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MTÜ EESTI LASTERIKASTE PEREDE LIIT 
Registrikood: 80090320 

Asukoht: Viljandi maakond, Viljandi linn, Lossi tn 35-22, 71004 
 

JUHATUSE 20.05.2021 OTSUSED 
 
 
20.05.2021 kogunes MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liit (edaspidi ELPL) juhatus, et mh 
arutada 11  liikmesorganisatsiooni pöördumisi, millega paluti juhatusel töörahu 
taastamiseks tarvilike meetmete kasutusele võttu, sh vastavalt ühingu põhikirja p-le 10 
kaaluda Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu (edaspidi TLPL) ja  Narva 
paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE (edaspidi Perekolle) väljaarvamist Eesti 
Lasterikaste Perede Liidu liikmeskonnast.  
 
Võttes arvesse, et: 
 
(a) MTÜS § 16 lg 1 kohaselt võib liikme mittetulundusühingust välja arvata juhatuse 

otsusega põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras. Põhikirjaga võib ette näha, et liikme 
väljaarvamise otsustab üldkoosolek. Lõige 2 näeb ette, et liikme võib 
mittetulundusühingust põhikirjas sätestatust sõltumata välja arvata põhikirjasätete 
täitmata jätmise või ühingu olulisel määral kahjustamise tõttu. Mittetulundusühingust 
välja arvatud liikmele tuleb tema ühingust väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle 
põhjusest viivitamatult kirjalikult teatada (lg 3). Kui liikme väljaarvamise otsustab 
juhatus, võib liige nõuda väljaarvamise otsustamist üldkoosoleku poolt. Kui liikme on 
välja arvanud mittetulundusühingu muu selleks pädev organ, võib üldkoosolek 
väljaarvamise otsuse väljaarvatud liikme avalduse alusel kehtetuks tunnistada (lg 4); 
 

(b) ELPL-i põhikirja p. 10 kohaselt võib liikme ELPL-ist välja arvata juhatus 2/3 
poolthäälega, kui liige ei järgi vabaühenduste eetikakoodeksit, kahjustab ELPL-i 
tegevust, ei tasu liikmemaksu või ei vasta enam liikmeks saamise tingimustele; 

 
(c) ELPL-i põhikirja p. 11 kohaselt teatab juhatus väljaarvamise ettepanekut arutava 

juhatuse koosoleku toimumisest väljaarvatavale liikmele vähemalt kaks nädalat ette. 
Väljaarvataval liikmel on õigus esitada oma selgitused ja nõuda küsimuse arutamist 
üldkoosolekul; 

 
(d) 05.05.2020 edastas juhatus TLPL-ile ja Perekoldele teated (lisa 1), milles teavitas neid, 

et ELPL-i juhatus on arutamas TLPL-i ja Perekolde väljaarvamise ettepanekuid 20. mail 
toimuval juhatuse koosolekul. Teates olid loetletud põhjused, mida seitse ELPL-i poole 
pöördunud liiget olid väljaarvamise kaalumiseks ja töörahu taastamiseks nimetanud. 
ELPL-i juhatus märkis, et ootab võimalikke kirjalikke selgitusi hiljemalt 19. mail (k.a) e-
postile info@lasterikkad.ee. Samuti andis juhatus võimaluse avaldada väljaarvamise 
ettepaneku kohta oma kirjalikke seisukohti ka kõikidel teistel liikmesorganisatsioonidel, 
kes seda soovivad, edastades need kuni 19. maini samale e-postile; 

 
(e) 14.05.2021 e-kirjaga (lisa 2) saatsid TLPL ja Perekolle ühise vastuse juhatuse 

05.05.2021 teatele, milles  
- palusid „selguse huvides täpsustada, millised ühingud on konkreetsed pöördumised 

esitanud ning millised on esitatud alternatiivsed ettepanekud töörahu taastamiseks, 
mida vastavalt Teie kirjale on esitatud ning kas antud alternatiivseid ettepanekuid on 
samuti plaanis juhatuse koosolekul arutada. Võimalusel palume esitada vastavad 
liikmesorganisatsioonide pöördumised“; 
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- väitsid, et pöördumises mõlema ühingu poole on esitatud paljasõnalised ja 
põhjendamata väited ning muuhulgas ekslik seisukoht, et ELPL-i juhatus ei ole 
kohustatud oma tegevusest liikmesorganisatsioonidele aru andma; 

- märkisid, et näevad kahetsusega, et sisulise diskussiooni pidamine ELPL-i 
liikmesorganisatsioonide huvides ei ole enam ei võimalik ega ka ELPL-i juhatuse 
poolt tervitatav; 

- pidasid vajalikuks saavutada kokkulepe väljaarvamise rahaliste tingimuste osas, 
märkides, et “omavaheliste rahaliste suhete lahutamine tähendab ELPL-ile kohustust 
üle anda vahendid summas kokku vähemalt 81 556 € ja 38 senti, millele lisandub 
Narva Perekolle poolt kättesaamata vahendid tegevustoetuseks 2020 ja 2021.aastal”; 

- märkisid, et “täpsustamist vajab ka kodulehe ja e-mailide süsteemi ümbertõstmise 
ajaraamistik ning võimalik et ka lahendused seoses olemasolevate ja kavndatavte 
kampaaniatega. Tehniliste lküsimuste lahendamiseks ja üleminekuks palume 
planeerida vähemalt 4 nädalat”; 

- märkisid, et on valmis väljaarvamisega seotud rahalised küsimused lahendama 
konstruktiivse dialoogi vormis; 
 

(f) 18.05.2021 saatis TLPL-i juhatus ELPL-i juhatusele täiendava e-kirja (lisa 3), milles 
viitas juhatuse liikmete võimalikule mainekahjule nii avalikkuse kui ka toetajate ees, 
kinnitas, et usub juhatuse poolt otsuste täie vastutustundega kaalumist ja pakkus 
alternatiivse lahendusena välja ELPL-i lepingulisel alusel jagunemise. Ka 18.05.2021 
kirjas ei esitanud TLPL ühtegi seisukohta või argumenti juhatuse 05.05.2021 teates 
koondatud liikmete poolt loetletud väljaarvamise põhjuste kohta, samuti ei nõudnud 
TLPL üldkoosoleku kokkukutsumist; 
 

(g) 19.05.2021 edastas TLPL ELPL-ile oma siselisti saadetud e-kirja (lisa 4), milles oli, muu 
hulgas, märgitud: „Antud olukorras ei pea me võimalikuks jätkata koostööd Eesti 
Lasterikaste Perede Liiduga, vähemalt mitte seni, kuni senine juhtimiskultuur ei asendu 
avatusega ning katusorganisatsioon ei pöördu näoga oma liikmete poole“; 

 
(h) 18.05.2021 ja 19.05.2021 edastasid veel neli ELPL-i liiget ELPL-i juhatusele 

pöördumised TLPL-i ja Perekolde väljaarvamise kaalumiseks, milles lisas 1 mainitud 

põhjustele lisandusid järgnevad põhjused: ELPL-i liikmesorganisatsioone süüdistatakse 

TLPL-i poolt selles, et nad on võtnud aega ja leidnud võimalusi, kuidas keerulisel ajal 

korraldada oma liikmesperedele erinevaid üritusi, esitanud projektitaotlusi ja saanud 

rahastust ELPL-i väikeprojektide taotlusvoorudest; vihjed soodustatult rahastatud 

ühingule on väga ebaõiglased ja ülekohtused ning TLPL-i tekitatud konfliktidega 

tegelemine on niigi stressirohkel ajal lisapinge ja ajakulu nii ELPL-i juhatusele kui ka 

kõigile teistele liikmesorganisatsioonidele; 

 

(i) ELPL-i põhikirja p. 11 kohaselt on väljaarvataval liikmel õigus nõuda küsimuse arutamist 
üldkoosolekul, kuid antud juhul ei ole TLPL ega Perekolle küsimuse üldkoosolekul 
arutamist nõudnud;  

 

 
 
 
 
 
 

 



3 
 

OTSUSTAS JUHATUS ELPL-I TEGEVUSE KAHJUSTAMISE LÕPETAMISEKS JA TÖÖRAHU 
TAASTAMISEKS: 
 
1) arvata Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liit välja MTÜ-st Eesti 

Lasterikaste Perede Liit;  
 

2) mitte arvata Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE välja MTÜ-st Eesti 
Lasterikaste Perede Liit; 

 
3) juhtida Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE juhatuse (volitused 

lõppenud) tähelepanu sellele, et nende tegevus on kahjustanud ELPL-i mainet 
ning olnud vastuolus ELPL-i põhikirjaliste väärtustega. Sellise tegevuse jätkumisel 
võib see olla põhikirja p-s 10 sätestatud väljaarvamise otsustamise aluseks. 

 

4) Otsus jõustub teatavaks tegemisega, so 20. mail 2021. 
 

 
OTSUSTE PÕHJENDUSED: 
 

TLPL-i väljaarvamine 
 
1. MTÜS ja ELPL-i põhikirja kohaselt võib liikme ühingust välja arvata juhul, kui liige ei 

järgi vabaühenduste eetikakoodeksit ja kahjustab ELPL-i tegevust. Olles kaalunud kõiki 
asjaolusid, leiab juhatus, et ELPL-i põhikirjaliste eesmärkide täitmise nimel ELPL-i 
tegevuse kahjustamise lõpetamiseks ning töörahu saavutamiseks on põhjendatud 
TLPL-i välja arvamine.  
 

2. Juhatus nõustub liikmesorganisatsioonide pöördumistes loetletud põhjendustega, mis 
on esitatud ka TLPL-ile 05.05.2021 kirjaga: 
 
1) Häiritud on tugevalt kogu võrgustiku töörahu. ELPL-i juhatuse ja 

liikmesorganisatsioonide suunal kasutatavad töövõtted on vaenu õhutavad, 
provokatiivsed ja ebaeetilised; 

2) TLPL-i juhatus on ületanud oma volitusi kõikide liikmesorganisatsioonide nimel 
rääkides ning ELPL-i aadressil valeinfot levitades. Kõikide liikmesorganisatsioonide 
nimel avalikult sõna võtmine olukorras, kus see ei ühti teiste liikmete seisukohtadega, 
on omakasupüüdlik, häbiväärne ja teisi liikmeid mittearvestav; 

3) Kooskõlastamata tegevus (sh ministri poole pöördumine, ajakirjanduse kaasamine) ja 
avalikud väljaütlemised kahjustavad põhjendamatult ELPL-i mainet. Hiljuti, 24.03.21, 
ilmunud artikkel väljaandes MK-Estonia sisaldas lausalist valet ja laimu ning 
hoolimata ELPL-i juhatuse hilisemast vastulausest, on mainekahju tekkimine siiski 
vältimatu ja pöördumatu; 

4) Halvatud on võrgustiku ja ELPL-i põhitöö, sest enamik aega kulub TLPL-i fabritseeritud 
probleemidega tegelemisele; 

5) TLPL on palunud avalikku arutelu, ning organisatsioonide juhtidelt kodurahu ja 
tööõhkkonna hoidmist ning loomist, ent pöördunud liikme hinnangul on see 
silmakirjalik, sest TLPL-i juhatuse liikmed ei tee ise vähimaidki püüdeid 
organisatsioonide vaheliseks heaks tööõhkkonna loomiseks; 

6) TLPL-i juhatuse liikme Karl Laas’i e-kirjad listides solvavad isiklikult teiste 
liikmesorganisatsioonide juhte; 
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7) TLPL-i juhatuse liikme Karl Laas’i järjepidevad pärimised organisatsioonide listi sunnib 
ELPL-i juhatust neile vastama juhatuse igapäevaste organisatsiooni arendavate 
tegevuste arvelt; 

8) TLPL-i juhatuse liikme Karl Laas’i poolt järjepidevalt edastatavad e-kirjad 
organisatsioonide listi on kogu võrgustikus vaenu õhutavad ja häirivad. E-kirjad 
sisaldavad kallutatud teavet. Neis kirjades ei leidu siirust ega heatahtlikkust ELPL-i 
põhiväärtuste kaasaaitamisele, vaid pidevat survestavat ja omakasupüüdlikku 
komejanti, mis ei käi kokku vabaühenduse eetikakoodeksiga. 

 
3. 14.05.2021 vastuses on TLPL ühe lausega üldsõnaliselt viidanud, et juhatuse 

pöördumises on esitatud paljasõnalised ja põhjendamata väited. Samas ei ole TLPL 
nende väidete osas ühtegi kommentaari ega selgitust esitanud, ammugi neid 
väiteid ümber lükanud. Pigem vastupidi, lausest „näevad kahetsusega, et sisulise 
diskussiooni pidamine ELPL liikmesorganisatsioonide huvides ei ole enam ei võimalik […]“ 
jääb mulje, et ka TLPL möönab, et ühiselt ühes organisatsioonis tegutsemine ei ole enam 
võimalik. 19.05.2021 kirjas oma liikmetele on K. Laas juba sõnaselgelt avaldanud: „Antud 
olukorras ei pea me võimalikuks jätkata koostööd Eesti Lasterikaste Perede Liiduga […].“ 
Ka asjaolust, et omapoolsete selgituste esitamise asemel on TLPL teinud ettepaneku 
saavutada väljaarvamisega seoses kokkulepe rahaliste küsimuste lahendamiseks, 
järeldab juhatus, et TLPL on sisuliselt väljaarvamisega nõus (kuigi juhatus ei nõustu K. 
Laasi väidetega, et ELPL-i juhatus ei ole avatud suhtumisega ega tegutse liikmete 
huvides).  
 

4. TLPL ja Perekolle on palunud täpsustada, millised ühingud on konkreetsed pöördumised 
esitanud ning millised on esitatud alternatiivsed ettepanekud töörahu taastamiseks, 
samuti on palutud esitada vastavad liikmesorganisatsioonide pöördumised. Kaitsmaks 
pöördumisi teinud liikmeid, ei pea juhatus otstarbekaks konkreetseid pöördumisi 
TLPL-ile ja Perekoldele edastada ega täpsustada ka pöördumisi edastanud liikmete 
isikuid. Juhatusele esitatud pöördumistes avaldatud seisukohad on koondatud vastavalt 
TLPL-ile ja Perekoldele edastatud teadetesse ja seega on oluline info liikmetele 
edastatud. Ka ELPL-i põhikiri kohustab juhatust teavitama väljaarvatavat ühingut 
väljaarvamise ettepanekut arutava juhatuse koosoleku toimumisest, mitte edastama 
täiendavaid dokumente.  

 
5. TLPL-i 14.05.2021 kirjast nähtub, justkui oleks ELPL-i juhatus seisukohal, et „juhatus ei 

ole kohustatud oma tegevusest liikmesorganisatsioonidele aru andma“. See viide on 
eksitav ja ebaõige. Juhatus ei ole 05.05.2021 teates liikmetele aruandmise kohta üldse 
seisukohta võtnud. Võib eeldada, et TLPL on teadlikult ja eksitavalt püüdnud omistada 
juhatusele ühte liikme poolt avaldatud lauset („TLPL-i juhatuse liikme Karl Laas’i 
järjepidevad pärimised organisatsioonide listi sunnib ELPL-i juhatust neile vastama 
juhatuse igapäevaste organisatsiooni arendavate tegevuste arvelt“). Kui juhatuse 
05.05.2021 teates esitatud lauset tervikuna lugeda, on ilmselge, et TLPL on lause 
tähendust moonutanud. On loomulik, et juhatus peab liikmetele aru andma ja seda on 
juhatus ka teinud.  

 
6. Samas ei saa kogu juhatuse tegevus keskenduda aastaringselt ühe või kahe liikme 

juhatuse liikme (ennekõike Karl Laasi) poolt pidevalt esitatavatele (otsitud) 
pahausksetele pöördumistele vastamisele. ELPL-il on põhikirjalised eesmärgid ja 
tegevuskava nende ellu viimiseks. Kui pea igal juhatuse koosolekul tuleb arutada K. Laasi 
järjekordse otsitud järelepärimise või selle jätkuseisukohale vastamist, ei jää juhatusel 
mõistlikult aega tegeleda põhikirjaliste eesmärkidega. On märkimisväärne, et ELPL-i 21-
st liikmest valdava enamuse hinnangul teeb juhatus oma tööd kooskõlas põhikirja 
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ja ühingu eesmärkidega. Seda kinnitab mh hiljutine juhatuse täies koosseisus ja suure 
häälteenamusega tagasi valimine. Samuti ei ole enamik liikmeid pidanud vajalikuks info 
saamiseks järjepidevaid kirjalikke pöördumisi esitada. Samas, kui kellelgi küsimusi on 
olnud, on juhatus neile kõigele vastanud. Mitte ükski teine ELPL-i liige ei ole teinud 
juhatusele etteheiteid päringutele vastamata jätmise kohta. 

 
7. Juhatus on seisukohal, et TLPL-i ja ennekõike selle juhatuse liikme K. Laasi pikaajaline 

tegevus on oluliselt kahjustanud ja kahjustab ka jätkuvalt ELPL-i tegevust ja mainet.  
 

8. Hindamaks kujunenud olukorda ja liikmesorganisatsioonide pöördumisi, on ELPL-i 
juhatus põhjalikult analüüsinud TLPL-i (ja ennekõike selle juhatuse liikme K. Laasi) ja 
ELPL-i vahelist infovahetust alates 01.10.2019 (lisa 5). Analüüsitud dokumentidest 
nähtub, et TLPL ja K. Laas on järjepidevalt ja üha jõulisemalt, kuid põhjendamatult, 
õõnestanud ELPL-i tegevust ja mainet nii ELPL-i siseselt kui ka erinevate riigiasutuste 
ees, samuti meedias ja TLPL-i siseselt.  
Näiteks: 
a) TLPL-i esindaja K. Laas on ilma igasuguse volituseta suhelnud kolmandate isikutega 

ELPL-i nimel (sh esitanud äriregistrile teate juhatuse kannete muutmiseks ja 
tegutsedes vastuolus ELPL-i ja koostööpartneri poolt varasemalt kokkulepitule); 

b) TLPL-i juhatus on korduvalt jätnud TLPL-i liikmetele edastamata ELPL-i kirjad/info 
ning ka soodustused, mida on palutud peredele edastada; 

c) TLPL-i esindaja K. Laas on avaldanud ebaõiget infot, justkui oleks Andmekaitse 
Inspektsioon tegemas ELPL-ile ettekirjutusi; 

d) TLPL-i esindajad K. Laas ja L. Vaabel on avaldanud ministeeriumidele ja ka meedias 
ELPL-i kohta ebaõigeid ja laimavaid andmeid (eriti markantne näide on märtsis 2021 
MK-Estonias avaldatu), sageli eelnevalt ELPL-i juhatuse käest andmeid täpsustamata 
või neid teadlikult eirates; 

e) TLPL-i esindaja K. Laas on eiranud ELPL-i juhatuse ja võrgustiku seisukohti 
hoidumaks avalikkuse poole pöördumast enne sisuliste etteheidete arutamist 
organisatsioonisiseselt ning jätkanud ühepoolsete ja kallutatud valeväiteid 
sisaldavate pöördumiste tegemist mitmete meediaväljaannete poole, sh nt 
20.05.2021 ilmunud ERR artiklis esitatud väitele, et „„demokraatiat, läbipaistvust ja 
ka kontrolli ei ole," heidab Laas ette, kes võrdleb liidu juhatuse tegevust 
maffiaperekonnaga, kus asjade üle otsustab ristiisa“; 

f) TLPL-i esindaja K. Laas on korduvalt nõudnud TLPL-ile teistest 
liikmesorganisatsioonidest erinevatel alustel väljamaksete tegemist, kaasates 
suhtlusse ka ministeeriumide esindajad ja halvustades ELPL-i juhatuse tegevust 
(väites mh eksitavalt, et LO-dele raha jagamine on ELPL-i baasfunktsioon või viidates 
alusetult eelarveliste vahendite juhatuse isiklikes huvides kasutamisele); 

g) TLPL-i esindaja K. Laas on järjepidevalt teinud juhatuse suunas üldistavaid 
etteheiteid ilma konkreetsetele asjaoludele viitamata;  

h) TLPL-i esindaja K. Laas esitab pidevalt põhjendamatuid ja otsitud nõudeid ning 
annab juhatusele ühepoolselt korraldusi ebamõistlikult lühikeste tähtaegade jooksul 
vastamiseks, heites seejärel alusetult ette (tähtaegselt) mittevastamist; 

i) TLPL-i juhatus on vastanud valikuliselt ELPL-i juhatuse või mõne juhatuse liikme ja 
liikmesorganisatsioonide esindajate selgituste palumisele või küsimustele; vastused 
on valdavalt olnud iroonilised, halvustavad, isiklikud ja isikut ründavad; 

j) TLPL-i juhatus on püüdnud välistada igasuguse TLPL-i liikmete otsesuhtluse ELPL-
iga (mh arvates TLPL-ist välja liikmed, kes ei ole K. Laasi ja L. Vaabeli arvamusega 
nõustunud ja on ELPL-i juhatuse liikmetega ka otse suhelnud).  
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9. Juhatus on kaalunud ka TLPL-i väljaarvamisele alternatiivseid lahendusi, kuid leiab, et 
TLPL-i puhul ei ole kõiki asjaolusid arvestades (mh 05.05.2021 teates koondatud 
liikmesorganisatsioonide loetletud asjaolud) töörahu saavutamiseks muud alternatiivi. 
Lisatud ülevaatest nähtub, et juhatus on enam kui aasta jooksul püüdnud hoolikalt 
kõikidele TLPL-i pöördumistele vastata, kuid see pigem innustab K. Laasi uusi teemasid 
tõstatama (jättes enda poolt tõstatatud teemad ise lõpuni käsitlemata). Arvestades ka 
TLPL-i enda seisukohta, et koostöö pole enam võimalik, ei näe juhatus TLPL-i 
väljaarvamisele muud mõistlikku alternatiivi. 
 

10. 18.05.2021 on TLPL teinud alternatiivse ettepaneku viia läbi ELPL-i jagunemine. Juhatus 
ei pea seda vajalikuks ega mõistlikuks. Otsuse koostamise seisuga on enam kui pooled 
(11) ELPL-i liikmetest teinud ettepaneku TLPL-i ühingust välja arvamiseks ja töörahu 
taastamiseks, kuna TLPL kahjustab oluliselt võrgustiku töörahu ja ELPL-i tegevust (ning 
mainet). Eelnevast lähtuvalt on eeldused TLPL-i välja arvamiseks täidetud. Puudub 
igasugune mõistlik põhjus ühingu kui terviku jagunemiseks või muul viisil muutmiseks, 
eriti arvestades, et valdav enamus liikmetest on ELPL-i juhatuse tegevusele toetust 
avaldanud ning ELPL on pikaajaline ja usaldusväärne organisatsioon, kellel on arvukaid 
koostööpartnereid. 

 

11. Juhatus avaldab kahetsust, et TLPL-i juhtkonna tegevuse tulemusel katkeb koostöö 
TLPL-i liikmeks olevate peredega, kelledest paljudel ei pruugi faktilistest asjaoludest olla 
adekvaatne ülevaade.  

 
12. Võttes arvesse, et 14.05.2021 on TLPL esitanud ELPL-i juhatusele nõude anda TLPL-ile ja 

Perekoldele ühingute väljaarvamisel „üle vahendid summas kokku vähemalt 81 556 € ja 
38 senti, millele lisandub Narva Perekolle poolt kättesaamata vahendid tegevustoetuseks 
2020. ja 2021. aastal“, avaldab ELPL-i juhatus järgmist: 

a. Siseministeeriumi ja ELPL-i vahel on sõlmitud leping, mille aluseks on 
rahvastikuministri 22. jaanuari 2021. a käskkiri 1-3/7. Projekti eesmärk on 
panustada peresõbralikuma ühiskonna kujundamisse, et Eesti peredes kasvaks 
rohkem lapsi ning peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad. ELPL-i poolt 
esitatud taotlus, selles seatud eesmärgid, kavandatavad projektitegevused ning 
kokkulepped rahastajaga ei võimalda väljaarvatavale ühingule täiendavate 
ressursside eraldamist. Ühtlasi anname teada, et TLPL-i välja arvamisega ei ole 
takistatud ELPL-i poolt projektitegevuste ellu viimine ning võetud kohustuste 
täitmine, millist seisukohta on jaatanud ka Sotsiaalministeerium 20.05.2021 e-
kirjaga (lisa 6). Oluline on nentida, et nimetatud projektiga toetatakse kõiki 
lasterikkaid perekondi hoolimata nende perekondade organisatsioonilisest 
kuuluvusest; 

b. TLPL taotles 2020 a. vahendeid väikeprojektile “Bussiekskursioon Narva ja Ida-
Virumaale“, toimumisaeg august, osalejate arv 55 inimest ning “Vabatahtlike 
motivatsiooni süsteemi loomine”, toimumisaeg oktoober, osalejate arv 20 
inimest. TLPL on viidanud, et väikeprojektide tegevus jäi ära koroonaviirusest 
tingitud põhjustel, kuid kehtivad piirangud tegevuste elluviimiseks augusti- ja 
oktoobrikuus puudusid. Tegevuste elluviimiseks oli sõlmitud leping, mille 
tingimuste kohaselt tuli projekt kokkulepitud ajavahemikul läbi viia, s.t lepingut 
nõuetekohaselt täita. Kuivõrd 2020. aastaks väikeprojektides planeeritud 
tegevused tuli vastavalt rahastajaga sõlmitud kokkuleppele ellu viia hiljemalt 
31.12.2020, siis suunas ELPL-i juhatus nii TLPL-i kui ka teiste 
liikmesorganisatsioonide poolt 2020. aastaks ettenähtud, ent kasutamata 
ressursid kolmandasse väikeprojektide ning väikevahendite vooru, millest said 
osa nii TLPL kui ka Perekolle. ELPL on vastavad aruanded rahastajale esitanud, 
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need on rahastaja poolt heaks kiidetud ning vastavad projekti tegevused on 
lõpetatud, s.t. et ressursse käesolevasse aastasse üle ei kantud; 

c. Sarnaselt varasematele aastatele ei eraldata 2021. aasta väikeprojektide 
vahendeid ELPL-i liikmesorganisatsioonidele liikmesperede arvu järgi, vaid 
nimetatud lisaressursse on võimalik taotleda soovi korral meie 
liikmesorganisatsioonidel väikeprojekti vooru raames, kus lõpliku otsuse 
tegemisel on määravaks konkreetse tegevusega kaasnev muutus ja mõju 
peredele; 

d. 2020. ja 2021. aastaks Perekolde ühingule kavandatud tegevustoetuse osas on 
ELPL jätkuvalt tegevuskava ja eelarve ootel. Sellel teemal on ELPL ühingule 
korduvalt kirjutanud; ühingupoolne tagasiside on puudunud. TLPL-ile on 
vastavad väljamaksed teostatud; 

e. TLPL on nõudnud väljaarvamisel TLPL-ile ja Perekoldele rahaeraldamist ka 
ELPL-i reservide arvelt proportsionaalselt 19,4% ulatuses, mis on ühingu 
hinnangul vähemalt 25 000 eurot. ELPL-i juhatus on seisukohal, et nõue on 
meelevaldne ja MTÜS-iga vastuolus, sest mittetulundusühingu tulu võib kasutada 
üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning mittetulundusühing ei või 
jaotada kasumit oma liikmete vahel (MTÜS § 1 lg 2).  

 
13. Eelnevat arvestades on ELPL-i juhatus seisukohal, et ELPL-il ei ole TLPL-i ees mistahes 

rahalisi kohustusi ning esitatud nõue on alusetu. Küll aga ei esita ELPL hea tahte märgiks 
TLPL-ile liikmemaksu arvet jooksva aasta eest. 
 

14. 14.05.21 e-kirjas on TLPL esindaja K. Laas palunud tehniliste küsimuste lahendamiseks 
ja kodulehe ning e-mailide süsteemi ümbertõstmise ajaraamistikuks planeerida 
vähemalt neli nädalat. ELPL on valmis selle aja TLPL-ile võimaldama, mis on hiljemalt 
21. juuni 2021 (k.a). Ümberkolimist vajavad DNS nimeserverid, Office 365 teenus (sh 
meilikastid, meililistid, millega lõpevad Office tarkvara litsentsid, OneDrive ja SharePoint 
keskkondade kasutusõigused) ning ELPL-i platvormile loodud TLPL-i kodulehe 
kasutusõigus. ELPL edastab TLPL-ile hiljemalt 31. maiks: 

a. ülevaate DNS nimeserverite olemasolevatest kirjetest; 
b. ülevaate olemasolevatest meilikastidest; 
c. nimekirjad meililistide liikmetest. 

ELPL-i juhatus palub TLPL-il võimalikud täiendavad tehnilised küsimused ELPL-ile 
vormistada ja edastada kogumina hiljemalt 7. juuniks e-posti aadressile 
it@lasterikkad.ee.  

 
Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE liikmelisus 
 

15. Vastavalt 05.05.2021 teates Perekoldele avaldatule, on neli ELPL-i 
liikmesorganisatsiooni palunud juhatusel vastavalt ühingu põhikirja p-le 10 kaaluda 
Narva paljulasteliste perede ühing PEREKOLLE väljaarvamist Eesti Lasterikaste Perede 
Liidu liikmeskonnast ja seda järgnevatel põhjustel: 

 
1) Avalik ja tahtlik valeinfo levitamine ning seeläbi ELPL-ile mainekahju tekitamine. 

Hiljuti, 24.03.21, ilmunud artikkel väljaandes MK-Estonia sisaldas lausalist valet ja 
laimu ning hoolimata ELPL-i juhatuse hilisemast vastulausest, on mainekahju 
tekkimine siiski vältimatu ja pöördumatu; 

2) ELPL-ile mainekahju tekitamisega pöördumatu kahju tekitamine ka kõikidele teistele 
liikmesorganisatsioonidele; 

3) Võrgustiku ja ELPL-i põhitöö halvamine, töörahu rikkumine ja ebaeetiline käitumine. 

mailto:it@lasterikkad.ee
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16. 18.05.2021 ja 19.05.2021 on ELPL-ile edastanud samasisulised pöördumised täiendavalt 
kolm liiget,  milles lisas 1 mainitud põhjustele lisandusid järgnevad põhjused: ELPL-i 
liikmesorganisatsioone süüdistatakse selles, et nad on võtnud aega ja leidnud võimalusi, 
kuidas keerulisel ajal korraldada oma liikmesperedele erinevaid üritusi, esitanud 
projektitaotlusi ja saanud rahastust ELPL-i väikeprojektide taotlusvoorudest; vihjed 
soodustatult rahastatud ühingule on väga ebaõiglased ja ülekohtused ning tekitatud 
konfliktidega tegelemine on niigi stressirohkel ajal lisapinge ja ajakulu nii ELPL-i 
juhatusele kui ka kõigile teistele liikmesorganisatsioonidele. 

 

17. Juhatus nõustub liikmesorganisatsioonidega, et ka Perekolle on ELPL-i mainet ja 
tegevust kahjustanud. Samas nähtub enamikest Perekolde avaldustest, et need on 
initsieeritud või lausa kirjutatud K. Laasi poolt. Lisaks ei ole Perekolde avaldused ja 
ELPL-i kahjustav tegevus seni olnud nii mastaapne kui TLPL-i tegevus. Seega, olles 
analüüsinud kõiki liikmesorganisatsioonide pöördumisi ja faktilisi asjaolusid kogumis, 
loodab juhatus, et Perekoldega on veel võimalik mõistlikku ja ELPL-i eesmärkidega 
kooskõlas olevat koostööd jätkata.  
 

18. Juhatus juhib Perekolde tähelepanu sellele, et äriregistri andmeil on kogu Perekolde 
juhatuse, sh iga juhatuse liikme kohta eraldi, volitused ühingu esindamiseks lõppenud 
detsembris 2020. ELPL-i juhatus on pööranud sellele tähelepanu ka oma 07.03.2021 
seisukohas. Tänaseni puudub ELPL-il teave,  kas ühingu üldkoosolek on juhatuse volitusi 
pikendanud või valinud ühingule uue juhatuse koosseisu. Sellest tulenevalt teeb ELPL-i 
juhatus Perekoldele ettepaneku kutsuda viivitamatult kokku ühingu üldkoosolek, kes 
valib ühingule juhatuse. Kui Perekolle vajab abi üldkoosoleku läbiviimise korraldamisel 
(sh juriidilist, rahalist, korralduslikku), siis ELPL on valmis seda igakülgselt osutama. 
Pärast juhatuse valimisi peame vajalikuks Perekolde juhatusega kohtuda, et arutada 
edasist koostööd ELPL-i ja selle juhtkonnaga.  

 

19. Ühtlasi juhib ELPL-i juhatus Perekolde tähelepanu asjaolule, et Perekoldel on 
kasutamata 2020. aasta ja 2021. aasta tegevustoetus summas 5250 eurot, mille kohta on 
vaja esitada eelarve- ja tegevusplaan ning elluviidud tegevuste kuludokumendid.  

 

20. Võttes arvesse, et liikme ühingust väljaarvamine on äärmuslik meede, mida on 
põhjendatud rakendada juhul, kui mitte ühegi muu alternatiivse meetmega ei ole 
võimalik kõrvaldada põhikirjalisi rikkumisi või selles kantavate väärtuste riivet, ei pea 
juhatus täna vajalikuks Perekolde ELPL-ist välja arvamist. ELPL-i juhatuse hinnangul 
võib koostöö jätkumine Perekoldega olla võimalik. 

 
/digitaalselt allkirjastatud/ 
 
Aage Õunap, Katrin Kiisk, Katrin Pullisaar, Janne Aan, Janne Seeder, Viire Null 
Eesti Lasterikaste Perede Liidu juhatus 
 
Lisad: 
1) Juhatuse 05.05.2021 teated TLPL-le ja Perekoldele; 
2) TLPL-i ja Perekolde  14.05.2021 e-kiri; 
3) TLPL-i 18.05.2021 e-kiri; 
4) TLPL-i 19.05.2021 e-kiri; 
5) Ülevaade ELPL-i ja TLPL-i vahelisest infovahetusest alates 01.10.2019; 
6) Sotsiaalministeeriumi 20.05.2021 e-kiri. 


