｴデWｪｷ 
デ@ｴデ;ﾃ;ﾆゲ デ@ｷデﾏ;デ; ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲデ ﾃ; ﾐﾛ┌Wデく S;ﾏ┌デｷ ヮﾗﾉW ┗ﾛWデ┌S ヴahalisi kohustusi mida pole suudetud 

デ@ｷデ;く Kﾛｷﾆ ヮﾉ;ﾐWWヴｷデ;┗;S デWｪW┗┌ゲWS ┗ｷｷ;ﾆゲW Wﾉﾉ┌ ヴ;ｴ;ﾉｷゲデW ┗;ｴWﾐSｷデW ﾗﾉWﾏ;ゲﾗﾉ┌ ﾆﾗヴヴ;ﾉく  
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President 

20.03.2015. 

http://www.perekaart.ee/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Varad   

Käibevara   

Raha 41 836 50 023

Nõuded ja ettemaksed 1 792 176

Kokku käibevara 43 628 50 199

Kokku varad 43 628 50 199

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 6 970 7 336

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 30 018 37 659

Kokku lühiajalised kohustused 36 988 44 995

Kokku kohustused 36 988 44 995

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 5 204 5 774

Aruandeaasta tulem 1 436 -570

Kokku netovara 6 640 5 204

Kokku kohustused ja netovara 43 628 50 199
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 893 1 726

Annetused ja toetused 155 545 114 768

Kokku tulud 157 438 116 494

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -154 252 -114 384

Mitmesugused tegevuskulud -1 750 -2 574

Tööjõukulud 0 -106

Kokku kulud -156 002 -117 064

Põhitegevuse tulem 1 436 -570

Aruandeaasta tulem 1 436 -570
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 436 -570

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 616 220

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus -366 3 593

Laekunud intressid 20 61

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-10 893 31 847

Kokku rahavood põhitegevusest -8 187 35 151

Kokku rahavood -8 187 35 151

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 023 14 872

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 187 35 151

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 41 836 50 023
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 5 774 5 774

Aruandeaasta tulem -570 -570

31.12.2013 5 204 5 204

Aruandeaasta tulem 1 436 1 436

31.12.2014 6 640 6 640
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2014.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 2014 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)

 31.12.2014 31.12.2013

Kokku raha 41 836 50 023

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2014 2013

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 1 893 1 726

Kokku liikmetelt saadud tasud 1 893 1 726

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 152 406 114 139

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 3 139 629

Kokku annetused ja toetused 155 545 114 768

Haridus- ja Teadusministeerium "Lasterikastest peredest pärit laste huviharidus ja huvitegevuse katmine 2014. aastal" 51 129,00

Sotsiaalministeerium 2014.a tegevustoetus 55 000,00

Sotsiaalministeerium "Organisatsiooni liikmeteenuste arendamine" 40 000,00/ projekti kogumaksumus. Projekt jätkub 2015. aastal.

KÜSK "Organisatsiooni muutuste teekond- mõju hindamine ja kasutamine juhtimises" 797,60/ osaline- KÜSK toetus 2014. aastal.

Tegevusega alustatud 2013. aastal.

Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" 1110,22

Muud sihtotstarbelised annetused 3216,00

Siseministeerium "Perekaart- lasterikastele peredele" 38978,50/ projekti kogumaksumus. Tegevusega alustatud 2013.aastal.

Annetused kultuuri- ja spordiüritusteks 13 160,00

Mittesihtotstarbelised annetused muudelt isikutelt 3139,02

Osalustasud projektides 12 464,20



19

Eesti Lasterikaste Perede Liit 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Transpordikulud 6 364 6 677

Üür ja rent 6 990 2 651

Mitmesugused bürookulud 3 440 1 910

Lähetuskulud 6 846 5 311

Koolituskulud 8 165 1 076

Tööjõukulud 39 683 25 647

Isikliku sõiduauto kasutamine 2 498 801

Raamatupidamisteenus 1 071 292

Huvikooli toetused 49 129 49 715

PRIA majanduskulude hüvitamine liikmesorganisatsioonidele 0 1 773

Jagatud stipendiumid, toetused 2 640 1 640

ajalehe ja trükiste väljaandmine 1 694 2 085

Lipa- Lopa käsitööprojekt 774 4 203

Koolituste ja infopäevade korraldus 8 165 8 298

Hambaraviteenus 14 310 0

Muud 2 483 2 305

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
154 252 114 384

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu 30 199 19 139

Sotsiaalmaksud 9 205 6 423

Töötuskindlustusmaks 1,4% 279 191

Kokku tööjõukulud 39 683 25 753

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
39 683 25 562

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 2

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2014 31.12.2013

Juriidilisest isikust liikmete arv 19 18

Raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi. 



Revisjonikomisjoni arvamus MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2014.               
majandusaasta aruande kohta 
 
 
Revisjon koosseisus: 
 
Veronika Heinsoo 
Evi Torm 
Helen Lensment 
 
Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunap ja raamatupidaja Hiie Kingisepp                     
juuresolekul toimetasime 2014.a. majandustegevuse ja raamatupidamise revisjoni. 
 
Revisjoni käigus kontrollisime: 
1) dokumentide vastavust kehtivale seadusandlusele; 
2) asjaajamist, kirjavahetust, dokumentide säilitamist ja arhiivi majandust; 
3) raamatupidamist ja selle organiseerimist; 
4) huvihariduse toetuste maksmist; 
5) individuaalse hambaravi ja nõustamise teenuse korraldust; 
6) Swebank annetuskeskkond „Ma armastan aidata“ koordineerimist; 
7) 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 siseeeskirjadele; 
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 
 
ELPLil oli 2014. Aastal 14 liikmeline juhatus. Toimus 6 j̵uhatuse 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, uudiskirjade                       
väljaandmisel, andekate laste huvihariduse toetuse ja kodutoetuse programmi täiendamisel, 
perekaardi projekti jätkamisel. 
 
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 huvihariduse rahade maksmist, individuaalse hambaravi ja nõustamise                 
teenust . 
Kõik projektid on eraldi kajastatud. 
 
Raamatupidamine 
 
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja                 
Raamatupidamise Toimkonna juhenditega. Raamatupidamise siseeeskiri 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. 
Liikmete aruandluseks vajalikud dokumendid on ühtses vormis ja tänu sellele on aruandlus                       
hästi jälgitav ja arusaadav. 
 
Kokkuvõtteks võib öelda, et 2014. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise                 
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ELPL finantsseisundit, majandustegevuse tulemust                 
ja rahavoogusid seisuga 31.12.2014.a.  
 
Teeme Liidupäevale ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga             
31.12.2014.a., tulemiga 1 436 eurot ja bilansimahuga 43 628 eurot. 
 
Viljandis, 11.aprillil 2015. a. 
 
Revisjonikomisjon:  
 
Veronika Heinsoo 
Evi Torm 
Helen Lensment 
 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 11.04.2015

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood: 80090320) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AAGE ÕUNAP Juhatuse liige 04.05.2015

ERKI TIIVAS Juhatuse liige 04.05.2015

SVEA STAMBERG Juhatuse liige 04.05.2015

REET LAINLA Juhatuse liige 05.05.2015

PILLE KULDSAAR Juhatuse liige 05.05.2015

HELE-MALL PRUUS Juhatuse liige 07.05.2015

INGRID LEEMET Juhatuse liige 08.05.2015

RIINA POSSUL Juhatuse liige 11.05.2015

KÜLLI PRUULI Juhatuse liige 13.05.2015

SIRE REISNER Juhatuse liige 15.05.2015

JANNE SEEDER Juhatuse liige 25.05.2015

LIDIA PÄRNA Juhatuse liige 05.06.2015

SUZAN SARAPU-VELBAUM Juhatuse liige 05.06.2015

DIANA VESSELOVA Juhatuse liige 07.06.2015

INGA JÜRIMÄE Juhatuse liige 08.06.2015
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