
 

 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2015

aruandeaasta lõpp: 31.12.2015

 

 

nimi: Eesti Lasterikaste Perede Liit

 

registrikood: 80090320

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Jakobsoni 15-10

linn: Viljandi linn

maakond: Viljandi maakond

postisihtnumber: 71013

 

 

telefon: +372 55535482, +372 4370055

 

e-posti aadress: info@lasterikkad.ee

veebilehe aadress: www.lasterikkad.ee



2

Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 11

Bilanss 11

Tulemiaruanne 12

Rahavoogude aruanne 13

Netovara muutuste aruanne 14

Raamatupidamise aastaaruande lisad 15

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 15

Lisa 2 Raha 16

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud 16

Lisa 4 Annetused ja toetused 16

Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud 17

Lisa 6 Tööjõukulud 17

Lisa 7 Seotud osapooled 17

Lisa 8 Täiendav lisa 1 18

Aruande allkirjad 20



Tegevusaruanne 2015 

MTÜ EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIT  

2015 AASTA TEGEVUSARUANNE 

 

Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL) ﾗﾐ ﾉﾗﾗS┌S ヱΓΓヶ ;;ゲデ;ﾉ WWゲﾏ@ヴｪｷｪ; デﾗWデ;S; ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;ｷS ヮWヴWゲｷS 
Eestis. ELPLi ヮﾛｴｷWWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ 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g arendab 

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 EWゲデｷゲく 

Organisatsiooni kuulub ヱΓ ┑ｴWﾐS┌ゲデ, kes 

koondavad enda alla pered kus lapsi kasvamas neli 

ja enam. Liikmesorganisatsioonides on 1542 nelja 

ja enama lapsega peret, kus lapsi on kasvamas 

7100. KﾛｷｪW Wﾐ;ﾏ ヮWヴWゲｷS ﾆ┌┌ﾉ┌H T;ﾉﾉｷﾐﾐ; ﾃ; 
Harjumaa Lasterikaste Perede Liitu, kus 

liikmeskonna moodustavad 256 peret, suuruselt 

teine organisatsioon on P@ヴﾐ┌ﾏ;; L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW 
Perede Liit  205 perega.  

ELPL-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 ja kaitsmine, nende tegeliku olukorra 

┌┌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ゲき 

 デWWH ﾆﾗﾗゲデﾜﾜS ヴｷｷｪｷ- ja omavalitsusorganite ning 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 ﾗゲ; ﾆﾗﾗゲ ﾐWﾐSWｪ; ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ┑ｴｷゲヮヴﾗﾃWﾆデｷSWゲデ ﾃ; にprogrammidest; 

 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 
デWｪW┗┌ゲｷが Wデ 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 ﾉ@ｴデ┌┗;ﾉデ ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ゲ ﾆﾗﾆﾆ┌ﾉWヮｷデ┌S 
prioriteetidele; 

 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 projekte ning programme, kogub 

materiaalset abi ja suunab seda peredele; 

 ┗;ゲデ;┗;ﾉデ ゲW;S┌ゲWﾉW ;ﾐﾐ;H ┗@ﾉﾃ; ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏW ﾐｷﾐｪ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;H ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲ- ja teavitustegevust 

 

Mida me sellel aastal tegime? 

VALDKOND 1- Lasterikaste perede huvide kaitse 

“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 
ja abistamine laste kasvatamisel. Suurendatakse perede elukvaliteeti ja toimetulekut ning 

ヮ;ヴ;ﾐS;デ;ﾆゲW デWWﾐ┌ゲデW ﾆ@デデWゲ;;S;┗┌ゲデく 
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 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium-  meetme "Kodutoetus 

ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉW ヮWヴWSWﾉWゎ ﾃ┌ｴWﾐSｷ ﾆﾗﾗゲﾆﾛﾉ;ゲデ;ﾏｷﾐW WﾐﾐW デ;ﾗデﾉ┌ゲ┗ﾗoru 

avamist ning h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 ;ﾃ;┗;ｴWﾏｷﾆ┌ﾉ 12.11.-

01.12. 

 Sotsiaalministeerium- kohtumiskoosolekud Sotsiaalkaitseministri 

Margus Tsahknaga, teemaks Euroopa Liidu toiduabi, ELPL rahastus ja 

WS;ゲｷﾐW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ. Osalemine ekspertgrupi kohtumisel "Integreeritud 

teenuste kontseptsioon laste vaimse tervise toetamiseks" ning 

"Peretoetuste, teenuste ja vanemapuhkuse rohelise raamatu" seminaril.  

 T┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ;┌ｴｷﾐﾐ; ずL;ゲデWｪ; ﾃ; ﾉ;ゲデWﾉWさ algatajateks on kuus laste heaolu 

┗@@ヴデ┌ゲデ;┗;デ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷぎ MTÜ L;ゲデWﾆ;ｷデゲW Lｷｷデが 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 MTÜ EWゲデｷ L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW PWヴWSW Lｷｷデが MTÜ Oﾏ; 
PWヴWが MTÜ “EB HW;デWｪW┗┌ゲaﾗﾐS ﾃ; Õｷｪ┌ゲﾆ;ﾐデゲﾉWヴｷ K;ﾐデゲWﾉWｷく Tunnustust 

ﾃ;ｪ;デ;ﾆゲW ┗ｷｷWゲ ﾆ;デWｪﾗﾗヴｷ;ゲぎ ずL;ヮゲW ゲ┌┌ヴ デWｪ┌さが ずA;ゲデ; ヮWヴWさが ずA;ゲデ; 
デWｪ┌さが ずM┌┌デ┌ゲデW ﾉﾗﾗﾃ;さ ﾃ; ずEﾉ┌デﾜﾜ ヮヴWWﾏｷ;さく T┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ┑ヴｷデ┌ゲデ ヲヰヱヵ 

aastal toetas H;ゲ;ヴデﾏ@ﾐｪ┌ﾏ;ﾆゲ┌ Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌く Tunnustuse "Lastele ja 

lastega" 2015. aasta laureaadid: Lapse suur tegu に Annabel Talts; Eﾉ┌デﾜﾜ 
preemia ning laste ja noorte lemmik に dr Adik Levin; Muutuste looja に 

Irene Peterson; Aasta pere に perekond Kivisild; Aasta tegu に MTÜ 
Peaasjad; Eripreemia に Ilon Wikland. 

Nominente esitati ﾛｷｪ┌ゲﾆ;ﾐデゲﾉWヴｷ kodulehe kaudu ning laureaadid 

kuulutati ┗@ﾉﾃ; ヱく ﾃ┌┌ﾐｷﾉ デﾗｷﾏ┌┗;ﾉ デ┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ┑ヴｷデ┌ゲWﾉ Õｷｪ┌ゲﾆ;ﾐデゲﾉWヴｷ 
Kantseleis. 

 HW;デWｪW┗┌ゲヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ゎJﾛ┌ﾉ┌デ┌ﾐﾐWﾉゎ ｴｷﾐS;ﾏｷゲﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷ デﾜﾜゲ osalemine 

ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ L;ゲデWﾆ;ｷデゲW LｷｷS┌ｪ;が WWゲﾏ@ヴｪｷｪ; ゲWﾉWﾆデWWヴｷS; huvihariduse 

taotlused ning langetada otsused toetuste suuruste kohta.    

 Kohtumiskoosolek aprillis Tallinna Linnavalitsuse esindajatega teemaks 

“┌┌ヴヮWヴWヮ@W┗ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Lﾗﾗﾏ;;ｷ;ゲ- ettevalmistamine, korraldamine ning 

┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ヴ;ｴ;ゲデ;ﾏｷﾐWく 

 “Wﾉ ;;ゲデ;ﾉ ┗ｷｷゲｷﾏW ﾉ@Hｷ Perekaardi デWWﾐ┌ゲWSｷゲ;ｷﾐｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷが ﾏｷﾉﾉW ┗@ﾉｷﾐW 
ﾉﾛヮヮﾉ;ｴWﾐS┌ゲ ﾗﾐ  www.perekaart.ee. Programmi panustasid Erki Tiivas, 

“┗W; “デ;ﾏHWヴｪが RWｷﾐ J┑ヴｷﾏ@Wが AﾉﾉWﾐ AﾉﾉWデ ﾃ; H;ﾐﾐWゲ “WWHWヴｪく Uus 

ﾆﾗS┌ﾉWｴWﾆ┑ﾉｪ ﾗﾐ ゲｷゲ┌ﾉデ ﾏｷデﾏWﾆ┑ﾉｪゲWﾏが ヮ;ﾆﾆ┌SWゲ デ@ｷWﾐS;┗;ｷS 
ﾉｷゲ;┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲｷ WデデW┗ﾛデWデW WゲｷﾉWデﾗﾗﾏｷゲWﾉ ﾐｷﾐｪ ヮWヴWSW ;ﾐSﾏWH;;ゲｷﾐ; く Alates 

14.septembrist on meie meeskonnaga liitunud Perekaardi arendus- ja 

kﾗﾏﾏ┌ﾐｷﾆ;デゲｷﾗﾗﾐｷﾃ┌ｴデ MWヴﾉW P┑rje.  Aasta jooksul liitus Perekaardi 

programmiga 59 ┌┌デ WデデW┗ﾛデWデ ﾐｷﾐｪ ;ﾉ;デWゲ Γく ﾐﾗ┗WﾏHヴｷゲデ ┗@ﾉﾃ;ゲtame 

kaarte ka mitteliikmetele, ehk peredele kes ei kuulu meie  

OﾉWﾐ ┗;ﾐ;Wﾏ;が ﾆWﾉﾉW デ┑デヴW 
peres kasvamas 4 toredat 

ﾉ;ゲデく N@S;ﾉ;┗;ｴWデ┌ゲWﾉが 
ﾐWﾐSWﾉ ﾆ┑ﾉ;ゲ ﾗﾉﾉWゲが ┗;;S;デｷ 
Perekaardi uut kodulehte 

ja tehti plaane laste 

koolivaheajaks. Algul 

ﾃ@ﾉｪｷゲｷﾐ ﾐWﾐSW デWｪWﾏｷゲｷ 
ﾆﾛヴ┗;ﾉデが ゲWゲデ ｷゲW ﾏ; Wｷ ﾗﾉW 
ゲWS; ﾉWｴWﾆ┑ﾉｪW ﾆ┌ﾐ;ｪｷ 
kasutanud. Tean ainult, et 

neil see kaart on. 

Kui mulle oli tutvustatud 

paari kohta ja loetud ette 

nende tutvustused, siis 

hakkas mind vana 

ﾛヮWデ;ﾃ;ﾐ; ｴ┌┗ｷデ;ﾏ; デWﾆゲデが 
mis nende juurde 

kirjutatud oli. Need on 

head tekstid. Eriti paelusid 

ﾏｷﾐS ﾐWWS ﾉ┑ｴｷﾆWゲWS 
tekstid, mis on 

tutvustuste alguses. On 

tunda, et tegemist ei ole 

keelekauge inimesega, 

vaid kes valdab keelt ja on 

ｴW;ゲ ﾏﾛデデWゲ ヮWｴﾏW ﾆWWﾉW 
Wｴﾆ ゲﾛHヴ;ﾉｷﾆ┌ 
keelekasutusega. 

Tahtsin seda inimest 

デ@ﾐ;S;が ゲWゲデ ﾏ┌ﾉﾉW 
hakkasid huvi pakkuma 

kohad, millest ma varem 

Wｷ デW;Sﾐ┌S ﾃ; ﾏｷS; ﾐ┑┑S 
ｷゲWｪｷ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;S; デ;ｴ;ﾐく  
Soo┗ｷﾐ デWｷﾉW ﾆﾛｷｪｷﾉW 
┗;ｴ┗;ｷS WデデW┗ﾛデﾏｷゲｷ ﾃ; 
palju pealehakkamist. 

“┌┌ヴ デ@ﾐ┌ デWｴデ┌S デﾜﾜ WWゲく  
 

Tiia 

UNUSTAMATUD LOOD 

PEREKAART 

http://www.perekaart.ee/
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liiﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷが ﾆ┌ｷS ﾆWﾉﾉW ヮWヴWゲ ﾗﾐ ﾆ;ゲ┗;ﾏ;ゲ ┗@ｴWﾏ;ﾉデ ﾐWﾉｷ ﾉ;ゲデく 
EゲｷﾏWゲW ┌┌WﾐWﾐ┌S ﾆ;;ヴSｷ ;ﾐSゲｷﾏW ┑ﾉW ┗ﾛヴSﾛｷｪ┌ゲ┗ﾗﾉｷﾐｷﾆ┌ﾉW ﾃ; ヵ ﾉ;ヮゲW 
emale Liisa Pakostale. 

 LiiS┌ヮ@W┗/seminar- ELPL aastakoosolek 11. ;ヮヴｷﾉﾉｷﾉ Vｷﾉﾃ;ﾐSｷ G┑ﾏﾐ;;ゲｷ┌ﾏｷゲく   
TWヴ┗ｷデ┌ゲゲﾛﾐ;S ┑デﾉWゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ ;ゲWWゲｷﾏWWゲ HWﾉｷヴ-Valdor Seeder. 

MﾛデデWデ┌H;ゲｷS ┗ｷｷゲｷS ﾉ@Hｷ PｷヴWデ P@@ヴが Aｷ┗;ヴ H;ﾉﾉWヴが Tｷｷﾐ; K;ﾉﾉ;┗┌ゲく Tﾜﾜデ┌H;SW 
WWゲﾏ@ヴﾆ ﾗﾉｷ ﾏWWﾉｷデ;S; デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌ｷS デ;ｪ;ゲｷ ﾃ┌デ┌┗WゲデﾏｷゲW ﾃ; ﾆ┌┌ﾉ;ﾏｷゲW 
ﾏﾛﾐ┌ ﾃ┌┌ヴSWが ﾏﾛデｷゲﾆﾉWS; ゲWﾉﾉW ┑ﾉW ﾆ┌ｷS;ゲ ﾗﾏ; Wﾉ┌ゲデ ヴﾗｴﾆWﾏ ﾏﾛﾐ┌ デ┌ﾐS; 
ning keskenduti arusaamisele, et on suur oskus olla lapsevanem. Osalejate 

arv 135 inimest. 

 LｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSW ｷﾐaﾗヮ@W┗;S/ juhatuse koosolekud. (1) J@ヴ┗;ﾏ;;ﾉ 
Eesti Piimandusmuuseumis 17 jaanuaril; (2)Valgamaal Isamaalises 

Muuseumis 25 aprillil; (3) Loksa linnas 6 juunil; ふヴぶ P@ヴﾐ┌ﾏ;a Lasterikaste 

Perede Liidus 19 septembril.  

 ゎMﾛデデWﾆﾗﾗﾉ- kuidas edasi?"  toimus Talliﾐﾐ;ゲ ÕヮWデ;ﾃ;デW M;ﾃ;ゲ ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉW 
WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉｷ デ┌┌; LO aﾗﾗﾆ┌ゲ ヮWヴWSWﾉW ﾐｷﾐｪ ﾏﾗデｷ┗WWヴｷS; ﾐWｷS ヮWヴW-

ﾆWゲﾆゲWデWﾉW ﾏ┌┌デ┌ゲデWﾉWく H;ﾐﾐWゲ “WWHWヴｪｷ ヴﾗﾉﾉ MﾛデデWﾆﾗﾗﾉｷゲ ﾗﾉｷ デ┌デ┗┌ゲデ;S; 
ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲW デ┌ﾉWﾏ┌ゲｷ (ﾆ┑ゲｷデﾉ┌ゲ kaardistas tagasisidet perede vajaduste ja iga 

liikmesorganisatsiooni tegevuse kohta) ning aidata liikmesorganisatsioone 

┌┌デW ﾉ;ｴWﾐS┌ゲデW ﾉﾗﾗﾏｷゲWﾉく Mｷﾆゲい OﾉWﾏ;ゲﾗﾉW┗; ﾗﾉ┌ﾆﾗヴヴ; ┑ﾉW ;ヴ┌デﾉWﾏｷﾐW 
デﾗﾗH ;ｷﾐ┌ﾉデ ┌┌ゲｷ ;ヴ┗;ﾏ┌ゲｷ ﾃ; ﾆ┑ゲｷﾏ┌ゲｷが ﾆ┌ｷS ﾏｷデデW ﾉ;ｴWﾐS┌ゲｷく U┌デW 
lahenduste koos loomine seevastu aitab inimesi ┑ｴWﾐS;S; ﾐｷﾐｪ デﾛゲデ;H 
ﾗﾏ;┗;ｴWﾉｷゲデ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜSく ISWWSW ;Hｷﾉ ┗;;S;デｷ ┑ｴｷゲWﾉデ デ┌ﾉW┗ｷﾆﾆ┌ - kuidas koos 

ﾏｷS;ｪｷ Wﾉﾉ┌ ┗ｷｷ;き ﾏｷS; ﾗﾐ ゲWﾉﾉW ﾃ;ﾗﾆゲ ┗;ﾃ; デWｴ; ﾃ; ﾏ┌┌デ;く MﾛデデWﾆﾗﾗﾉｷ デWｷゲデ 
ヮ@W┗; ┗WS;ゲ M;ヴｷゲ JﾛｪW┗;が ﾐｷﾐｪ ゲｷｷゲ ﾆWゲﾆWﾐS┌ゲｷﾏW ﾃ@ヴｪﾐW┗;ﾉW- mida 

oodatakse organisatsｷﾗﾗﾐｷﾉデが Wデ ゲWW ﾗﾉWﾆゲ ┌ゲ;ﾉS┌ゲ┗@@ヴﾐWく K┌ｷS;ゲ ﾗﾉﾉ; 
vastutav oma liikmete, partnerite ees. Mｷﾆゲ ﾗﾐ ┌ゲ;ﾉS┌ゲ┗@@ヴゲ┌ゲW ｴﾗｷSﾏｷﾐW 
vahel ┗;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW ﾃ;ﾗﾆゲ ﾆWWヴ┌ﾉｷﾐWく Oヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷ ;┗;ヴ;ﾏ ﾏﾛｷゲデﾏｷﾐWが 
Wデ ﾗﾏ;  デWｪW┗┌ゲデWゲ ヮW;H ﾃ@ヴｪｷﾏ; ゲWﾉﾉｷゲWｷS ヮﾛｴｷﾏﾛデデWｷS ﾐ;ｪ┌ ﾉWｪｷデiimsus, 

;┗;デ┌ゲ ﾃ; ┗;ゲデ┌デ;┗┌ゲが Wｴﾆ LAVく MﾛデデWﾆﾗﾗﾉｷゲ ﾗゲ;ﾉWゲ ンΓ ｷﾐｷﾏWゲデく 

Mida me sellel aastal tegime? 

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

“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が ﾐWｷﾉ ﾗﾐ 

olemas kvaliteetsed koolitarbed ja vahendid. 

 

Praeguse aja lastel on ju 

kombeks kuskil nurgas 

デWﾉWaﾗﾐｷ ┗ﾛｷ ﾆﾗﾏヮ┌┌デヴｷ 
juures istuda. V@ｪ; ｴW;が 
et nad saavad vahest 

suurema rahva ette 

ﾆﾛﾐSｷS; ﾐｷﾐｪ end kuidagi 

teisiti tunda. K┌ｷ デﾛゲｷゲWSが 
ﾏ;ｴ; ヮﾜﾜヴ;デ┌S ヮｷﾉｪ┌S 
ﾐWｷﾉ ﾆﾛｷｪｷﾉ デ@ﾐ┌┑ヴｷデ┌ゲWﾉ 
olid. TWｪWﾉWデW ｷﾆﾆ;ｪｷ ┗@ｪ; 
デ@ﾐ┌┗@@ヴデ ;ゲﾃ;ｪ; ﾏWｷW 
┑ゲﾐ; ﾆ;ヴﾏｷゲ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ゲく 
Üﾆゲ ヮﾗｷゲデWゲデ ゲ┌┌デｷゲ 
ennast ka Eesti 

noortekoondise sees 

noorte MM-ｷﾉW ┗ﾛｷゲデWﾉS; 
ja viibib praegu 

Indoneesias. Talle ﾃ@@H 
kindlasti see  ┗ﾛｷゲデﾉ┌ゲ elu 

ﾉﾛヮ┌ﾐｷ ﾏWWﾉSW ning p@ヴｷゲ 
suur panus on selle 

ﾛﾐﾐWゲデ┌ﾏｷゲWﾉ ka teie 

pikaajalisel toetusel laste 

huvitegevusse. 

Kaido, 4 lapse isa 
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 RatRace Heategevusfond on loodud ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ  JCI Tallinnaga. 

RatRace on heategevusjooks, mis leidis aset 2. juunil Raekoja platsil 

T;ﾉﾉｷﾐﾐ;ゲ ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉWゲデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ; 63 tiimi ligi 315 kontorirotiga. 

Heategevusjooksu raames kogunes stipendiumifondi  9339 eurot. 

L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉ ヮWヴWSWﾉ ﾗﾉｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ゲデｷヮWﾐSｷ┌ﾏW taotleda laste 

huvitegevuseks vajamineva instrumendｷ ┗ﾛｷ ゲヮﾗヴSｷ┗;ヴ┌ゲデ┌ゲW 
ostmiseks. Sellel aastal esitati RatRace Heategevusfondi 82 taotlust, 

ﾏｷﾉﾉWゲデ ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐ ﾗデゲ┌ゲデ;ゲ デﾗWデ;S; ンΑ ﾉ;ヮゲW ヮ┑┑Sﾉ┌ゲｷ huvitegevusega 

tegelemisel. RatRace pidulik stipendiumidW ﾆ@デデW;ﾐSﾏｷゲ;ﾆデ┌ゲ toimus 

31. oktoobril Tallinnas Esonian Business School saalis,  millele ﾃ@ヴｪﾐWゲ 

ﾏWWﾉWﾗﾉ┌ﾆ;ゲ ヮWヴWヮ@W┗ MWｪ;┣ﾗﾐW ゲWｷﾆﾉ┌ゲﾆWゲﾆ┌ゲWゲ. 

 Lapsed Kooli ﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ; ┗ｷｷSｷ ﾉ@Hｷ ンヱ “Wﾉ┗Wヴｷ ﾆ;┌ヮﾉ┌ゲWゲ ﾆﾗｪ┌ EWゲデｷゲく 
VｷｷWﾉ ヮ@W┗;ﾉ ﾆﾗｪ┌デｷ  ヵン Βヱヴ ┑ｴｷﾆ┌デ WヴｷﾐW┗;ｷS ﾆﾗﾗﾉｷデ;ヴHWｷS ning meil oli 

abis  388 vabatahtlikku. Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSWｪ; 
vahendasime koolitarbeid 920 lapsele. Tヴ┑ﾆｷﾆﾗS; PrintBest   varustas 

meid 35 ンヰヶ WヴｷﾐW┗; デヴ┑ﾆｷゲWｪ;が ﾏｷﾉﾉW ;Hｷﾉ ゲ;ｷﾏW ﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ; ゲﾛﾐ┌ﾏｷデ 
inimesteni viia. 

 Huvikoolituse toetust maksime koos kordustega 1276 lapse 

デﾗWデ;ﾏｷゲWﾆゲく KﾛｷｪW enam toetasime muusika valdkonda 568 last, 

ゲWWﾃ@ヴWﾉ ゲヮﾗヴデ ヵヰΒ ﾉ;ゲデが デ;ﾐデゲｷﾏｷne 107 last ning 93 last kunsti 

valdkonnas. 

 ずM; ;ヴﾏ;ゲデ;ﾐ ;ｷS;デ;さ ;ﾐﾐWデ┌ゲﾆWゲﾆﾆﾗﾐﾐ; vahenditest saime 

ﾆﾗヴヴ;ﾉS;S; ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷが ﾏｷﾉﾉW WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾗﾉｷ 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 ゲｷﾉﾏ;ヮ;ｷゲデ┗;ｷS ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ; ヮWヴW ﾐﾗﾗヴｷが 
ﾆWゲ ﾗﾏ;ﾐS;┗;S ﾆﾛヴｪｴ;ヴｷS┌ゲデ ﾆﾗS┌ﾆﾗｴ;ゲデ WヴｷﾐW┗;ゲ ﾏ;;ﾆﾗﾐﾐ;s ja on 

┗@ｴWﾏ;ﾉデ デWｷゲWﾉ ﾆ┌ヴゲ┌ゲWﾉく “デｷヮWﾐSｷ┌ﾏｷ ﾆﾛヴｪﾆﾗﾗﾉｷ ﾛヮｷﾐｪ┌デW 
toetamiseks said Elsbeth Link, Kriste Lauk, Moonika Einaste, Rasmus-

Richard Marjapuu ja Triin Kask.  

 

Mida me sellel aastal tegime? 

VALDKOND 3- Perede enesearenduse toetamine  

“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┌┌ヴｷﾉW ﾃ; ┗;H; ;ﾃ; ┗WWデﾏｷゲW ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデWﾉWく 

 

 

NWWS ┗@ｷﾆWゲWS デ┌ﾏWS;S ゲｷﾉﾏ;S 

kaardus mustade ripsmete alt 

piidlevad sind ja maailma 

ﾏｷS; ┗ﾛｷﾆゲﾆｷ ゲ; ﾗﾗS;デ; デ;ﾉデい 

 

K┌ﾉSヮヴ┌┌ﾐ ﾃ┌┌ゲ ﾉ;ﾐｪWH ゲ┑ﾉﾉW 

ﾉWｷ;H デWW ゲ┌ ヮﾛﾉ┗WSW ﾃ┌┌ヴSW 

“; デWﾏ; ┗@ｷﾆWゲデWゲ ゲｷﾉﾏ;SWゲ 
ﾆ┑ﾏHﾉWS 

ﾃ; ﾜﾜ ﾆﾗｪ┌H ;ｷﾐ; デ┌┌ヴW. 

 

Siis avab ta silmad ja vaatab 

ﾜﾜゲゲW ┗;;デ;H ﾆ┌ｷ ヮ┌┌ヴｷゲ ﾗﾉW┗ 
lind 

ning vaikselt sositab sulle 

ema, ma armastan sind. 

 

Katrin-Riina Hanson 10.a. 

 

 

Meie peres olen mina 

ﾆﾛｷｪW ┗@ｷﾆゲWﾏ ﾉ;ヮゲが 
ﾉｷゲ;ﾆゲ ﾏ┌ﾉﾉW ┗Wﾐﾐ;Sが ﾛSWが 
emps ja paps. 

 

N@S;ﾉ; ﾉﾛヮ┌ゲ ﾗﾗデ;ﾐ ﾆﾗﾃ┌ 

ゲ┌┌ヴデ ﾛSW ﾃ; ┗WﾐS;く 
K┌ｷ ;ﾆﾐ;ゲデ ﾐ@Wﾐが Wデ デ┌ﾉW┗;Sが 
siis kohe neile vastu lendan. 

 

Teise vennaga oleme 

デｷｴデｷ ﾏ@ﾐｪ┌ｴﾗﾗゲが 
ﾆ┌ｷS ﾆﾛｷｪW ヴﾗｴﾆWﾏ ﾏWWﾉSｷH  
mulle see, 

ﾆ┌ｷ ﾆﾛｷﾆ ヮWヴW  
ゲ┌┌ヴWS ﾃ; ┗@ｷﾆゲWS ﾗﾐ ﾆﾗﾗゲく 
 

Katriin Kink 7.a. 
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 “┌┌ヴヮWヴWヮ@W┗ T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Lﾗﾗﾏ;;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が ﾏｷゲ ゲWﾉ 
;;ゲデ;ﾉ デﾗｷﾏ┌ゲ ﾆ;ｴWﾆ┑ﾏﾐWﾐS;デ ﾆﾗヴS; ﾐｷﾐｪ ﾏｷﾉﾉW ヴ;;ﾏWゲ ┗ﾛﾛヴ┌ゲデ;ゲｷﾏW  ヱヰΒヰ 
inimest 196 perest. P@W┗; ヴ;;ﾏWゲ ﾗﾉｷ ヮWヴWSWﾉ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾉ@HｷS; ゲWｷﾆﾉ┌ゲrada, 

tutvuda loomaaia asukatega ﾐｷﾐｪ ﾆ┌┌ﾉ;デ; ┗@ｷﾆWゲデ ﾆﾗﾐデゲWヴデi. Lisaks 

ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲｷﾏW ﾉ┌┌ﾉWﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷ さ“┌┌ヴくPWヴWくV@ｷﾆWざが ﾏｷﾉﾉW ゲｷﾉﾏ;ヮ;ｷゲデ┗;ﾏ;S 
ﾉ┌┌ﾉWデ┌ゲWS ﾉﾗWデｷ “┌┌ヴヮWヴWヮ@W┗;ﾉ ﾆ; WデデWく  AﾐSゲｷﾏW ┗@ﾉﾃ; ずA;ゲデ; “┌┌ヴヮWヴWざ 

aunimetuseが ﾏｷゲ ﾗﾏｷゲデ;デ;ﾆゲW ┑ｴデゲ┌ゲW ﾐｷﾐｪ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ┌ゲW ;┌ ゲWWゲ ｴﾗｷSﾏｷゲW 
WWゲデ ゲ┌┌ヴヮWヴWﾉWが ﾆ┌ゲ ﾆ;ゲ┗;H ┗@ｴWﾏ;ﾉデ ﾐWﾉｷ ﾉ;ゲデく A┌デｷｷデﾉｷ ゲ;ｷ ヮWヴWﾆﾗﾐS K;asiku 

J@ヴ┗;ﾏ;;ﾉデく  
 Lasterikaste perede Suvekool toimus 10. -ヱヲく ﾃ┌┌ﾉｷﾉ ヲヰヱヵ NWﾉｷﾃ@ヴ┗W 

Puhkekeskuses,  keskendudes sel korral suurperede ヴｷゲﾆｷﾆ@ｷデ┌ﾏｷゲW 
ennetamisele. Üヴｷデ┌ゲデW ヮ;ﾆWデｷゲデ ┗ﾛデデｷゲ ﾗゲ; ヱヴΒ peret ligi 900 liikmega 

erinevatest Eestimaa piirkondadest. “┑ﾐSﾏ┌ゲW peakorraldaja oli Tallinna 

ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liitく Lｷゲ;ﾆゲ デﾗｷﾏ┌ゲｷS ﾆﾗﾉﾏW ヮ@W┗; ﾃﾗﾗﾆゲ┌ﾉ  
ゲヮﾗヴデﾉｷﾆ┌S ﾏﾛﾛS┌┗ﾛデ┌Sが ｴ;ヴｷ┗;S デﾜﾜデﾗ;S ﾐｷﾐｪ ﾛヮWデﾉｷﾆ┌S ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷS ┗WW- 

ﾃ; デ┌ﾉWﾗｴ┌デ┌ゲW デWWﾏ;ﾉく T@ﾐ┌ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜﾉW WヴｷﾐW┗;デW ヴｷｷｪｷ;ゲ┌デ┌ゲデWｪ;が ﾐ@ｷデWﾆゲ 
M;;ﾐデWW;ﾏWデｷが M;;ﾐデWWﾏ┌┌ゲW┌ﾏｷが Pﾛｴﾃ; P@@ゲデWﾆWゲﾆ┌ゲW ﾃ; Pﾛｴﾃ; 
Prefektuuriga  saime suurendada Eesti suurperede teadlikkust  erinevatest 

ﾗｴデ┌SWゲデ ﾐｷﾐｪ ゲWWﾉ@Hｷ ﾏ┌┌デ; ﾏWｷW ﾉ;ゲデW Wﾉ┌ デ┌ヴ┗;ﾉｷゲWﾏ;ﾆゲく “┌┗Wﾆﾗﾗﾉｷ 
osalejaid tuli tervitama  Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ning kogu 

WデデW┗ﾛデﾏｷゲWﾉW ;ｷデ;ゲｷS ﾆ;;ゲ; ヮ;;ヴﾆ┑ﾏﾏWﾐS WデデW┗ﾛデWデ ﾐｷﾐｪ Wﾐ;ﾏ ﾆ┌ｷ ンヰ 
vabatahtlikku.  

 PWヴWヮ@W┗ LﾗデデWﾏ;;ﾉ  on lasterikka pere kvaliteetaeg, koos tegutsemise 

ﾐｷﾐｪ ﾏﾛﾐ┌ゲ;ﾉデ ﾉ┌ゲデｷﾏｷゲW ;Wｪく K@WゲﾗﾉW┗;ﾉ ;;ゲデ;ﾉ ﾗゲ;ﾉWゲ ヮWヴWヮ@W┗;ﾉ ヲヱヶΓ 
ﾗゲ;ﾉWﾃ;デが ﾆWﾉﾉWゲデ ヲンΓ ﾗﾉｷS ゲﾛHヴ;S L@デｷ L;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW PWヴWSW LｷｷS┌ゲデく PWヴWヮ@W┗; 
ヴ;;ﾏWゲ ﾆ┌┌ﾉ┌デ;デｷ デWｷゲデﾆﾗヴSゲWﾉデ  ┗@ﾉﾃ;  さP@ヴﾉｷヮ┑┑Sﾃ;ざ ﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲゲ, mille 

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. Tunnustus  kategooヴｷ;ゲ さTWWﾐ@ｷデ;ﾃ;ざ 
anti Heldur Kraanerile, kui lasterikka pere vanemale, kes on silma paistnud 

uuenduslike ideedega, mis kannavad pikaajalist j; Wﾉ┌ﾃﾛ┌ﾉｷゲデ WWゲﾏ@ヴﾆｷく 
Heldur on muutnud teiste perede elu, kaasanud neid tegutsema oma 

kogukonnas ja maakonnas. T┌ﾐﾐ┌ゲデ┌ゲ ﾆ;デWｪﾗﾗヴｷ;ゲ さR;ﾃ;ﾉWｷSﾃ;ざ anti Kai 

Murule,  lasterikka pere vanemale, ﾆWゲ ﾆ;ｷデゲWゲ Sﾗﾆデﾗヴｷﾆヴ;;Sｷ T;ヴデ┌ Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ 
PWSｷ;;デヴｷ; ﾛヮヮWデﾗﾗﾉｷゲく   

 Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ “ﾗﾉ;ヴｷゲ KWゲﾆ┌ゲWｪ; kogusime detsembrikuus suurperede unistusi 

mille elluviimisesse panustas kaubanduskeskus ヱヰ ヰヰヰ W┌ヴﾗ ┗@@ヴデ┌ゲWゲく 
Kokku esitasid oma unistused 141 peret, ﾏｷﾉﾉWゲデ ┗;ﾉｷデｷ ┗@ﾉﾃ; ヱヱ ゲﾗﾗ┗ｷ.  
 

 

Oleme reisilt tagasi, 

ﾛﾐﾐWﾉｷﾆ┌S ﾃ; ﾏ┌ﾉﾃWｷS デ@ｷゲく 
Need olid imelised kolm 

ヮ@W┗; ﾆﾛｷﾆ ﾆﾗﾗゲ ﾆﾗｪ┌ 
oma suure perega. Meri 

oli imeliselt vaikne nii 

Rootsi minnes kui ka 

sealt tulles, seega saime 

nautida nii 

laevaprogrammi kui ka 

seal pakutavat 

ﾆ┑ﾉﾉ┌ゲﾉｷﾆﾆ┌ ﾛｴデ┌- ja 

ｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ゲﾜﾜﾆｷ. 
“デﾗIﾆｴﾗﾉﾏｷゲ ﾆ┑ﾉ;ゲデ;ゲｷﾏW 
Vasa muuseumi, Aqvaria 

veemuuseumi kui ka 

ajaloo muuseumi. 

Jﾛ┌SゲｷﾏW ﾆ; ﾉｷﾐﾐ; ヮW;ﾉ 
ﾃ;ﾉ┌デ;S;が ﾆ┌ﾐｷ ﾆﾛｷｪｷﾉ ﾃ;ﾆゲ 
ﾉｷｴデゲ;ﾉデ ﾗデゲ; ﾉﾛヮヮWゲく Mｷゲ 
ゲW;ﾉ ゲ;ﾉ;デ;が ﾉ;ゲデWﾉW ﾃ@デデｷゲ 
ﾆﾛｷｪW ┗ﾛｷﾏゲ;ﾏa 

emotsiooni siiski see 

laev. Rootsis selgus, et 

pereisa ammune  unistus 

ﾗﾉｷ ﾐ@ｴ; V;ゲ; ﾏ┌┌ゲW┌ﾏｷが 
ﾐｷｷ デ@ｷデ┌ゲ ﾆ; デWﾏ; 
unistus. 

Suur, suuヴ ;ｷデ@ｴｴ デWｷﾉWが Wデ 
ﾏWｷW ヮWヴW ┗@ﾉﾃ; ┗;ﾉｷゲｷデW ﾃ; 
ﾏWｷW ┌ﾐｷゲデ┌ゲW デ@ｷデゲｷデWぁ 

Margit 4 lapse ema. 
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Projekti tegevused j@デﾆ┌┗;S ヲヰヱヶ ;;ゲデ;ﾉが ﾏｷl hakatakse unistusi ellu viima 

ning korraldatakse  ﾆﾛｷﾆｷSWﾉW ヮWヴWSWﾉW ヮWヴWヮ@W┗ Solaris Keskuses.   

 Kﾗﾗゲデﾜﾜゲ Forum Cinemaga said ゎP;SSｷﾐｪデﾗﾐｷ ゲWｷﾆﾉ┌ゲWSゎ ﾆｷﾐﾗﾆ┑ﾉ;ゲデ┌ゲWst 

osa 515 inimest ning iゲ;SWヮ@W┗; ﾆﾗｪ┌ヮWヴWfｷﾉﾏｷ さOｷｴｴｴぁ Nﾗ;ﾉ;W┗ ﾗﾐ 
ﾉ@ｷﾐ┌Sざ ﾆ@ｷゲｷS ┗;;デ;ﾏ;ゲ ΒΒΓ ｷﾐｷﾏWゲデく  KｷﾐﾗWﾉ;ﾏ┌ゲデ ﾗﾉｷ ┗ﾛｷﾏ;ﾉｷﾆ ﾆﾗｪWS; 
Tallinnas, Tartus ning Narvas.  

 Pﾛﾉデゲ;ﾏ;; ﾉﾗゲゲｷｴﾗﾗ┗ｷゲ デﾗｷﾏ┌ゲ augustikuus ERSO, Maarja-Liis Ilusa ja Rein 

Rannapi suvekontsert, kus osales 266 inimest.   

 Kogupere lastemuusikali  ゎV;ﾉｪW ﾏ;;ｷﾉﾏゎ ﾆ@ｷゲ vaatamas 72 suurpere liiget 

ﾐｷﾐｪ ゲWﾉﾉW ﾛﾐﾐWゲデ┌ﾏｷゲゲW ヮ;ﾐ┌ゲデ;ゲ Pﾗﾉ┞ｪﾗﾐ TW;デWヴく  
 Tartu Kontsertkorraldus ┗ﾛｷﾏ;ﾉS;ゲ 60 perel nautida kontserti ning 

meeste tantsupeost said osa 32 peret.  

 Detsembrikuus avasime ELPL ヴ┌┌ﾏｷSWゲ ずJﾛ┌ﾉ┌ﾆﾗﾐデﾗヴｷさ ﾆ┌ｴ┌ ﾗﾗデ;ゲｷﾏW  
ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデW ヮWヴWSW Wﾏ;ゲｷSが Wデ ┑heskoos ﾏWｷゲデWヴS;S; ﾗﾏ;ﾐ@ﾗﾉｷﾐW 
ﾆｷﾐｪｷデ┌ゲ ﾆﾛｷｪW ;ヴﾏゲ;ﾏ;ﾉW ﾃ; ﾃ┌┌; デ;ゲゲｷﾆW ﾉWﾏﾏｷﾆﾃﾗﾗﾆｷく Jﾛ┌ﾉ┌ﾆﾗﾐデﾗヴ ﾗﾉｷ 
;┗;デ┌S ﾆﾗﾉﾏWﾉ ヮ@W┗;ﾉ ﾐｷﾐｪ ﾏW ┗;ﾉﾏｷゲデ;ゲｷﾏW ジﾗﾆﾗﾉ;;Sｷﾆ;;ヴデWが 
┑ﾉﾉ;デ┌ゲヮ┌ヴﾆW ﾐｷﾐｪ ﾃﾛ┌ﾉ┌ﾆ;┌ﾐｷゲデ┌ゲｷく  

 Elroni juulikuu kangelane oli lasterikas pere. Eesti reisirongiliiklust 

korraldav Elron pakkus 2015 aastal Eesti elu edendajatele poole 

ゲﾗﾗSゲ;ﾏ;デ ヴWｷゲｷﾏｷゲ┗ﾛｷmalust, juuli esimeses pooles oli soodusreisimise 

ﾛｷｪ┌ゲ ﾉ;ゲデWヴｷﾆ;ゲデWﾉ ヮWヴWSWﾉく 

 

Mida me sellel aastal tegime? 

VALDKOND 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; 
vajalikud riided. 

 2015 aastal vahendasime peredele 1309 WヴｷﾐW┗;デ ﾏﾜﾜHﾉｷWゲWデく  
 AS Kalev kaasabil toimetasime peredeni ligi tonn erinevaid maiustusi. 

 Ajakirjade lugemisヴﾛﾛﾏ┌- Pゲ┑ｴｴﾗﾉﾗﾗｪｷ; “ｷﾐ┌ﾉWが DｷヴWIデﾗヴが IﾐゲWﾐWWヴｷ;- 

ゲ;ｷﾏW ヮ;ﾆﾆ┌S; ΑΒ ヮWヴWﾉW ﾃ; ゲWﾉﾉW ﾛﾐﾐWゲデ┌ﾏｷゲWﾉW ;ｷデ;ゲｷS ﾆ;;ゲ; DｷヴWIデﾗヴ 
Meedia lugejad.  

 Eesti Volkswageni Klubi kogus lastele 2268 helkurit, mille abil saime 

lapsed muuta ﾐ@ｴデ;┗;ﾏ;ﾆゲ ﾐｷﾐｪ ゲWWﾉ@Hｷ nende liikumise 

turvalisemaks. 

 

 

OﾉWﾐ ｷｪ;ヮ@W┗;ゲWﾉデ 
ﾛヮｷﾐｪ┌デW デﾛデデ┌ ﾗﾏ; ヮWヴWゲデ 
eemal Tartus ja igatsen 

┗@ｪ; ﾐWｷS ｴWデﾆｷが ﾏｷﾉﾉ;ﾉ ゲ;;ﾐ 
oma perega koos olla. 

Need koosveedetud 

hetked liidavad ja annavad 

hingele sooja ka siis, kui 

kogu pere koos olla ei saa. 

See aeg, mida saame 

┑ｴｷゲWﾉデ ┗WWデ; ﾏｷﾐｪｷﾉ 
┑ヴｷデ┌ゲWﾉが ┗@ﾉﾃ;ゲﾛｷS┌ﾉが ﾗﾐ 
ﾏWｷW ﾃ;ﾗﾆゲ ┑ﾉｷﾗﾉ┌ﾉｷﾐWく OﾉWﾐ 
デ@ﾐ┌ﾉｷﾆが Wデ EWゲデｷ 
Lasterikaste Perede Liit on 

┗ﾛｷﾏ;ﾉS;ﾐ┌S WヴｷﾐW┗aid 

┑ｴｷゲWｷS ┗@ﾉﾃ;ゲﾛｷデWが ﾏｷゲ ﾏWｷﾉ 
ヮｷｷヴ;デ┌S ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW デﾛデデ┌ 
ﾏ┌ｷS┌ @ヴ; ﾃ@@ﾆゲｷSく 

Eヴｷデｷ ｴW; ﾗﾉｷ ┗;;S;デ; ┑ｴWﾉ 
ｴWデﾆWﾉ ﾆﾛヴ┗;ﾉデ ﾗﾏ; ｷゲ;ぎ デ; 
ﾗﾉｷ ┗@ｪ; ﾛﾐﾐWﾉｷﾆ ﾃ; 
rahulolev. Tema, kes 

┗;ヴ;ゲWﾏ;ﾉデ ﾗﾏ; デﾜﾜ デﾛデデ┌ 
tihti perest eemal viibis, 

ゲ;ｷ ┑ﾉW ヮｷﾆ; ;ﾃ; ﾗﾉﾉ; ﾗﾏ; 
perega koos. Ja tema lause 

- Suurim kingitus on olla 

lastega koos - oli selle 

ヮ@W┗; ﾆﾛｷｪW ｷﾉ┌ゲ;ﾏ ﾉ;┌ゲWく 

Jessica 21 aastane 
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 Aﾏ┘;┞ デﾗWデ;ゲ ずV;H;デ;ｴデﾉｷﾆW ヮ@W┗;さ raames ずPﾗ┘Wヴ ﾗa ヵさ ふずVｷｷW ﾃﾛ┌Sさぶ 
kampaaniaga  1300 bruto W┌ヴﾗ ┗@@ヴデ┌ゲWゲ ﾉ;ゲデWヴｷﾆﾆ;ｷS ヮWヴWゲｷSく Valitud 

デﾗｷS┌;ｷﾐWS ﾃﾛ┌SゲｷS ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷkuu keskel Itella SmartPOST abiga 65 pereni 

┑ﾉW EWゲデｷが ﾆ┌ゲ ﾉ;ヮゲｷ ﾗﾐ ﾆ;ゲ┗;ﾏ;ゲ ┗@ｴWﾏ;ﾉデ ﾆ;ｴWﾆゲ;く 
 A;ゲデ; ┗ｷｷﾏ;ゲWﾉ ﾆ┌┌ﾉ ;ﾉ┌ゲデ;ゲｷﾏW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Apotheka apteekide ketiga 

┑ｴｷゲデ ｴW;デWｪW┗┌ゲﾆ;ﾏヮ;;ﾐｷ;デ ずKｷﾐｪｷﾏW ゲ┌┌ヴヮWヴWSWﾉW デWヴ┗ｷゲデぁさが ﾆ;;ゲ;デ┌S 
oli 166 apteeki, 600 proviisﾗヴｷデ ﾐｷﾐｪ ┑ｴデWﾆﾗﾆﾆ┌ ﾆﾗｪ┌デｷ Wﾐ;ﾏ ﾆ┌ｷ Αヰヰヰ 
annetatud tervisetoodet. Toodete jagamine toimub jaanuaris 2016.a. 

 Detsembris loobus “デ;デﾗｷﾉ ﾗﾏ; @ヴｷﾆｷﾐﾆｷSWゲデ ﾐｷﾐｪ ;ｷデ;ゲ ゲ┌┌ヴヮWヴWゲｷS 
P@rnu- ﾃ; Vｷﾉﾃ;ﾐSｷﾏ;;ﾉく Rﾛﾛﾏ┌ヮｷゲｷﾆ┌ｪ; ﾐ;ﾆ;デ;ゲｷﾏW Γ ヮWヴWデが ゲﾗWデ;SWゲ 
neile vajalikku kodutehnikat. Lis;ﾆゲ デWｪｷ “デ;デﾗｷﾉ ヲヰヰヰ W┌ヴﾗ ┗@@ヴデ┌ゲWゲ 
annetuse laste huvitegevuse toetamiseksく TﾗWデ┌ゲ ﾏ;ﾆゲデ;ﾆゲW ┗@ﾉﾃ; ヲヰヱヶ 
aastal.  

 

T@ﾐ;ﾏW ﾆﾛｷﾆｷ ゲﾛヮヴ┌ ﾃ; デﾗWデ;ﾃ;ｷSが vabatahtlikke ja liikmesorganisatsioonide aktiviste 

ﾆWﾉﾉW ﾆ;;ゲ;Hｷﾉ ﾛﾐﾐWゲデ┌ゲ Wﾉﾉ┌ ┗ｷｷ; WWﾉヮﾗﾗﾉ ﾐｷﾏWデ;デ┌S デWｪW┗┌ゲWSく 

Olulise panuse andsid tegevustW デﾗWデ;ﾏｷゲWﾆゲ WヴｷﾐW┗;S aﾗﾐSｷSが ﾆWﾉﾉW ;Hｷﾉ ﾛﾐﾐWゲデ┌ゲ 
tasakaalus hoida organisatsiooni eelarvet. A;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;ゲ┌ﾏ;デ; ﾆﾗｴ┌ゲデ┌ゲデ ﾃ; ﾐﾛ┌Wデ.  

 

 

 

 

 

 

 

M@ヴデゲｷﾆ┌┌ ┗ｷｷﾏ;ゲWﾉ ヮ@W┗;ﾉが ヲヰヱヶ ;;ゲデ;ﾉ 
A;ｪW Õ┌ﾐ;ヮ 

President 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aヴ┌;ﾐﾐWデ ﾃ@@┗;S ﾉﾛヮWデ;ﾏ; PｷヴWデ OﾗﾉW ﾉ┌┌ﾉWヴW;Sが ﾏｷゲ ﾗゲ┌デ┌ゲｷS ﾉ┌┌ﾉWﾆﾗﾐﾆ┌ヴゲｷﾉ ず“UURく PERE. VÄIKEくさ 
デ@ｷゲﾆ;ゲ┗;ﾐ┌デW ﾆ;デWｪﾗﾗヴｷ;ゲ ┥┑ヴｷｷ ﾉWﾏﾏｷﾆ┌ﾆゲく  
 

OﾉWﾏW ┗@ｪ; デ@ﾐ┌ﾉｷﾆ┌S 
voodi eest, kuna meie 

ヮWヴW ┑ﾆゲ ﾉ;ヮゲ ﾏ;ｪ;ゲ ﾆ┌ﾐｷ 
デ@ﾐ;ゲWﾐｷ ヮﾛヴ;ﾐS;ﾉ 
┗@ｷﾆWゲW ﾏ;Sヴ;デゲｷ ヮW;ﾉく 
T┑Sヴ┌ﾆ┌S ﾗﾐ ﾏ┌ｷS┌ｪｷ ﾆ; 
varsti beebivooditest 

┗@ﾉﾃ; ﾆ;ゲ┗;ﾏ;ゲ ﾐｷﾐｪ 
┗ﾗﾗSWｷS ﾗﾉｷ ｴ@S;ゲデｷ 
juurde tarvis muretseda. 

T@ﾐ; ﾗﾉｷ ヮﾗｷゲゲ ﾐｷｷ ﾛﾐﾐWﾉｷﾆが 
et koolist tulles heitis 

korraks teie poolt 

saadetud voodisse pikali 

ﾃ; ﾆﾗｴW ﾃ@ｷ ﾏ;ｪ;ﾏ;く 
“┌┌ヴWSが ゲ┌┌ヴWS デ@ﾐ┌Sく 

Monika 5 lapse ema 
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Igal lapsel on kindlasti vaja 

emmet-issit ja kodumaja 

ÕSW ┗ﾛｷ ┗WﾐS; ﾗﾏ;ﾉ ﾛ┌W 

ﾆｷﾐSﾉ┌ゲデ ゲｷﾉﾏ; ﾃ; ;ヴﾏ;ゲデ┌ゲ ヮﾛ┌W 

T;ｴ;ﾆゲ デ┌ﾐS; デﾗｷSWデ┌S ﾆﾛｴデ┌ 

hingata m┑ヴｪｷデ; EWゲデｷﾏ;; ﾛｴﾆ┌ 

Teha pehmele kiisule pai 

ﾃ; デW;S;が ﾆ┌ゲ ┗ｷｴﾏ;┌ゲゲ ゲ;ｷぐ 

 

N@ｴ; ﾗﾏ; ﾐｷﾏWｪ; デﾗﾗﾉｷ ﾉ;ゲデW;ｷ;ゲ 

olla 24-7 naerune, kommimaias 

Ning viiulit, デ;ｴ┗ﾉｷデ ┗ﾛｷ ヮ┑ゲゲｷ 
jalga mugavat Crocsi sussi 

Ja julget loovust, et ajada sassi 

WﾏﾏW ヴ┌デｷｷﾐｷ ﾃ; ﾐ@ヴ┗ｷﾆ;┗;ぐ 

ﾉ┌┌; ヮWヴWﾉW ﾆﾗﾏﾏW ┗ﾛｷ デ;┗; 

┗;ﾉﾉ┌デ;S; ﾆﾗヴヴ;ｪｷ デ┌ﾉWSWゲ ﾉ;┗;ぐ 

 

T@ﾐ; ﾆﾗﾏHWﾆゲ に peab  hakkama saama 

kannatama, lootma- I“E LÄBI LÖÖMA 

T@ﾐ; ﾆﾛ┗; ｴ@@ﾉWｪ; Wｷ ｴ┑┑デ;- Wﾉ;ﾐ ﾆ┑ﾉ;ゲ ｷﾉﾏ; デﾜﾜデ; 

ｷﾉﾏ; ｴﾗﾏﾏｷﾆ┌ﾐｷ ﾏ;ｪ;ﾏ;デ; ﾜﾜデ; 

ilma mullivanni ja veeta- ﾉﾛｴﾐ;┗; ;ゲa;ﾉSデWWデ; ぐ.. 

olen rikas, pagana rikas 

olen riiklikult LASTERIKAS 

 

Ei rikkale enam pole vaja 

T┑ヴｪｷ ヮ@ｷﾆWゲデ Wｪ; ヮ;ﾉﾆｷSWゲデ ﾏ;ﾃ; 

ﾏｷﾉﾉWﾆゲ デ;ﾉﾉW ┗WWﾉ G┌IIｷ ﾉﾛｴﾐ; 

ﾏｷﾉﾉWﾆゲ ﾆﾗﾗヴﾏ;デ; ヴ;ｴ;ﾆﾗデデｷ ﾆﾛｴﾐ; 

Mｷﾐ┌ ヴｷﾆﾆ┌ゲWﾆゲ デ@ﾐ;- ﾆ;ゲ ﾐ@WS 

ﾗﾐ ﾆ;ﾉﾉｷ ﾗﾗデ;┗;S ;┗;デ┌S ﾆ@WS 

ﾗﾐ ヶ ヮ;;ヴｷ ゲ@ヴ;┗;ｷd silmi, mis naudivad elu kui filmi 

“UURくPEREくVÄIKE 

Aｷﾐゲ;ﾆゲ  デﾗWﾆゲ ﾗﾐ EWゲデｷﾏ;; ヮ@ｷﾆWぐ 
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Varad   

Käibevara   

Raha 51 699 41 836

Nõuded ja ettemaksed 44 1 792

Kokku käibevara 51 743 43 628

Kokku varad 51 743 43 628

Kohustused ja netovara   

Kohustused   

Lühiajalised kohustused   

Võlad ja ettemaksed 9 678 6 970

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 16 264 30 018

Kokku lühiajalised kohustused 25 942 36 988

Kokku kohustused 25 942 36 988

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 6 640 5 204

Aruandeaasta tulem 19 161 1 436

Kokku netovara 25 801 6 640

Kokku kohustused ja netovara 51 743 43 628
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 4 329 1 893

Annetused ja toetused 206 043 155 545

Muud tulud 69 0

Kokku tulud 210 441 157 438

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -177 982 -154 252

Mitmesugused tegevuskulud -13 319 -1 750

Kokku kulud -191 301 -156 002

Põhitegevuse tulem 19 140 1 436

Muud finantstulud ja -kulud 21 0

Aruandeaasta tulem 19 161 1 436
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 19 140 1 436

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 748 1 616

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 2 708 -366

Laekunud intressid 21 20

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
-13 754 -10 893

Kokku rahavood põhitegevusest 9 863 -8 187

Kokku rahavood 9 863 -8 187

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 41 836 50 023

Raha ja raha ekvivalentide muutus 9 863 -8 187

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 51 699 41 836
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 5 204 5 204

Aruandeaasta tulem 1 436 1 436

31.12.2014 6 640 6 640

Aruandeaasta tulem 19 161 19 161

31.12.2015 25 801 25 801
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Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu 2015.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.

Finantskohustused eemaldatakse bilansist siis, kui see on rahuldatud, lõpetatud või aegunud. 

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)

 31.12.2015 31.12.2014

Kokku raha 51 699 41 836

Lisa 3 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

 2015 2014

Mittesihtotstarbelised tasud   

Liikmemaksud 4 329 1 893

Kokku liikmetelt saadud tasud 4 329 1 893

Lisa 4 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2015 2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 193 587 152 406

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 12 456 3 139

Kokku annetused ja toetused 206 043 155 545

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2015 2014

Rahaline annetus 23 531 0

Mitterahaline annetus 2 171 0

Kokku annetused ja toetused 25 702 0

51 129,00 Haridus- ja Teadusministeerium "Lasterikastest peredest pärit laste huviharidus- ja huvitegevuskulude toetamiseks 2015.aastal"

65 000,00 Sotsiaalministeerium "Eesti Lasterikaste Perede Liit 2015.aastal"

30 000,00 Sotsiaalministeerium "Perekaardi programmi arendamine 2015 aastal"

5 848,00 Sotsiaalministeerium "Lastega ja lastele"

2 856,13 Swedbanga annetuskeskkond "Ma armastan aidata" 

18 300,00 Annetused kultuuri- ja spordiüritusteks 

10 000,00 Soalaris Keskus AS "Puuduta" heategevuslik kampaania

2000,00 Statoil Fuel and Retail Eesti AS huvihariduse toetus

6 630,19 Mittesihtotstarbelised annetused muudelt isikutelt

14279,87 Muud sihtotstarbelised annetused
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Lisa 5 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2015 2014

Transpordikulud 7 514 6 364

Üür ja rent 9 710 6 990

Mitmesugused bürookulud 3 205 3 440

Lähetuskulud 5 492 6 846

Koolituskulud 4 394 8 165

Tööjõukulud 41 733 39 683

Isikliku sõiduauto kasutamine 1 959 2 498

Raamatupidamisteenus 2 048 1 071

Huvikooli toetused 49 129 49 129

Jagatud stipendiumid, toetused 5 534 2 640

ajalehe ja trükiste väljaandmine 0 1 694

Lipa- Lopa käsitööprojekt 0 774

Koolituste ja infopäevade korraldus 16 725 8 165

Hambaraviteenus 17 386 14 310

Perekaart 13 153 0

Muud 0 2 483

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
177 982 154 252

Lisa 6 Tööjõukulud
(eurodes)

 2015 2014

Palgakulu 31 162 30 199

Sotsiaalmaksud 10 203 9 205

Töötuskindlustusmaks 1,4% 247 279

Kokku tööjõukulud 41 612 39 683

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
0 39 683

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 7 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Juriidilisest isikust liikmete arv 19 19



 

 
 
Revisjon koosseisus: 

 

Veronika Heinsoo 
Evi Torm 
Helen Lensment 
 
Eesti Lasterikaste Perede Liidu presidendi Aage Õunap ja raamatupidaja Hiie Kingisepp 
juuresolekul toimetasime 2015..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) Swedbank 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 

 
ELPL-il oli 2015. Aastal 14 liikmeline juhatus, ühingusse kuulub 19 ühendust. Toimus 
???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, uudiskirjade 
väljaandmisel, andekate laste huvihariduse toetuse ja kodutoetuse programmi täiendamisel, 
perekaardi projekti jätkamisel. 
 

ELPLi tegevus on jätkusuutlik ja põhikirjas toodud eesmärkidele vastav. 
 
 
Majandusküsimuste lahendamine 

 
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. 

Liikmete aruandluseks vajalikud dokumendid on ühtses vormis ja tänu sellele on aruandlus 
hästi jälgitav ja arusaadav. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et 2015. majandusaasta kohta koostatud raamatupidamise 
aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt ELPL finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja 
rahavoogusid seisuga 31.12.2015.a. 

Teeme Liidupäevale ettepaneku kinnitada raamatupidamise aastaaruanne seisuga 
31.12.2015.a., tulemiga ?????? eurot ja bilansimahuga ????? eurot. 

 
Viljandis, 06.aprillil 2016. a. 
 
Revisjonikomisjon:  
 
Veronika Heinsoo 
Evi Torm 
Helen Lensment 
 



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 02.05.2016

Eesti Lasterikaste Perede Liit (registrikood: 80090320) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

AAGE ÕUNAP Juhatuse liige 02.05.2016

INGRID LEEMET Juhatuse liige 02.05.2016

EVE KALLARI Juhatuse liige 02.05.2016

KERSTI TAMMERAND Juhatuse liige 02.05.2016

ERKI TIIVAS Juhatuse liige 02.05.2016

REET LAINLA Juhatuse liige 03.05.2016

PILLE KULDSAAR Juhatuse liige 04.05.2016

JANNE SEEDER Juhatuse liige 04.05.2016

RIINA POSSUL Juhatuse liige 09.05.2016

SVEA STAMBERG Juhatuse liige 09.05.2016

KÜLLI PRUULI Juhatuse liige 09.05.2016

SIRE REISNER Juhatuse liige 10.05.2016

HILLE KIHULANE Juhatuse liige 16.05.2016

SUZAN SARAPU-VELBAUM Juhatuse liige 16.05.2016



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Kodanikuõiguste kaitse ja eestkoste; teatud

elanikegrupi huvide kaitse
94991 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 4370055

Mobiiltelefon +372 55535482

E-posti aadress info@lasterikkad.ee

Veebilehe aadress www.lasterikkad.ee


