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SAATEKS 

 

2019. aasta oli Lastekaitse Liidu 31. tegevusaasta. Lastekaitse Liit taasloodi 2. oktoobril 1988, mil Viljandi teatris 
Ugala toimus esimene üldkogu, kus osales üle 250 inimese ning kinnitati liidu eestseisus ja võeti vastu põhikiri.  

Käsikäes oma koostööpartneritega on Lastekaitse Liit suutnud 31 aasta jooksul ellu kutsuda ja läbi viia palju olulisi 
tegevusi. Olgu näiteks ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimine, lasteombudsmani institutsiooni loomine, 
kampaania „Ära löö last“, tunnustusüritus „Lastega ja lastele“, projekt „Targalt internetis“, programm „Kiusamisest 
vabaks!“, koolitusseminarid „Samal poolel – lapse poolel“, traditsioonilised aastakonverentsid „Kuidas elad, 
Eestimaa laps?“ ja lapse õiguste konventsiooni täiendavate raportite esitamine ning tasuta õigusabi peredele. 

2019. aasta tõi juurde õnnestumisi lapsesõbralikuma ühiskonna loomisel, mis kajasub ka käesolevas aruandes. 

2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandes on ära toodud Lastekaitse Liidu ja tema tütarettevõtte 
Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ tegevus- ja finantsaruanne. Antakse ülevaade läbi viidud tegevustest nii 
rahvusvahelisel kui riigisisesel tasandil. Samuti kirjeldatakse Lastekaitse Liidu vanematekogu ja noortekogu tegevust 
ning liikmeskonnale suunatud ettevõtmisi. Finantsaruanne esitab ülevaate mõlema organisatsiooni 
majandustegevusest ja toob ära konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koos kõigi vajalike lisadega. 

2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande tegevusaruannet puudutava osa koostamisse panustasid kõik 
Lastekaitse Liidu büroo töötajad, finantsaruande koostas liidu pearaamatupidaja Aire Rosenfeldt ning Lastekaitse 
Liidu Lastelaagrite OÜ puudutava osa osaühingu juhatuse liige Alar Tamm. 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta koostas ülevaatuse käigus kokkuvõtte sõltumatu 
vandeaudiitor Katrina Laiv Rödl & Partner Audit OÜ-st. 

Enamus 2019. aasta tegevustest viidi tavapäraselt ellu riigieelarveliste vahendite toel, sh Sotsiaalministeeriumiga 
sõlmitud hasartmängumaksu laekumisest antud toetuse kasutamise lepingu ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga 2019-2021 strateegiliseks partneriks määramise otsuse alusel sõlmitud riigieelarvelise 
toetuse kasutamise lepingu kaudu. Euroopa Komisjoni rahalisel toel viidi ellu projekti „Targalt internetis“ tegevused. 
Lisaks selle toetasid Lastekaitse Liidu tegevusi ka teised rahastajad. 

2019. aastal saavutati strateegiline partnerlus Sotsiaalministeeriumiga aastateks 2020–2022, et ellu viia projekt 
„Perede ja laste heaks“. Projekti kaastaotlejad on Lapse Heaolu Arengukeskus SA, SA EELK Perekeskus, Oma Pere 
MTÜ ja MTÜ Ennetustegevuse Keskus.  

Suur tänu Sotsiaalministeeriumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile, Sotsiaalkindlustusametile, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital SA-le, Eesti Noorsootöö Keskusele ja Euroopa Komisjonile rahaliste toetuste eest. 

Jätkuvalt toetas Lastekaitse Liitu rahaliselt ka Eesti Advokatuur ja advokaadid, kes nõustasid lastega peresid 
perekonnaõiguslikes küsimustes ning edastasid lastega töötavatele spetsialistidele õigusalaseid teadmisi 
koolitusseminaridel „Samal poolel – lapse poolel“. 

Suur tänu kõigile, kes samuti toetasid Lastekaitse Liidu tegevusi ja programme: Telia Eesti AS, Tallinn Reval Rotary 
Klubi, ACE Logistics Estonia AS, Noored Sotsiaaldemokraadid ja Peter Ingman.  

 

 

Lugupidamisega 

 

VARJE OJALA 

MTÜ Lastekaitse Liidu juhatuse liige 
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AASTA TEGIJAD 2019 

Lastekaitse Liidu „Aasta l iige“ 2018 

Igal aastal tunnustab Lastekaitse Liit oma liikmete seast kedagi tiitliga „Aasta liige“. Selle eesmärk on väärtustada 
vabatahtlikku lastekaitsealast tegevust ja tõsta liidu liikmete motivatsiooni tegelemaks lapse õiguste kaitsega 
kohalikul tasandil, soodustades sealhulgas uute ideede sündi ning võimaldades nende rakendamist. 

Vanematekogu otsusega siiski ei omistatud seda tiitlit aastal 2018, kuna puudusid kandideerijad. 

Küll aga anti diplom Sillamäe Lastekaitse Ühingule Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks tehtud kingituse eest: 
originaalmuusikal „Aelita 2.0 ehk Märka inimeses imet”. 

 

Projektikonkurss „Kasvame koos“ 2019 

Projektikonkurss “Kasvame koos” on suunatud Lastekaitse Liidu liikmeskonnale, et ergutada lapsi ja noori 
osalema kaasavates uuenduslike ideedega projektides, mis taotlevad vanemluse positiivse rolli väärtustamist ja 
vägivallavaba keskkonna kujundamist. Konkursi eesmärk on ühiskonna laiem teavitamine positiivsest ja 
kaasavast kasvatusest. 

Projektikonkursi „Kasvame Koos“ raames toetas Lastekaitse Liit MTÜ järgmisi ühinguid 300 euro suuruse 
toetusega projekti kohta: Tartu Lastekaitse Ühing, Sillamäe Lastekaitse Ühing, Pärnumaa Lastekaitse Ühing, 
Tapa Lastekaitse Ühing, Harku Valla Lastekaitse Ühing, Hiiumaa Lastekaitse Ühing, Audru Lastekaitse Ühing, 
Türi Lastekaitse Ühing, Saue Linna Lastekaitse Ühing, Vara Lastekaitse Ühing. 

 

Tunnustusauhind „Lastega ja lastele“ 2019 

Tunnustusauhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ning tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued 
algatused või pikemaajaline tegevus on mõjunud positiivselt laste- ja perepoliitika valdkonnas. Auhinda annavad 
välja Eesti Asenduskodu Töötajate Liit, Eesti Lasterikaste Perede Liit, Lastekaitse Liit, Oma Pere MTÜ, SEB 
Heategevusfond, Eesti Vabariigi Presidendi Kantselei ja Õiguskantsleri Kantselei. (Vaata lähemalt: 
tunnustusauhind Lastega ja lastele.) 

 

2019. AASTA LAUREAADID: 

 Lapse suur tegu - Sander ja Sigrid Salundo 
 Muutuste looja - Mari-Liis Mänd 
 Elutööpreemia - Ene Tomberg 
 Laste- ja noortežürii tunnustus - Inge Ojala 
 Eripreemia - Risto Sepp 
 Eripreemia - Elle Karm 
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Hea lasteraamat 2018 ja hea noorteraamat 2018 

Lastekaitse Liidu ja Eesti Lasteakirjanduse Keskuse koostöös valisid lastekirjanduse eksperdid 2018. aastal 
ilmunud uudiskirjanduse hulgast välja hea lasteraamatu ja teist korda ka hea noorteraamatu. 

Raamatuid hindasid lastekirjandusega igapäevaselt kokku puutuvad inimesed Eesti Lastekirjanduse Keskusest, 
Eesti Lugemisühingust ja Eesti Raamatukoguhoidjate Ühendusest. Valik tehti nii eestikeelse laste- ja 
noortekirjanduse kui ka tõlkekirjanduse hulgast. 

Hea lasteraamatu valimist toetas ka Rahva Raamat, kes trükkis ürituse plakatid ning kleepis igale valituks 
osutunud heale lasteraamatule vastava kleebise. 

 

HEA LASTERAAMAT 2018 

Väiksematele: 

 Marianne Dubuc „Postihiire tööpäev“ Kirjastus Draakon & Kuu. 
 Katri Kirkkopelto „Popi“ Kirjastus Helios. 
 Margarita del Mazo „Minu suur karu, minu väike karu ja mina“ Kirjastus 

Ühinenud Ajakirjad. 
 Piret Raud „Lugu väikesest majast, kes tahtis olla kodu“ Kirjastus 

Tänapäev. 
 Anti Saar „Seisa siin, Pärt!“ Kirjastus Päike ja Pilv. 
 Kertu Sillaste. „Mina olen kunstnik“ Kirjastus Koolibri. 
 Ilmar Tomusk „Hundi sõbrad“ Kirjastus Tammerraamat. 

 

Suurematele: 

 Julian Clary „Perekond Julged“ Kirjastus Tammerraamat. 
 Cressida Cowell „Olid kord võlurid“ Kirjastus Pegasus. 
 Andrus Kivirähk „Tilda ja tolmuingel“ Kirjastus FD Distribution. 
 M. G. Leonard „Mardikapoiss“ Kirjastus Tiritamm. 
 Maria Parr „Väravavaht ja meri“ Kirjastus Eesti Raamat. 
 Aino Pervik „NummiPealt ja mujalt: Lood ja limerikud“ Kirjastus Tänapäev. 
 Stefanie Taschinski „Caspar ja Unustuse Meister“ Kirjastus Pegasus. 
 David Walliams „Härra Hais“ Kirjastus Tänapäev.    

 

HEA NOORTERAAMAT 2018 

 Emily Barr „Flora Banksi ainus mälestus“ Kirjastus Pegasus. 
 Sarah Crossan „Õun ja vihm“ Kirjastus Varrak. 
 John Green „Kilpkonnad alla välja“ Kirjastus Pegasus. 
 Wolfgang Herrndorf „Miks me varastasime auto“ Kirjastus Eesti 

Raamat. 
 S. J. Kincaid „Põrguline: loodud kaitsma, loodud hävitama“ Päikese 

Kirjastus. 
 Nina LaCour „Meiega on kõik korras“ Päikese Kirjastus. 
 Ene Sepp „Taeva tühjad tribüünid“ Kirjastus Tänapäev. 
 Anna Woltz „Sada tundi ööd“ Kirjastus Varrak. 
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LASTEKAITSE LIIDU TEGEVUSED 2019 
Lastekaitse Liit jätkas 2019. aastal kahte suuremasse valdkonda jagunevate tegevustega: lapse õiguste kaitse ja 
kiusamisest vaba haridustee. Lapse õiguste kaitse valdkonnas oli kokku viis suuremat eesmärki koos 
alategevustega, mida rahastati Sotsiaalministeeriumi ning Euroopa Komisjoni kaudu. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt rahastati programmi „Kiusamisest vabaks!“ raames lasteaedade ja koolide 
töötajatele suunatud koolitusi, mis võimaldas tõhustada tööd kiusamise ennetamise metoodika kasutamisel 
lasteaedades ja põhikoolides. Selle projekti all oli kokku 21 suuremat tegevust koos alategevustega. 

 

Lastekaitse Liidu 2019. aasta tegevuskava 

TEADLIKKUS LAPSE ÕIGUSTEST, ORGANISEERITUS NING ORGANISATOORNE VÕIMEKUS 
1. Suurendada ühiskonnas sihtrühmade informeeritust ja teadlikkust  lapse õiguste sisust ning nende 

tagamise tähtsusest ajakohase teabe, koolitus-, teavitus- ja arendustegevuse kaudu. 
2. Tõhustada koostööd lapse õiguste jälgimiseks ja hindamiseks erinevate koostööpartnerite ning 

sihtrühmade vahel siseriiklikul ning rahvusvahelisel tasandil. 
3. Tõsta lastega töötavate spetsialistide kompetentsi laste huvides tegutsemisel. 
4. Luua lastele osalemisvõimalused ühiskonnaelus ja kaasata neid arvamuste avaldamisele, seisukohtade 

kujundamisele läbi õppe ning praktiliste tegevuste heaolu, õigusi ja arenguvõimalusi  puudutavates 
küsimustes. 

5. Tagada lapse õiguste sisu arendus, hindamine, koordineeritud koostöö, organisatsiooni võimekus. 
 

PROGRAMM „KIUSAMISEST VABAKS!“ 
Haridus- ja Teadusministeeriumi strateegilise partnerluse 2019-2021 raames laekunud rahaliste 
vahendite abil elluviidud tegevused: 
1. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika piloteerivad jätkukoolitused lapsehoidudele ja lasteaedade 

sõimerühmadele.  
2. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhikoolitused lasteaedadele.  
3. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika jätkukoolitused lasteaedadele. 
4. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamine programmiga liitunud lasteaedades.  
5. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhikoolitused koolide meeskondadele.  
6. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika jätkukoolitused koolide meeskondadele.  
7. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika rakendamine programmiga liitunud koolidele.  
8. Piirkondlikud teabe- ja koolituspäevad lasteaedades ja koolides töötavatele spetsialistidele.  
9. Koolitajate koostöö- ja õppepäevad. 
10. Koostöö ja osalemine haridusliikumiste võrgustikes, sh rahvusvahelises „Free of Bullying“ võrgustikus. 
11. Teavitustöö ja kommunikatsioon.  
12. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitus- ja nõustamisformaadi ja metoodiliste vahendite siseriiklik 

arendamine. 
13. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika strateegiline planeerimine ja juhtimine, administreerimine, 

majanduskulu. 
14. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika materjalide tõlkimine vene keelde ning nende toimetamine ja 

kujundamine. 
15. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika venekeelse arendustegevuse korraldamine, sh seminaride ja 

teabepäevade läbiviimine venekeelsetele lasteaedadele ja koolidele. 
16. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika põhikoolitused erivajadustega õpilastega koolides kogu kooliperele. 
17. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika koolitused programmiga liitunud lasteaedade ja koolide juhtkondade 

liikmetele. 
18. „Kiusamisest vabaks!“ metoodika teadustegevuse ja koolitervikliku arendustegevuse korraldamine. 
19. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ mõju ja tõhususe väljaselgitamisele suunatud uuringutegevus 

lasteaedades, tulemuste analüüs, teavitus, sisend järgnevasse uuringutegevusse. 
20. Programmi arendamisega seotud haldus- ja majanduskulud. 
21. Programmi „Kiusamisest vabaks!“ laienemine haridusasutustesse ning Kiusamisvaba Haridustee 

kontseptsiooni uuendamise sisulise protsessiga seonduvate ülesannete täitmine. 
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Järgnevalt on kokkuvõtlikult esitatud olulisemad Lastekaitse Liidu poolt 2019. aastal elluviidud tegevused. 

 

Projekt „Targalt internetis“  

Projekti „Targalt internetis“ eesmärk on kaasa aidata laste ja lapsevanemate targemale internetikasutusele ning 
laste seksuaalset ärakasutamist esitava sisuga materjalide leviku tõkestamine internetis. 2019. aastal viisid 
projekti koostöös ellu Lastekaitse Liit, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Tehnikaülikool ja 
Sotsiaalkindlustusamet. Projekti nõuandvasse kogusse 
kuulusid 18 organisatsiooni esindajad, sh ministeeriumite, 
riigiasutuste ning mittetulundusorganisatsioonide 
esindajad, samuti Telia Eesti AS esindaja. Projekti 
rahastas Euroopa Komisjon ja kaasrahastas Eesti riik läbi Hasartmängumaksu Nõukogu (Sotsiaalministeeriumi 
kaudu).  

 

Projekti „Targalt internetis“ tegevused 2019. aastal 

Projekti veebilehe www.targaltinternetis.ee kaudu saavad külastajad infot projekti tegevustest ning tutvuda ja 
alla laadida projekti raames loodud teabe- ja õppematerjale. Veebileht on eesti-, vene- ja ingliskeelne. Aastal 
2019 külastas seda 36 780 külastajat 219 294 korral, keskmiselt vältas külastusaeg 3,5 minutit. 

Projekti Facebooki lehel (https://www.facebook.com/Targaltinternetis/) oli 2019. aastal 1070 jälgijat ja postituste 
sisu jõudis umbes 25 000 kasutajani. 

Projekti veebilehele laeti aasta jooksul üles 23 uudislugu ning 16 teavitus- ja õppematerjali. Projekti Facebooki 
lehele laeti 2019. aastal 43 uudislugu. 

Aasta jooksul toimus 44 temaatilist töötuba lastele, 
õpilastele ja õpetajatele, sh viis töötuba koostöös Telia 
Eesti AS-iga. 

Tõlgiti ja kohandati Eesti vajadustele vastavaks 
lastevanematele suunatud kampaania üleeuroopalise 
kampaania Positive online content materjalid. Need tehti 
kättesaadavaks veebipõhiselt (kaks videoklippi) ja 
kujundati plakat. Koostati teavitusmaterjal lastevanematele 
selle kohta, milline on  lapsesõbralik veebisisu ja kuidas 
seda hinnata.  

Kokkuleppel Telia Eesti AS-iga jätkus koostatud  teavitusvoldiku „Soovitused toetamaks lapse edukat 
toimetulekut digimaailmas“ jagamine firma müügiesindustes, kui lapsevanem ostab lapsele digiseadme. 
Teavitusvoldik sisaldab soovitusi ja praktilisi nõuandeid digiseadme ja selles oleva info kaitsmiseks ning 
käitumiseks digikeskkondade kasutamisel, vältimaks enda ohtu seadmist ning teistele kahju tekitamist.  

Koostati kaks uut tunnikava õpetajatele  käsitlemaks küberkiusamise temaatikat 5.-7. klassi õpilastega. Lisaks 
koostati ja kujundati veebipõhine teavitus- ja õppematerjalide pakett „Tagasi koolis“, mis saadeti septembri lõpus 
üldhariduskoolidele. Õppematerjalide pakett oli suunatud peamiselt põhikoolidele, käsitlemaks õpilastega 
turvalist ja vastutustundlikku käitumist internetis.Lasteaiaõpetajatele koostati tegevus/tunnikava, käsitlemaks 
koolieelikutega turvalist veebikasutust. 

Aasta jooksul tõlgiti eesti keelest inglise keelde veebiajakirja „Targalt internetis“ kolm artiklit: „Digiühiskonna 
andmestunud laps“, „Kuivõrd aktiivne digikodanik on Eesti noor“  ja „Millest sõltub koolide digipädevus“ 
(B.Lorenz). Eesti keelest vene keelde ja inglise keelde tõlgiti kaks küberkiusamise teemalist tunnikava: 
„Küberkiusamine I. Tunnikava 5.-7.klassile“ ja „Küberkiusamine II. Tunnikava 5.-7. klassile“. Inglise keelest eesti 
keelde tõlgiti turvalise interneti päeva teavitustekst, lapsesõbraliku sisu tekst, samuti lasevanematele suunatud 
kahe videoklipi, teavitusbukleti ja plakati tekst. 
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Projekti „Targalt internetis“ noortepaneel 

Projekti „Targalt internetis“ juures tegutseb noortepaneel1, milles osaleb 15 õpilast vanuses 12-16 aastat 
erinevatest koolidest. Noortepaneeli liikmete kaudu jõuavad projektimeeskonnani laste ja noorte arvamused ja 
mõtted, millist teavet nad interneti edukaks ja turvalisemaks kasutamiseks vajavad ning mil viisil see noorte ja 
lasteni kõige paremini jõuab. 

2019. aastal toimus 27.-29. augustil Nelijärve puhkekeskuses 
noortepaneeli laiendatud koolitusseminar, kus osales 40 last ja 
noort. Kolme päeva jooksul koostasid noored osalejad temaatilisi 
lauamänge ja küberkaitsealase võistluse õpilastele, loodi ka 
muinasjuttude ainetel õpivideo. Tegusad päevad olid täis 
planeeritud nii mõttetööd kui ka vabas õhus liikumist, vanemad 
osalejad juhendasid nooremaid.   

Noortepaneeli liikmed osalesid turvalise interneti päeva kampaania 
elluviimisel: koostasid viktoriiniküsimusi põhikooliõpilastele, jagasid 
kampaania infot ja toetasid oma koolis ürituste läbiviimist. Aasta 

esimesel poolel osaleti lasteombudsmani laste ja noorte kohtumiste sarjas “Let’s Talk Young”, mille tulemusena 
valmis videoklipp laste ja noorte sõnumiga digimaailma võimaluste või murekohtade esiletoomiseks. Enne 
videoklipi valmimist toimus 5 kohtumist erinevate oma ala spetsialistidega.  Noortepaneeli liige osales ja esindas 
noortepaneeli Safer Internet Forumil 20. novembril Brüsselis. 

 

Turvalise interneti päev 

2019. aastal tähistati rahvusvahelist turvalise interneti päeva 5. veebruaril, mille sõnum oli: Parem internet saab 
alguse igaühest meist. Eestis oli  fookuses koostöö ja tehnoloogia vastutustundlik kasutamine ning laste ja 
noorte internetikasutus. 

Jaanuaris saadeti kõikidele koolidele, lastaedadele ja noortekeskustele 
kutse tähistada turvalise interneti päeva ning käsitleda veebruarikuu 
teisel ja/või kolmandal nädalal interneti ja nutiseadmete kasutamise kui 
ka ohutuse temaatikat. Kutsega koos saadeti kõigile asutustele ka 
projekti poolt koostatud veebikogumik, mis sisaldas materjale ja 
soovitusi temaatiliste ürituste korraldamiseks 

Koostati turvalise internetikasutuse alane test põhikooli õpilastele neljas 
vanusegrupis. Testide koostamises osalesid ka projekti noortepaneeli 
liikmed. Testi lingid saadeti materjalide kogumikus kõikidele 
põhikoolidele. Enne testi tegemist sai vaadata väikest videoklippi, mis 
tõmbas tähelepanu olulisematele teemadele.  

Kokku andsid oma üritustest teada 128 kooli, lasteaeda ja noortekeskust, 
üritustel oli kokku üle 25 000 osaleja. Ülevaate sellest, milliseid üritusi ja 
tegevusi korraldati, saab projekti veebilehel Targalt internetis oleva interaktiivse kaardirakenduse kaudu.  

Turvalise interneti päeval 5. veebruaril toimus Lastekaitse Liidu ja Tartu Ülikooli koostöös Tallinnas Nordic Hotel 
Forumi konverentskeskuses konverents „Digilaps, kus tõttad sa? EU Kids Online’i Eesti 2018. aasta uuringu 
esialgsed tulemused“. Konverentsil esitleti üleeuroopalise laste internetikasutuse Eesti uuringu tulemusi ning 
osalejate vahel toimus arutelu, kuidas paremini toetada laste turvalist ja vastutustundlikku internetikasutust ning 
milline on selles lapsevanemate roll. Uuringutulemuste aruanne.  

Päeva tähistamise raames anti välja veebiajakirja „Märka last“ temaatiline erinumber, mille artiklid käsitlevad 
tervislikku ja turvalist interneti ja digitaalsete kommunikatsioonivahendite kasutamist, tutvustavad lapse arengut 
toetavat veebisisu ja noorte veebikäitumist, sh huvitavaid järeldusi EU Kids Online Eesti uuringust. Ajakirja artiklid 
sisaldavad ka infot uutest õppematerjalidest koolidele ja koolitustest õpetajatele.  

 
1 Vaata lähemalt: http://www.targaltinternetis.ee/noortepaneel/  
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Turvalise interneti päeva raames toimus perioodil 01.-14.02. õpilaste meemikonkurss “Rõõmud või mured 
digimaailmas” 4.-12. klassi õpilastele. Võistlustöid sai esitada elektrooniliselt Padlet-i keskkonnas. Võistlusele 
esitati rohkem kui 800 tööd koolidest üle Eesti. 

 

Vihjeliin 

Vihjeliin (www.vihjeliin.ee) on Lastekaitse Liidu poolt 
pakutav veebipõhine tasuta teenus, mis võimaldab 
interneti kasutajal edastada teavet internetis levivast 
materjalist laste seksuaalse väärkohtlemise kohta. Vihjeliin 
on ka rahvusvahelise assotsiatsiooni INHOPE liige, kuhu 
kuuluvad 47 vihjeliini (hotline) 43-st riigist üle maailma. 
Koostöö eesmärk on panustada laste seksuaalset 
väärkohtlemist esitava materjali leviku tõkestamisse 
internetis. Vihjeliini kaudu saab teabe internetis levivast 
laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist 

edastada anonüümselt. Iga teate sisu hinnatakse vastavalt riigisisestele seadustele ning ebaseadusliku materjali 
korral edastatakse teave vastava riigi vihjeliinile, kus materjal on üles laetud. Eestis üles laetud materjali korral 
edastatakse teave Politsei- ja Piirivalveametile.  

2019. aasta jooksul käideldi vihjeliini veebivormi ja INHOPE-i teabevahetussüsteemi ICCAM kaudu saadud 553 
teadet, millest 131 sisaldas infot laste seksuaalset väärkohtlemist esitavast materjalist. Vastavasisuline teave 
esitati Politsei- ja Piirivalveameti kontaktisikule ning asukohariigi vihjeliinile. Vaata: vihjeliini statistika.   

 

Hea nõu lastega peredele 

Projekt “Hea nõu lastega peredele”, mis sai alguse aastal 2010, keskendub ennekõike majanduslikult 
kindlustamata lastega peredele tasuta õigusabi osutamiseks. Samuti õigusteenuse kättesaadavuse 
parandamisele ja õigusteadlikkuse suurendamisele tervikuna.   

Tasuta perekonnaõigusalased nõustamised toimusid eelneva registreerimise alusel üle nädala kolmapäeviti 
Lastekaitse Liidu büroos Tallinnas. Samuti nõustati kliente Hiiumaal koostöös Hiiumaa Lastekaitse Ühinguga. 
Piirkondlik lähenemine on väga oluline, kuna õigusabi kättesaadavus ääremaal on keeruline. 

Koostöös Eesti Advokatuuriga ja advokaatide pro bono panusel osutati projekti “Hea nõu lastega peredele“ 
raames 2019. a tasuta õigusabi kokku 95-le inimesele (sh 21 venekeelset klienti). Perioodil 09.01.-11.12.2019 
sai tasuta õigusabi 84 inimest Tallinnas, Lastekaitse Liidu büroos  ja 11 inimest Hiiumaal koostöös Hiiumaa 
Lastekaitse Ühinguga.   

 

Teemad, millega käesoleval perioodil nõustamisele registreeruti, olid järgmised: hooldusõigus (sh lõpetamine); 
elatis (täitmine, elatisabi taotlemine, vähendamine); otsustusõigus (lapse elukoht); varalised küsimused (sh 
ühised laenud, ühise elamispinnaga seonduv); piiriülesed juhtumid, sh elatis, suhtluskord, sh sõlmimine, 
muutmine, täitmine; eestkoste; alaealised pärijad; alaealisele kuuluva korteriomandi kaasomandi lõpetamine, 
perelepitus. Esile saab tõsta elatise teemat, kuna see oli probleemiks peaaegu pooltele nõustamistel osalenutest. 

Nõustamistel esile kerkinud probleemidest ilmus veebiajakirjas Märka Last kaks temaatilist artiklit, mis ka tõlgiti 
vene keelde ja lisati kodulehe alalehele „Hea nõu lastega peredele“. 

 

Lastega töötavate spetsialistide pädevuse tõstmine 

Aastal 2019 jätkas Lastekaitse Liit lastega töötavate spetsialistide teadmiste täiendamist läbi koolitusseminaride 
sarja „Samal poolel – lapse poolel“. 

Jätkusid kohaliku tasandi multidistsiplinaarse võrgustiku koolitused „Koostöös lapse heaks“, mis viidi 2019 läbi 
neljas omavalitsuses ja said positiivse tagasiside. 
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Samuti jätkati Tervise Arengu Instituudi tellimusel õigusalaste koolitusmoodulite korraldamist 
lastekaitsetöötajatele. Sihtgrupi poolt kõrgelt hinnatud koolitused toimusid Tallinnas ja Tartus. 

Ajavahemikul detsember 2018 kuni veebruar 2019 toimusid Lastekaitse Liidu multidistsiplinaarsed koolitused 
„Koostöös lapse heaks“ ka Tallinna kooliõdedele (kolm koolitust, osalejaid kokku 74). Selgemaks said arusaamad 
lapse õigustest, heaolu hindamisest, kooliõe rollist koostöövõrgustikus ja multidistsiplinaarsest koostööst. 
Lastekaitse Liit tegi koolitustele tuginevalt ettepanekud infovahetuse ja multidistsiplinnarse koostöö 
edendamiseks Tallinna Koolitervishoid SA-le. 

 

Koolitusseminarid „Samal poolel – lapse poolel“ 

Aastal 2019 viidi koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Advokatuuri, Sotsiaalministeeriumi ja Tallinna Ülikooli 
Ühiskonnateaduste Instituudiga läbi 2 tasuta õigusalast seminari sarjas „Samal poolel – lapse poolel“. 
Alateemade valikul lähtuti lastekaitsetöötajatelt saadud tagasisidest. 

10.05.2019 toimus sarja 12. seminar, kus osales kokku 123 erialaspetsialisti. Sellel käsitleti alaealise õigusrikkuja 
abistamisega seonduvat erinevate osapoolte vaatenurgast. Ettekanded tegid PPA, SKA, MTÜ Papaver, SKA 
ohvriabi ja ennetusteenuste osakonna, Maarjamaa Hariduskolleegiumi ja Põhja Ringkonnaprokuratuuri esindajad. 
Vaata lähemalt: Kuidas aidata õigusrikkumise toime pannud alaealist? Seminar “Samal poolel – lapse poolel” 
annab vastuseid. 

08.11.2018 toimus 13. seminar, kus osales 138 erialaspetsialisti üle Eesti. Seminaril olid keskmes 
hooldusõigusega seonduvad küsimused erinevate osapoolte vaates. Ettekanded tegid Õiguskantseleri Kantselei, 
Eesti Advokatuuri, Sotsiaalkindlustusameti ja Justiitsministeeriumi esindajad. Kohtuniku vaate andis edasi Tartu 
Maakohtu Valga kohtumaja kohtunik Külli Puusep. Koolitusettekande teemal „Lapse võõrutamine teisest 
vanemast“ tegi  Soome tunnustatud lastepsühhiaater ja arstiteaduste doktor Jari Sinkkonen. Seminari 
modereeris Eesti Advokatuuri juhatuse liige ja perekonnakomisjoni esinaine vandeadvokaat Katrin Orav. Vaata 
lähemalt: Täna toimub seminar “Samal poolel – lapse poolel” alateemal laps ja lahutus. 

 

Kohaliku tasandi multidistsiplinaarse võrgustiku koolitused „Koostöös lapse 
heaks“ 

Lastekaitse Liit viis 2019. aastal neljas kohalikus omavalitsuses (Lääne-Harju vald, Lääne-Nigula vald, Viru-
Nigula vald ja Saaremaa vald) läbi kohaliku tasandi multidistsiplinaarse võrgustiku koolitused „Koostöös lapse 
heaks“. Koolitusele eelnes lapse heaolu toetava multidistsiplinaarse võrgustiku kaardistus ja analüüs 
koolitajatele, et kohandada koolitus vastava omavalitsuse vajadustele. 

Koolitusel osalejad kinnitasid, et nad said koolituse multidistsiplinaarsusest otsest kasu. Hinnati, et oma valla 
võrgustik kogunes ning nähti uue valla koosseisus võrgustiku liikmeid näost näkku. Osalejate hinnangul aitas 
koolitus paremini mõista koostöö vajalikkust ja infoliikumise tähtsust. Selgemaks said osapoolte rollid ja vastutus 
koostöövõrgustikus, kinnistusid ja uuenesid kontaktid, ennekõike arvestades, et valdade ühinemisega esines 
siiani võrgustikus ebaselgust. 

Lastekaitse Liit edastas koolituste järgselt projektis osalenud vallavalitsustele soovitused, mis olid suunatud 
multidistsiplinaarse koostöö edendamiseks kohalikul tasandil ning olid formuleeritud koolitusele eelnenud 
küsitluse, koolituse käigus saadud sisendi ja tagasiside analüüsist ilmnenud info põhjal. Omavalitsuse 
tagasisidest selgus, et soovitusi kasutati näiteks arengukava koostamisel, uue lastekaitsetöötaja ametikoha 
loomisel jms. 

 

Programm „Kiusamisest vabaks!“ 

Programmi „Kiusamisest vabaks!“ eesmärgiks on laste vaimse ja füüsilise turvalisuse 
suurendamine väärtushinnangute kujundamise kaudu kogukonnas koostöös 
haridusasutuste ja lastevanematega. Programm järgib Taanis The Mary Foundation ja 
Save the Children Denmark koostöös loodud programmi „Fri for mobberi“.  
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Haridusasutuste programmi kasutajate üldeesmärgiks on luua laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, 
kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt, kus lapsed hoolivad 
üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad neid, kes seda ise ei suuda.   

 
METOODIKA „KIUSAMISEST VABAKS!“ PÕHIVÄÄRTUSED 
SALLIVUS. Arvestame üksteise erinevustega ja kohtleme teineteist võrdsetena. 
AUSTUS. Arvestame kaaslastega ja oleme oma viisaka käitumisega teineteisele eeskujuks.  
HOOLIVUS. Näitame kaaslaste suhtes üles huvi ja abivalmidust. 
JULGUS. Jääme endale kindlaks ja kaitseme üksteist ebaõigluse eest. 

 

„Kiusamisest vabaks!“ tegevused 2019. aastal 

2019. aastal liitus programmiga seitse uut lasteaeda, kaks uut kooli, kümme uut lapsehoidu ja lasteaeda alla 3-
aastaste laste rühmadega. 2019. aasta lõpuks oli „Kiusamisest vabaks!“ rakendamise õiguse saanud 481 
lasteaeda, 145 kooli ja 18 lapsehoidu ja lasteaeda programmi rakendamiseks alla 3-aastaste laste rühmades. 

2019. aastal jätkusid programmi „Kiusamisest vabaks!“ põhi- ja jätkukoolitused. Põhikoolitusi lasteaedadele 
toimus kokku kuus, sh üks koolitus vene keeles. Koolide meeskondadele toimus kokku kaks põhikoolitust, neist 
üks venekeelne. Kogu koolipere koolitusi toimus kaks, sh üks erivajadusetega õpilastega koolile. Toimusid 
jätkukoolitused neile, kes osalesid põhikoolitustel 2017. aastal: üks jätkukoolitus lapsehoidudele ja 
sõimerühmadele, kaheksa jätkukoolitust lasteaedade meeskondadele, kaks jätkukoolitust koolide 
meeskondadele. Lisaks on toimunud kolm koolitust, sh kaks vene keeles, programmiga liitunud koolide ja 
liitumishuviliste koolide juhtkonnaliikmetele.  

„Kiusamisest vabaks!“ programmi metoodikakeskusteks olevate lasteaedade ja koolide koostöös toimus 
piirkondades kolm üle-eestilist teabe-/koolituspäeva ning programmi koordinaatorid osalesid mitmetel kiusamise 
ennetamise temaatilistel konverentsidel ja seminaridel koostöös teiste lastega töötavate spetsialistidega. Teabe- 
ja koostööpäevade tulemusel laienes kogukondades erinevaid spetsialiste siduv võrgustik ja selles osalevad 
spetsialistid mõistavad riskikäitumise ennetamise vajadust ning teavad metoodikast tulenevaid võimalusi. 
„Kiusamisest vabaks!“ eesmärke ja laienemist toetas ka novembris 2019 toimunud Lastekaitse Liidu 
aastakonverents „Lapse õigus olla tema ise“. 

Aastal 2019 on koostatud programmi „Kiusamisest vabaks!“ arengukava aastateks 2019-2022. Lastekaitse Liidu 
strateegilised tegevused programmi „Kiusamisest vabaks!“ kasutamiseks ja arendamiseks aastal 2020 on 
koostöö ja eestkõnelemine, sh teavitustöö ja kommunikatsioon, programmi arendamine ja haridusasutuse 
tervikliku arendustegevuse korraldamine. Alates septembrist 2019 sõlmitakse kooli juhtidega koostöökokkulepe 
programmi „Kiusamisest vabaks!“ elluviimiseks, kooliterviklikult pakutakse kiusamise ennetamiseks temaatilisi 
tunnikavasid ning keskendutakse temaatiliste koolituste ja seminaride korraldamisel kooliterviklikult. 

Septembris 2019 ilmus programmi raames ajakirja „Märka last“ järjekorras üheksas erinumber. Suvel 2019 loodi 
heategevusprojekti RatRace 2019 toetusel uudne mäng „Sõber Karu memoriin“ lastega peredele ning laste ja 
vanemate ühise tegutsemise toetamiseks, mis sisaldab ka nõuandeid lapsevanematele kiusamise ennetamiseks. 

„Kiusamisest vabaks!“ programmimeeskonna liikmed ja teised Lastekaitse Liidu liikmed on osalenud 
Kiusamisvaba Haridustee Koalitsiooni tegevustes ning haridusliikumiste võrgustikes ja rahvusvahelises „Free of 
Bullying“ võrgustikus. 

2018. aastal alanud Tallinna Ülikooli programmi „Kiusamisest vabaks!“ mõju-uuringu piloteerimine lasteaedades 
on läbi viidud, järeldused esitatud ning esitletud vastavalt Tallinna Ülikooliga sõlmitud lepingule. 
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Koolirahu 

Esimesel septembril 2019 kuulutati koolirahu välja kahekümnendat korda Narvas. 
2019/2020 õppeaasta koolirahu leping sõlmiti Lastekaitse Liidu, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, Narva linna, Eesti Õpilasesinduse Liidu, Noorteühendus 
TORE ja Integratsiooni SA vahel.  

Koolirahu väljakuulutamise tseremoonia puhul korraldati Narva linnuses 
perepäev, kus jagus mitmeks tunniks vahvaid tegevusi erinevatelt 
organisatsioonidelt. Lisaks meelelahutus koos tantsu, laulu ja muusikaga Karl-Erik 
Taukar bändilt. Kajastus Koolirahu lehel ja SIIN 

Sel aastal oli koolidel võimalik koolirahuga liitumiseks välja trükkida plakat, mille sai terveks õppeaastaks 
kooliperele meeldetuletuseks asetada kooli seinale, ja ilmus Koolirahu tutvustav voldik. Koolirahu lepinguga liitus 
õppeaastal kokku 113 kooli 32 257 õpilasega.  

 

Projekti „Noorte kaasamine osalusvõimaluste laiendamiseks“ 

2019. aasta sügisel toimus Tartus Noorteühenduste Liidu poolt rahastatud projekt “Noorte kaasamine 
osalusvõimaluste laiendamiseks”. 

Projekti peamiseks eesmärgiks oli luua võimalusi suurema hulga noorte kaasamiseks, seda nii  Lastekaitse Liidu 
Noortekogu töösse kui ka laiemalt. Seisab ju Lastekaitse Liit kõigi Eesti laste ja noorte eest, alustades sellest, 
et lapsed ise teaksid, millised õigused neil on ning kuidas neid tagada.  

Noortekogu tugevnemist, laienemist ja jõudmist lapse õiguste temaatikaga enamate noorteni toimus keskse 
tegevusena Noorte Meedialaagri 26.-27.oktoobril 2019 Tartus, mis tõi kahepäevasele kohtumisele 
meediahuvilisi noori nii Lääne-, Harju-, Järva- kui ka Tartumaalt.  

Info projekti kohta on leitav: Noorte kaasamine osalusvõimaluste laiendamiseks 

 

Projekt „Koos oleme tugevad“ 

01.08.2019 – 30.11.2019 toimus Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt rahastatud projekt „Koos oleme tugevad“, 
mis oli suunatud Lastekaitse Liidu liikmetöö ja sisekommunikatsiooni arendamiseks. 

Projekti tegevustega kaardistati Lastekaitse Liidu täpsemad arenguvajadused liikmetöös ja 
sisekommunikatsioonis ning koostati liidu sisekommunikatsiooni ja liikmetöö arendamise tegevuskava vastvalt 
Lastekaitse Liidu 2019-2022 strateegias püstitatud arengueesmärkidele. 

PROJEKTI RAAMES VIIDI LÄBI: 
 Lastekaitse Liidu liikmeskonna uuring. Koostati online küsimustik, mis edastati 

liikmesorganisatsioonidele. Küsimustiku eesmärk oli kaardistada iga liikmesorganisatsiooni hetkeseis 
teda ümbritsevas kogukonnas, liikmete vajadused, huvid ja ootused Lastekaitse Liidu suhtes. 
Küsimustikule vastas 18 liikmesorganisatsiooni esindajat. 

 Lastekaitse Liidu arenguseminar “Koos oleme tugevad” toimus Pivarootsi õppe-ja puhkekeskuses. 
Kahepäevasel kogunemisel osales 32 Lastekaitse Liidu liiget (sh liikmesorganisatsioonide esindajad, 
toetajaliikmed, vanematekogu liikmed ja Lastekaitse Liidu büroo meeskond). Ühiselt arutleti ning lepiti 
kokku organisatsiooni fookusteemades, millele tulevikus enim keskendutakse. Samuti kaardistati 
fookusteemadega seotud siht- ja sidusrühmad mõjusama võrgustikutöö kujundamiseks ning 
koostöökommunikatsiooni arendamiseks.  

 Meeskonnakoosolek seminaril väljatoodud ettepanekute hindamiseks ning neile praktilise väljundi 
leidmiseks. 

 Seminari kokkuvõte ja edasiste plaanide lühitutvustus edastati seminaril osalejatele e-kirjaga. 
 Lastekaitse Liidu sisekommunikatsiooni ja liikmetöö arendamise tegevuskava loomine vastvalt 

Lastekaitse Liidu 2019-2022 strateegias püstitatud arengueesmärkidele. 
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Projekt „(RE)Searching for Quality of Life of Young People in 

Baltics“ 

2018. aastal viidi “Erasmus+: Youth in Action” programmi rahastusel Excolo Latvia Ltd, Biedrība Latvijas Bērnu 
Labklājības tīkls, Lastekaitse Liidu, Ziburio Fondas ja Web Multishop Company OÜ koostöös ellu projekt 
„(RE)Searching for Quality of Life of Young People in Baltics“ (vt https://youthpitstop.com/et/). Projekti eesmärk 
oli noorte heaolu indikaatorsüsteemi loomine, mille abil on võimalik korraldada regulaarseid ja rahvusvaheliselt 
võrreldavaid Balti riikide noorte heaolu mõõtmisi. Indikaatorsüsteemi kasutamine aitab arendada tõenduspõhist 
laste- ja -noortepoliitikat ning perepoliitikat. 

PROJEKTI RAAMES ON ELLU VIIDUD JÄRGMISED TEGEVUSED: 
 Noorsoovaldkonna uurijate paneel Baltimaades eesmärgiga tugevdada koostööd ja infovahetust Balti 

riikides töötavate teadlaste vahel. 
 Noorte heaolu hindamise indikaatorite süsteem, mis on välja töötatud ja piloteeritud, võimaldades läbi viia 

regulaarset ning rahvusvaheliselt võrreldavat noorte heaolu kvaliteedi hindamist Balti riikides. Lisaks on 
loodud ka metoodiline juhendmaterjal KOV-idele. 

 Veebileht YouthPitStop.com – teabe, andmete ja kogemuste vahetamise platvorm noortevaldkonnas 
töötavatele inimestele (poliitikakujundajad, teadlased, spetsialistid, noored töötajad jne). 

 2019. aastal valmis uuring Noorte elukvaliteet Baltimaades: uuringuaruanne Eesti tulemustest ja  artikkel 
Kas Eesti noortle on hea olla? Võrdlus teiste Balti riikidega. 

 

Projekt „TOOL4GENDER“  

Rahvusvahelise projekti TOOL4GENDER (Tools to Support Teachers and Educational Institutions in the 
Prevention of Gender Violence) eesmärk on tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid 
spetsialiste (õpetajad, psühholoogid, sotsiaalpedagoogid, koolituskeskuste personal) soolise vägivalla, selle 
vormide ja leviku kohta ning seeläbi ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-16-aastaste seas. 

Projekt viiakse ellu ajavahemikul september 2019 kuni september 2021 rahvusvahelise projektimeeskonna 
poolt, mida koordineerib Asociacion Para La Gestion De La Integracion Social (GINSO, Hispaania). Lisaks 
Lastekaitse Liidule on projekti partnerid veel Sociedad Espanola De Asistencia Sociosanitaria De Valencia 
(Hispaania), Senior Europa Sociedad Limitada (Hispaania), Save the Children Romania (Rumeenia), Branch Dolj, 
Heron Digital Education & Mathisis LTD (Küpros), I.R.E.S. – Istituto Di Ricerche Economiche E Sociali Del Friuli 
Venezia Giulia Impresa Sociale (Itaalia). 

Projekti rahastab Euroopa Liit läbi Erasmus+ programmi. 

2019. aastal toimusid projekti raames ettevalmistused ja parimate praktikate kogumised seoses soopõhise 
vägivalla ennetustööga koolis. 

PROJEKTI TULEMUSEL VALMIVAD: 
 kogumik lastega töötavatele spetsialistidele ja lapsevanematele, mis sisaldab soolise vägivalla teooriat, 

näiteid soolise vägivalla ennetamisest ning ülevaadet erinevates riikides tehtud teemakohasest tööst; 
 virtuaalne õppimiskeskkond lastega tegelevatele spetsialistidele; 
 rakendus lastele tervete suhete ja vägivaldsete suhete äratundmiseks. 

 

Ajakiri  „Märka last“ 

Lastekaitse Liidu ajakiri „Märka last“ on loodud tutvustamaks lapse õiguste edendamise alast tegevust ning 
andmaks häid näpunäiteid lapsevanematele. Ajakiri ilmus esimest korda 2009. aastal ja oli kuni jaanuarini 2014 
paberkandjal. Pärast seda on ajakiri kättesaadav elektroonilisel kujul (välja arvatud erinumbrid). 

2019. aastal  ilmus veebikiri „Märka last“ neljal korral, millest kaks olid erinumbrid. Veebikiri jõudis e-postina 
1502 tellijale.  Digitaalse ajakirja külastajatest 34,9% kasutab venekeelseid seadeid. Veebikirjas ilmunud 
artiklite valimikku on avaldanud ka Postimehe ja Delfi portaalid. 

MÄRKA LAST ERINUMBRID 2019. AASTAL 
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 Veebruaris ilmus projekti „Targalt internetis“ erinumber. 
 Septembris ilmus programmi „Kiusamisest vabaks!“ erinumber. 

Seadusloomes osalemine ja ettepanekud erakondadele 

Lastekaitse Liit MTÜ esitas Eesti erakondadele 2018. a septembris 32 soovitust kuuel erineval teemal,  et aidata 
kaasa Eesti laste õiguste ja heaolu tagamisele. Lastekaitse Liidu eesmärgiks oli, et antud teemad jõuaksid 
erakondade valimisprogrammidesse. Lastekaitse Liit tegi veebruaris 2019 analüüsi ettepanekutele vastavuse 
kohta. 

Lastekaitse Liidu üldkogu 27.04.2019 tegi avaliku pöördumise Euroopa Parlamendi kandidaatidele: Tuleviku 
jaoks tuleb lapse õigused võtta parlamendis oma südameasjaks! 

Koostöös lapse õiguste ja heaolu eest seisvad organisatsioonidega tegi Lastekaitse Liit 30. detsembril 2019 
riigikogu sotsiaalkomisjonile ja fraktsioonidele pöördumise täiendada pühade ja tähtpäevade seadust ning muuta 
lastekaitsepäev riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks. "Turvaline ja lapsesõbralik Eesti on iga lapse õigus ning 
meie kõigi kohustus ja võimalus kõikjal ning alati. ÜRO lapse õiguste konventsioon rõhutab vanemate kõrval riigi 
rolli.“ 

Lastekaitse Liit MTÜ on aktiivne seadusloome protsessis osaleja. Aastal 2019 esitas liit kokku 14 kirjalikku 
arvamust seadusloome osas, samuti esitas arvamused Riigikantseleile, Riigikontrollile, Justiitsministeeriumi 
Vanglate osakonnale, Viru Vanglale jpt ning andis põhjaliku sisendi Eurochild´ile European Semester osas. 

 

Lapse õiguste kuu 

Kogu maailmas tähistatakse 20. novembril rahvusvahelist lapse õiguste päeva. Eesti ühines ÜRO lapse õiguste 
konventsiooniga 20. novembril 1991. aastal. 2019. aasta novembris toimus mitmeid temaatilisi üritusi, sh 
teadlikkuse tõstmise üritusi. 

MTÜ Lastekaitse Liit tähistas erinevate sündmustega lapse õiguse kuud ja laste õiguste konventsiooni 30. 
aastapäeva (vt kogu kava). Kuu raames viidi läbi loovkonkurss „Õigus olla mina ise“, millele esitati 443 laste ja 
noorte loovtööd koolidest ja 59 loovtööd lasteaedadest üle Eesti.  

Korraldati Lastekaitse Liidu traditsioonilise aastakonverents „Lapse õigus olla tema ise“, millel osales 130 
inimest. Laste õigusi tutvustati lasteetenduse „Mõmmi ja Sõbrad“ raames kümnel etendusel. Ilmus veebikiri 
Märka last. Koostöö PÖFF´i JUST FILM lapse õiguste  alaprogrammiga tutvustati laste elu erinevaid tahke. 

 

Just Fi lmi lapse õiguste programm  

Just Film toimub igal aastal novembrikuus PÖFFi raames ja selle üheks alaprogrammiks on lapse õiguste 
programm. Selle eesmärgiks on panna vaatajaskonda mõtlema, kas teatakse, millised on laste igapäevaelu 
olulised küsimused ning mida nad endalt ja teistelt kiivalt, kuid sageli varjatult ootavad. Igal aastal valitakse 
programmi just Eesti ühiskonna jaoks aktuaalsetest teemadest jutustavad filmid.  

2019. aastal linastus lapse õiguste programm Just Filmi raames üheksandat korda korda, programmi raames 
tutvustati laste elu erinevaid tahke.  

VÕIDUFILMID: 
 Festivali Grand Prix:  LOODAN, ET JÄRGMISEL KORRAL SURED (Ungari, 2018). 
 ECFA žürii peaauhind: LOS BANDO (Norra, 2018). 
 Parim noortefilm: VÄIKESED HIIGLASED (Kanada, 2018). 
 Parim lastefilm: LOS BANDO (Norra, 2018). 
 Rahvusvahelise žürii eripreemia: VANGIS MICHAEL (Suurbritannia, 2017). 
 ECFA žürii eripreemia: EIA JÕULUD TONDIKAKUL (Eesti, 2018). 
 Noortežürii eripreemia: KOOLIGA ON KÕIK (Prantsusmaa, 2018). 
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Rahvusvaheline koostöö  

Rahvusvaheline koostöö on alati olnud Lastekaitse Liidu üheks oluliseks suunaks. Rahvusvahelise suhtluse 
kaudu on liit toonud Eestisse mitmeid olulisi praktikaid ja jaganud ka teistele oma häid kogemusi ja edusamme. 
Hea rahvusvaheline koostöö loob võimalused laiapinnaliste projektide ja ettevõtmiste teostamiseks. 

Aktiivselt jätkati tööd Euroopa suurimas lapse õiguste huvikaitse võrgustikus Eurochild, Lastekaitse Liidu 
noortekogu esindajad osalesid aktiivselt Eurochildi laste nõukogu töös. 

Programmi „Targalt internetis“ raames osaleti aktiviselt rahvusvaheliste organisatsioonide INHOPE (vt 
http://inhope.org/gns/home.aspx) ja Insafe (vt https://www.betterinternetforkids.eu/) töös. 

Programmi „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ meeskond osales novembris Taanis rahvusvahelisel „Free of 
Bullying“ rahvusvahelise programmivõrgustiku iga-aastasel seminaril.  

2019. septembris alustas Lastekaitse Liit koostööd rahvusvahelises projektis TOOL4GENDER, mille eesmärk on 
tõsta teadlikkust ja harida erinevates valdkondades tegutsevaid spetsialiste (õpetajad, psühholoogid, 
sotsiaalpedagoogid, koolituskeskuste personal) soolise vägivalla, selle vormide ja leviku kohta ning seeläbi 
ennetada soolise vägivalla juhtumeid 8-6-aastaste seas. Projekt viiakse ellu ajavahemikul september 2019 kuni 
september 2021 rahvusvahelise projektimeeskonna poolt, mida koordineerib Asociacion Para La Gestion De La 
Integracion Social (GINSO, Hispaania).  

2019. aastal võõrustati erinevaid delegatsioone, näiteks kahte Ukraina haridus- ja inimõigusvaldkonna 
delegatsiooni, kellele anti ülevaade Eesti sotsiaal- ja hariduspoliitika olukorrast ning tutvustati Lastekaitse Liidu 
tegevusi.  

2019. aastal oli tihe koostöö Soome Lastekaitse Keskliidu ja Mannerheimi Lastekaitse Liidu esindajatega 
jagamaks omi parimaid praktikaid erinevates lapse õigusi puudutavates valdkondades. Näiteks koostöös Soome 
Lastekaitse Keskliidu ja Soome Instituudiga Eestis korraldati 15. augustil kunstide öö raames Tallinnas 
kunstisündmus lastele, kus muuhulgas pöörati tähelepanu ka LÕK 30. aastapäevale.  

 

Lastekaitse Liidu Fond 

Sihtasutuse Eesti Rahvuskultuuri Fondi allfondina tegutsev Lastekaitse Liidu Fond asutati 2002. aastal 
eesmärgiga toetada põhi- või keskharidust omandavaid andekaid õpilasi ning laiendada nende võimalusi 
edasiarenemiseks.  

ACE Logistics Estonia rahalised annetused võimaldasid 2019. aastal jagada ca 10 000 euro ulatuses stipendiume 
andekatele lastele osalemaks õpingutel, treeningutel või riigisisestel ning rahvusvahelistel võistlustel, 
olümpiaadidel, turniiridel jne. Vaata: fondi stipendiaadid. 
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LASTEKAITSE LIIDU LASTELAAGRITE OÜ TEGEVUSED 2019 
Avalikes huvides ning vabatahtliku ühendusena tegutsev Lastekaitse Liit MTÜ eristab oma põhitegevusest 
aktiivse ettevõtluse. Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ toetab läbi oma tegevuse Lastekaitse Liidu missiooni, 
arendab ja pakub laste ja noorte vajadusi teades ning arvestades teenuseid sihtrühmadele, organisatsioonidele 
ja institutsioonidele sisuprogrammide kaudu ning kommertsteenuseid ürituste korraldamiseks. Osaühingu tööd 
ja Remniku lastelaagrit juhib osaühingu juhatuse liige Alar Tamm, Pivarootsi laagri juhataja on Katrin Kadakas. 

Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ põhitegevus on laagriprogrammide ja noortevaheliste tegevuste 
korraldamine, toitlustamine ja majutuse ning seminariteenuste jne osutamine, mis toimub lähtuvalt äriplaanist 
ja haridus-, noorsootöö-, sotsiaalvaldkonna teenuste kontseptsioonist. 

Töölepingu alusel oli 2019. aastal õppe- ja puhkekeskuste keskkondade arendamisel ning teenuste osutamisel 
alaliselt seotud viieliikmeline põhimeeskond. Töötajate keskmine arv koos võlaõiguslike lepingute alusel teenust 
osutavate isikutega taandatuna täistööajale oli üheksa inimest.  

 

Laagritegevused 2019. aastal 

Noortelaagrid  

OÜ poolt pakutakse laagrimeetodil valikulise sisuga programme erinevatele sihtrühmadele. Noortelaagri 
programmide korraldamine laagrimeetodil on kompleksteenus. Kompleksteenuste 
https://lastelaagrid.eu/noortelaagrid  (sisuprogramm, järelevalve  ja juhendamine, majutus, toitlustus, turvalisus, 
tervishoid jne) eesmärk on laste ning noorte vaba aja sisustamise kontekstis toetada nende arengut ja 
sotsialiseerimist läbi erinevate tegevus- ning tegutsemisviiside õppe-, tervislike- ning kasvatuslikel põhimõtetel. 

Laagriprogrammides osalevad noored vanuses 7 kuni 15 aastat. Erivajadustega  noortele on alates 2018. aastast 
võimalik juurde osta tugiisiku teenust ehk interdistsiplinaarset ööpäevahoidu tegevusluba SLH000838), et 
tagada võimalus osaleda koos teiste noortega erinevates tegevustes ning laagriprogrammides. 

Laagritingimustes läbiviidavaid programme ehk noortelaagreid laiemalt korraldati kahes Lastekaitse Liidu õppe- 
ja puhkekeskuses: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses/ Noortelaager, Lääneranna vallas, Pärnu maakonnas, ning  
Remniku õppe- ja puhkekeskuses/ Noortelaager, Alutaguse vallas, Ida-Viru maakonnas. 

2019. aastal osales Pivarootsi Noortelaagris korraldatud laagriprogrammides 622 noort ning Remniku 
Noortelaagris läbi viidud laagriprogrammides 1674 noort. Kokku osales 2019. aasta suvisel koolivaheajal arengut 
ja sotsialiseerumist toetavates huvipõhistes laagriprogrammides 2296 noort üle vabariigi ehk 1120 noort 
lastekaitsevõrgustiku (peamiselt kohalikud omavalitused) ja 1176 noort läbi vabaturu teenuste müügi 
internetikeskkonnas. OÜ poolt organiseeritud laagriprogrammide kestus oli keskmiselt 6-7 voodipäeva. Tallinnas 
elavate noorte kõrge osalusmäär näiteks Remniku Noortelaagris on seotud toetustega Tallinna Sotsiaal- ja 
Tervishoiuameti poolt (transport) ja MTÜ Tallinn Reval Rotary Klubi toetusel korraldatavale programmile Tallinna 
kaheksa linnaosa lastekaitsetalituste kaudu „Päikeselaagris“, kus osales 220 noort. 

Teenustele parema juurdepääsu ja hõlpsama kättesaadavuse võimaldamiseks doteerib noortele laagriteenuseid 
Haridus- ja Teadusministeerium läbi Eesti Noorsootöö Keskuse (edaspidi ENTK). Koondprojekti „Noorte 
tervistav ja arendav puhkus 2019“ raames toetati teenust lastekaitsevõrgustiku kaudu päevaarvestuses 
baashinnast 11,00 eurot voodipäeva eest ja tavatuusikute dotatsioon oli 5,40 eurot voodipäeva eest. ENTK oli 
lisaks toetustele laagritegevusteks abiks ka kasvatajate ja muu personali kaasamises, koolitamises ja 
nõustamises. 

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet aitas tegevustoetuse kaudu (Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus 
nr 131) noori, kelle elukoht oli Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Toetuse suurus ühe noore kohta päevas 
oli 3,50 eurot. 

OÜ ülesanne on jätkuvalt tihendada strateegilist partnerlust omavalitsustega, et tagada väiksemate võimalustega 
perede lastele osalemine laagriprogrammides. 
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Noorte töömalev 

Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning ENTK-ga korraldati Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondi 
(ESF) rahastamise abil Remniku õppe- ja puhkekeskuses neljandat aastat õpilastele ööbimisega töömalev. 
Perioodil juuni-juuli 2019 korraldati Peipsiääre vallast pärit 22 noorele ööbimisega malev. Juba teist aastat 
organiseeris Saue Noortekeskus Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses ööbimisega töömaleva Saue valla 12 
noorele. 

Töömalevate peamine eesmärk oli võimaldada noortele esmaste töökogemuste saamist.  

 

Laagrikool 

Laagrikool on haridusuuenduslik meetod õpilaste üldpädevuste (eriti sotsiaalse pädevuse) arendamiseks. 
Laagrikool on koolide õppekavadega seotud võimalus õppekeskkonna laiendamiseks, et toetada õpilaste 
mitmekülgset teadmiste omandamist laagrimeetodi, seikluskasvatuse abil. Laagrikoolid toimuvad koolide 
õppetöö ajal kestvusega üks kuni neli päeva. Juhendajad on vastava väljaõppe saanud professionaalid. 

2019. aastal osalesid partneritena laagrikoolide korraldamises MTÜ VitaTiim, Tartu Loodusmaja, Rocca al Mare 
Kool, Keskkonnaamet, Pärnu Vanalinna Põhikool, Noarootsi Kool, Iisaku Gümnaasium ja teised. 

 

Seminarid, noortekohtumised, suvekoolid  

Jõhvi Gümnaasium korraldas viiendat korda kooliaasta algust sisse juhatava seminarlaagri kogu kooliperele, kus 
osales 260 gümnaasiuminoort. Suvekoole korraldas MTÜ Noorteühing Tugiõpilaste Oma Ring Eestis 
(lühendatult T.O.R.E.). Eesti Meestelaulu Selts meeskonna initsiatiivil korraldati poistekooride laulu– ja 
spordilaager kokku 393 noorele. Eesti Motomatkajate Klubi lõpetas hooaja Remniku õppe- ja puhkekeskuses 
septembris toimunud kokkutulekuga MotoSügis, kus osales 220 motohuvilist. 

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses toimus traditsiooniline Lääneranna valla laager lasteaialastele, Lastekaitse 
Liidu arenguseminar, Pärnumaa raamatukogude töötajate seminar ja muud temaatilised sündmused.  

 

Investeeringud 

Lastekaitse Liit on välja arendamas tänapäevastele nõuetele vastavaid õppe- ja puhkekeskusi, mis oleksid 
vajadusel kasutusel aastaringselet ja mille teenustest oleks kasu eelistatult lastele, noortele ning lastega 
peredele. Teenused ja tooted ning teenuste osutamiseks vajalik keskkond on omavahel lahutamatult seotud.  

Pivarootsi õppe- ja puhkekeskuses teostati projekt „Kämpinguala projekteerimine ja rajamine“ PRIA/ Leader 
Kodukant Läänemaa kaasabil väärtuses 61 557 eurot, millele toetus oli 36 934 eurot. Valmistati ette peamaja 
katuse kapitaalremont ja nõuetele vastava joogivee saamiseks veepuhastussüsteemi projekt. Telkimisalale 
paigadati puidust telkmajad.  

Remniku õppe- ja puhkekeskuses toimus reoveepuhasti remont OÜ Järve Biopuhastus abi ja sponsorluse kaudu, 
teostati kapiteelremont personalimajas kasutuselevõtuks peremajutuse põhimõtetele, viidi läbi 
veepuhastusjaama suurhooldus ja elektritööd vastavalt Päästeameti poolt kehtestatud nõuetele. 
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LASTEKAITSE LIIT MTÜ ORGANISATSIOONINA  

Põhikirjalised tegevused 

Lastekaitse Liit on kodanikualgatusel põhinev ning avalikes ja heategevuslikes huvides tegutsev mittetulunduslik 
organisatsioon.  

Liidu tegevuse eesmärkideks on lapse õiguste  kaitsmine, lastekaitsealase tegevuse arendamine, osalemine 
noorsoo- ja perepoliitika väljatöötamises ja rakendamises ning liidu liikmete ühiste huvide eest seismine. 

Oma eesmärkide saavutamiseks tegutseb Lastekaitse Liit järgmistes põhisuundades: 

 töötab välja ja viib ellu lastekaitsealaseid projekte ning programme; 
 teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning osaleb ühisprojektides ja -

programmides; 
 toetab laste osalust kaasates neid liidu tegevustesse; 
 korraldab lastekaitsealaseid koolitusi; 
 teeb ettepanekuid lastekaitsealaste õigusaktide vastuvõtmiseks, muutmiseks ja täiendamiseks; 
 kirjastab lastekaitsealaseid trükiseid ja avaldab lapse õiguste alast teavet; 
 korraldab lastele ja noortele laagriteenust; 
 annab välja lastele ja noortele stipendiume; 
 abistab liidu liikmeid lastekaitsealases tegevuses, omavahelise koostöö korraldamises ja 

koordineerimises. 
 

Lastekaitse Liidu li ikmed 

2019. aasta lõpuks kuulus Lastekaitse Liidu liikmeskonda 22 juriidilist isikut (lastekaitse ühingut, seltsi või klubi), 
kelle põhikirjalise tegevuse eesmärk ja tegevuse põhisuunad on sarnased ja kooskõlas Lastekaitse Liidu 
eesmärgi ja tegevuse põhisuundadega ning kes soovivad arendada lastekaitsealast tegevust. Liikmed on 
esindatud erinevates maakondades. Liikmed moodustavad Lastekaitse Liidu üldkogu (üldkoosoleku), mis on 
põhikirja alusel organisatsiooni kõrgeimaks organiks. 

Lisaks liikmetele on Lastekaitse Liidul ka toetajaliikmed, kelleks põhikirja alusel saavad olla nii juriidilised kui ka 
füüsilised isikud. Liidu tegevuse toetajatel on õigus olla nõuandva sõnaõigusega kaasatud kõigi liidu organite 
tegevusse ja nad võivad olla valitud kõikidesse liidu organitesse, sh vanematekogusse. 

 

Üldkogu 

Lastekaitse Liit MTÜ üldkogu toimus 27. aprillil 2019. Üldkogu läbivaks teemaks oli organisatsiooni arendus ja 
tulevikusuunad.  

Osalesid Lastekaitse Liidu liikmed (esindatud 11 liiget), toetajaliikmed, liidu vanematekogu ja töötajaskond.  
Heaks kiideti 2018. aasta majandusaasta aruanne. Võeti vastu Lastekaitse Liidu strateegia 2019-2022 ja 
põhjalikult uuendatud põhikiri.  

Üldkogu tegi avaliku pöördumise Euroopa Parlamendi kandidaatidele: tuleviku jaoks tuleb lapse õigused võtta 
parlamendis oma südameasjaks! 

Lastekaitsetse Liidule valiti uus kuueliikmeline (sh liidu president) vanematekogu, pikendati Lastekaitse Liidu 
presidendi Ene Tombergi ametiaega 2022. aastani. Ametist astus tagasi senine juhataja Tõnu Poopuu.  
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Vanematekogu 

Vanematekogu täidab üldkoosolekute vahelisel ajal määratud ulatuses üldkoosoleku ülesandeid ning on 
Lastekaitse Liidu tegevust planeeriv, juhtimist korraldav ja järelevalvet teostav organ. Vanematekogu on 
kuueliikmeline, sh organisatsiooni president. Vanematekogu liikmed valitakse üldkogu salajasel hääletamisel 
kolmeks aastaks. 

VANEMATEKOGU: 
Ene Tomberg, president, 
Irina Golikova, Sillamäe Lastekaitseühing, 
Toivo Sikk, toetajaliige, 
Irene Käosaar, toetajaliige, 
Maris Jõgeva, toetajaliige, 
Tiiina Urm, toetajaliige. 

 

Lastekaitse Liidu vanematekogu pidas 2019. aastal kokku 10 istungit.  

 

Noortekogu  

Lastekaitse Liidu juures tegutseva 2004. aastal loodud noortekogu eesmärgiks on kaasata noori neid 
puudutavatesse küsimustesse, luues võimaluse avaldada oma arvamust erinevatel teemadel ning viia ellu 
erinevaid tegevusi lähtuvalt noorte huvist ja noortekogu fookusest. 

Ühtlasi alustas Lastekaitse Liidu noortekogu koostöös Eurochildi ja sealse NEF (National Eurochild Forum) 
programmiga Märka Last dünaamilise infoplatvormi loomist. 2019. aasta lõpuks oli domeen www.markalast.ee 
loodud ning peamine sisuline struktuur paigas ja kujundatud. 

Läbi terve aasta on noortekogu panustanud aktiivselt nii Lastekaitse Liidu tegevustesse kui ka esindanud laste 
ja noorte arvamust erinevatel Eesti kui ka rahvusvahelistel sündmustel: 

 osaleti Eesti Noorteühenduste Liidu poolt koordineeritud noortele mõeldud valimisplatvormi 
#poliitikudlubavad loomisel; 

 tutvustati Noortekogu tegevusi Lastekaitse Liidu büroo töötajatele ja üldkogul;  
 osaleti järjepidevalt  Eurochild’i Laste Nõukogu (Eurochild Children’s Council) töös; 
 edastati koostöös Eurochildiga aprillis Euroopa Parlamenti kandideerinud Eesti saadikutele kiri seoses 

lastega seotud teemade südameasjaks võtmisega ja tähelepanu pööramisega Euroopa parlamendis lapse 
õigustele;  

 panustati UNICEF Rumeenia ja Eurochild poolt koordineeritud Rumeenia laste deklaratsiooni (teema: lapse 
osalus otsuste tegemisel riiklikul ja Euroopa Liidu tasandil) valmimisse ja edasiandmiseks nii Rumeeniale kui 
Euroopa Nõukoja eesistujamaale; 

 korraldati  Noortekogu kunstitöötuba lapse õigustest (osalejaid 50); Kunstide öö Tallinnas ja lapse õigused: 
vabaõhu kunstitöötuba lastele ja noortele 15. augustil; 

 osaleti 30.10.2019 Noortekonverentsil “Avatud silmadega”, mille raames viidi läbi töötuba noortelt noortele 
(töötuba läbi viimas Lastekaitse Liidu 3 noort, 30 osalejat); 

 kogukonnapraktika raames kaasati noori Lastekaiste Liidu tegevustesse; 
 Tartus viidi läbi Noortekogu meedialaager (osalejaid 15); 

GALERII: Lastekaitse Liidu meedialaager tõi Tartusse kokku sarnaste huvidega noored; 
 Lastekaitse Liidu Noortekogu esindaja Kärg Valner Brüsselis ja Noortekogu koordinaator Brüsselis lapse 

õiguste konventsiooni 30. aastapäeva konverentsil; 
Ülevaade Brüsselist – LÕKi 30. juubeli ettevalmistused on täies hoos; 

 Lastekaitse Liidu Noortekogu esindaja esines ettekandega Lastekaitse Liidu aastakonverentsil ja osales 
paneeldiskussioonis teemal „Võrgustik lapse ümber ehk kuidas varem märgata kiusamist“; 

 Kaasati lapsi ja noori läbi loovkonkursi „Õigus olla mina ise“, mis toimus ÜRO lapse õiguste konventsiooni 
30. aastapäeva ja lapse õiguste kuu tähistamise raames; 

 Türi projektipäev Noortekogu liikme eestvedamisel (osalejaid 200); 
      Türi Põhikooli õpilasesinduse juht Triin Sooäär: “Iga noor on justkui särama hakkamist ootav täht”; 

 Noortekogu koolituse ja inspiratsioonipäev “Unistusi tuleb järgida” (osalejaid 12); 
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 Märka Last digitaalne platvorm, mille abil vahendada ja võimendada Noortekogu laste enda häält ja julgustada 
arvamuste loomist. Ühtlasi võimaldab see vabavõrgustiku põhimõttel kaasata noori üle terve Eesti ning 
sealsete koostööpartnerite hulgast  valitakse 2020. aasta jooksul ka uus täiendatud Noortekogu. 
 

Info Lastekaitse Liidu noortekogu kohta on leitav siit: Noortekogu. 

 

Büroo 

MTÜ Lastekaitse Liit büroo asub aadressil Endla 6-18, Tallinn. Alates 10. juuni 2019 juhib organisatsiooni 
igapäevast tööd juhatuse liige Varje Ojala. 2019. aastal panustasid Lastekaitse Liidu büroos erinevate projektide 
ja programmide elluviimisesse järgmised spetsialistid: 

 Helika Saar, lapse õiguste programmi koordinaator, 
 Malle Hallimäe, projekti „Targalt internetis“ koordinaator, 
 Helen Saarnik, projektijuht, 
 Viive Rull, programmi „Kiusamisest vabaks!“ koordinaator, 
 Marie Tammsaar, programmi „Kiusamisest Vabaks!“ koordinaator, 
 Annika Silde, Koolirahu ja noortekogu koordinaator, projektijuht, 
 Mart Valner, juhatuse liikme nõunik, 
 Aleksandra Munts-Avajõe, programmi „Kiusamisest Vabaks!“ koolide koordinaator, 
 Kristi Märk, projektijuht. 

Raamatupidamine on korraldatud lepingu alusel ja vastavalt kehtivale korrale. 
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LASTEKAITSE LIIDU RAHAASJAD 2019 

Rahastusallikad 2019 

Lastekaitse Liidu 2019. aasta finantsallikatest 1 067 053 eurost 63% so 670 080 eurot tekkis annetustest ja 
toetustest ning 37% tuludest, so 396 973 eurot teeniti ettevõtlustuluna. 

Peamisteks toetajateks 2019. aastal olid Haridus- ja Teadusministeerium 364 935 euroga, Hasartmängumaksu 
Nõukogu 200 000 euroga Sotsiaalministeeriumi kaudu ja Euroopa Komisjon 43 436 euroga. Samuti toetasid liitu 
Eurochild, Läti Lapse Heaoluvõrgustik, Tallinna Spordi- ja Noorsootöö Amet, Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, 
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet, Hispaania Sotsiaalse Integratsiooni juhtimise Ühing, 
Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Eesti Noorteühenduste Liit.  Annetusi tehti kokku 15 348 eurot. 

 

 

 

 

Raha kasutamine aastal 2019 

2019. aastal  kasutati kokku 1 030 115 eurot, sh 970 120 eurot tegevuskuludeks ja 59 995 eurot materiaalse 
põhivara soetamiseks. Sihtotstarbelist toetust kasutati nii tegevuskulude kui põhivara soetuse finantseerimiseks. 
Tööjõukuludeks kasutati majandusaastal 512 923 eurot. Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed 
kulud olid 208 792 eurot ja ettevõtluskulud 200 189 eurot. 
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Lastekaitse Liidu majandusaasta 2019 lõppes 10 716 euro suuruse negatiivse tulemiga; möödunud 
majandusaasta (2018) tulem oli positiivne 71 130 eurot. 

 

Lastekaitse Liidu peamised konsolideeritud majandusnäitajad  aastatel 2015-2019, eurodes 
 

2015 2016 2017 2018 2019 

Varad 1 212 421  1 253 126  1 209 966   1 013 595 1 060 893 

Kohustused 628 314  487 873  478 743      211 242    269 256 

Netovara 584 107  765 253  731 223      802 353    791 637 

Tulud 1 275 277  1 297 903  1 041 732   1 174 230 1 098 586 

Kulud  1 149 136  1 116 757  1 075 762   1 103 100 1 109 302 

Tulem 126 141  181 146  -34 030       71 130     -10 716 
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Finantsaruanne 
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LASTEKAITSE LIIDU RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 

2019 
esitatud konsolideerituna koos Lastekaitse Liidu Lastelaagrite OÜ raamatupidamise 
aastaaruandega 

Konsolideeritud bilanss 

(eurodes)  

VARAD      
KÄIBEVARA   Lisa nr 31.12.2019 31.12.2018 

 Raha    335 735   215 793   

 Nõuded ja ettemaksed   2;3 66 657   48 044   

 Varud   4 32 782   41 852   
Kokku käibevara    435 174   305 689   
PÕHIVARA      
 Materiaalne põhivara    5 625 719   707 906   
Kokku põhivara    625 719   707 906   
VARAD KOKKU    1 060 893   1 013 595   

       
KOHUSTUSED JA NETOVARA      
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
 Laenukohustused   7 10 401   10 159   

 Võlad ja ettemaksed   8 34 229   33 393   

 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 9 80 009   33 887   

 Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed   41 692   0   
Kokku lühiajalised kohustused   166 331   77 439   
Pikaajalised kohustused      
 Laenukohustused   7 3 529   13 929   

 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 9 99 396   119 874   
Kokku pikaajalised kohustused   102 925   133 803   
KOHUSTUSED KOKKU    269 256   211 242   
NETOVARA      
 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem   802 353   731 223   

 Aruandeaasta tulem    -10 716   71 130   
NETOVARA KOKKU     791 637   802 353   
KOHUSTUSED JA NETOVARA KOKKU    1 060 893   1 013 595   
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Konsolideeritud tulemiaruanne 

(eurodes)  

    Lisa nr 2019 2018 

 Liikmetelt saadud tasud    1 020   1 310   

 Annetused ja toetused   10 667 080   668 259   

 Tulu ettevõtlusest    11 396 973   366 152   

 Muud tulud, sh tulu põhivarade sihtfinantseerimisest  33 513   138 509   
Tulud kokku    1 098 586   1 174 230   

       
 Valmistoodangu varude jääkide muutus   0   3 259   

 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide  12 -208 792   -238 984   

 otsesed kulud      
 Mitmesugused tegevuskulud   -44 745   -74 027   

 Kaubad, toore, materjal ja teenused   -200 189   -138 268   

 Tööjõu kulud   13 -512 923   -507 584   

 Põhivara kulum    5 -142 182   -146 782   
Kulud kokku    -1 108 831   -1 102 386   

       
Põhitegevuse tulem    -10 245   71 844   

       
 Intressikulud    -471  -714  

       
Aruandeaasta tulem    -10 716   71 130   

 Sealhulgas:      
 Tulu varade sihtfinantseerimisest   27 687  135 173  

 Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum  -94 198  -97 336  

 Aruandeaasta tulem sihtfinantseerimise   55 795  33 293  

 netomeetodi korral      
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne (otsemeetod) 

(eurodes)  

 Rahavood põhitegevusest  Lisa nr 2019 2018 

 Liikmetelt saadud tasud   1 020   1 310   

 Laekunud annetused ja toetused   763 064   617 717   

 Tagastatud kasutamata toetuste ettemaksed  -725   -48 897   

 Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 394 422   366 833 

 Muud põhitegevuse tulude laekumised   5 804   3 011   

 Väljamaksed annetusteks ja toetusteks  10 -18 999   -15 025   

 Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest  -436 518   -401 366   

 Ettemaksed tarnijatele kaupade eest   0   -6 643   

 Toetuse ettemaksed    -41 692   0   

 Tagastatud toetuse ettemaksed   0   7 500   

 Väljamaksed töötajatele    -512 830   -505 663   

 Laekunud intressid    32   27   

 Makstud intressid    -417   -714   

 Kokku rahavood põhitegevusest    153 161   18 090   

       
 Rahavood investeerimistegevusest     
 Laekumised sihtotstarbelistest toetustest   36 934   17 202   

 Tasutud materiaalse põhivara soetamisel  5 -59 995   -55 447   

 Kokku rahavood investeerimistegevusest   -23 061   -38 245   

       
 Rahavood finantseerimistegevusest     

 Saadud laenude tagasimaksed   -10 158   -9 919   

 Kokku rahavood finantseerimistegevusest  -10 158  -9 919   

       
 Kokku rahavood    119 942   -30 074   

       
 Raha perioodi alguses    215 793   245 867   

 Raha muutus    119 942   -30 074   

 Raha perioodi lõpus    335 735   215 793   
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne 

(eurodes)  
  

Eelmiste 
perioodide 

akumuleeritud 
tulem 

Netovara 
kokku 

    
 Saldo 31.12.2017 731 223 731 223 

 Aruandeperioodi tulem 71 130 71 130 

    
 Saldo 31.12.2018 802 353 802 353 

 Aruandeperioodi tulem -10 716 -10 716 

    
 Saldo 31.12.2019 791 637 791 637 
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Konsolideeritud finantsaruannete l isad 

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 

Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne 2019. aasta kohta on koostatud kooskõlas Eesti finantsaruandluse 
standardiga. Eesti finantsaruandluse standard on rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse 
põhimõtetele tuginev avalikkusele suunatud finantsaruandluse nõuete kogum, mille põhinõuded kehtestatakse 
raamatupidamise seadusega ning mida täpsustab raamatupidamise seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest 
vastutava ministri määrus ehk raamatupidamise toimknna juhendid. Aastaaruande koostamisel on kasutatud 
jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid. Aruandes esitatud aruandeaasta andmed on olulises osas 
võrreldavad 2018. majandusaasta andmetega. 

Lastekaitse Liidu ja tema tütarettevõtja arvestusvaluutaks on euro ja raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 
eurodes. 

Konsolideerimise põhimõtted 
Grupis konsolideeritakse tütarettevõtja, mille üle Lastekaitse Liidul on kontroll. Tütarettevõtjat loetakse Lastekaitse 
Liidu kontrolli all olevaks, kui viimane omab 50%-100% hääleõiguslikest osadest. Konsoli deeritud finantsaruanded 
sisaldavad tütarettevõtja finantsandmeid. Konsolideeritud aruannetes on kajas tatud ainult need majandustehingud, 
mis leidsid aset väljaspool Gruppi olevate partneritega. Aruanded on konsolideeritud rida realt, Gruppi kuuluvate 
ühingute vahelised tehingud ja saldod on elimineeritud Tütarettevõtjat kajastatakse Lastekaitse Liidu 
konsolideerimata aruandes soetusmaksumuse meetodil. 

Raha ja raha ekvivalendid 
Raha ja raha ekvivalentidena kajastatakse bilansis ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja 
arvelduskontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed 
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ning muud lühi- ja pikaajalised nõuded kajastatakse korrigeeritud 
soetusmaksumuses. Igal bilansipäeval hinnatakse, kas esineb tunnuseid nende finantsvarade väärtuse languse 
osas. Juhul, kui selliseid tunnuseid esineb, hinnatakse korrigeeritud soetusmaksumuses kajastatavad finantsvarad 
alla nendest eeldatavasti tulevikus laekuvate maksete nüüdisväärtuseni. Väärtuse langusest tulenevad allahindlused 
kajastatakse kasumiaruandes kuluna. 

Varud 
Varude kuluks kandmisel kasutatakse FIFO meetodit.  Varud kajastatakse bilansis nende soetusmaksumuses või 
neto realiseerimisväärtuses, sõltuvalt sellest, kumb on madalam. 

Materiaalne põhivara 
Grupis loetakse materiaalseks põhivaraks materiaalset vara kasuliku elueaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 
2 000 eurost. Materiaalne põhivara võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast, 
mittetagastatavatest maksudest ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema 
tööseisundisse ja -asukohta. Kulutused, mis taastavad objekti algset seisundit(remont, hooldus) on kajastatud 
perioodikuludes. Bilansis kajastatakse materiaalset põhivara selle jääk maksumuses, st soetusmaksumusest on 
maha arvatud akumuleeritud kulum ja vara väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Materiaalse põhivara 
amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi 
vastavalt selle kasulikule elueale. 

Amortisatsioonimäärade vahemikud aastas on põhivara gruppidele järgmised: 

 Hooned ja rajatised  6-20% 
 Masinad ja seadmed  10-20% 
 Muu materiaalne põhivara  20-30% 

Maad ei amortiseerita. 

Igal bilansipäeval hinnatakse materiaalse põhivara puhul vara väärtuse võimalikule langusele viitavate asjaolude 
esinemist. Selliste asjaolude esinemise korral hinnatakse vara kaetavat väärtust ning võrreldakse seda bilansilise 
maksumusega. Vara kaetav väärtus on vara õiglane väärtus, millest on maha lahutatud müügikulutused, või vara 
kasutusväärtus, vastavalt sellele, kumb on kõrgem. Varade allahindlusi kajastatakse aruandeperioodi kuluna. Kord 
alla hinnatud varade puhul hinnatakse igal järgmisel bilansikuupäeval tõenäosust, et vara kaetav väärtus on vahepeal 
tõusnud üle bilansilise jääkmaksumuse. Sel juhul suurendatakse vara bilansilist jääkmaksumust kuni summani, mis 
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oleks kujunenud arvestades vahepealsetel aastatel normaalset amortisatsiooni. Allahindluse tühistamisi kajastatakse 
aruandeperioodi kulu vähendamisena. 

Finantskohustused 
Kõik lühi- ja pikaajalised võlakohustused võetakse arvele nende soetusmaksumuses, mis sisaldab kõiki soetamisega 
otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Lühiajaliste 
võlakohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, seetõttu 
kajastatakse lühiajalised võlakohustused bilansis maksmisele kuuluvas summas. Pikaajaliste võlakohustuste 
korrigeeritud soetusmaksumuse arvestamine toimub nominaalse intressimäära meetodil. 

Kasutusrendid 
Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. 

Sihtfinantseerimine 
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel kasutatakse üldmeetodit. Tegevuskulude sihtfinantseerimise 
kajastamisel järgitakse tulude ja kulude vastavuse printsiipi. Varade sihtfinantseerimisel võetakse soetatud vara 
bilansis arvele tema soetusmaksumuses. Varade soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa 
kajastatakse bilansis kohustusena kui tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest. Sihtfinantseerimise kohustus 
amortiseeritakse tulusse sihtfinantseerimise tingimuste täitmisel. 

Ettevõtlusest saadud tulude arvestus 
Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses. Tulu kaupade ja teenuste müügist kajastatakse 
siis, kui olulised omandiga seonduvad riskid ja hüved on ostjale üle läinud ning tulu tehingust ja tehinguga seotud 
kulutusi on võimalik usaldusväärselt määrata. 

Rahavoogude aruanne 
Rahavoogude aruanne on koostatud otsemeetodil. Põhi-, investeerimis- ja finantseerimistegevusest tulenevad 
rahavood on kajastatud otsemeetodil ning aruandeperioodi brutolaekumiste ja –väljamaksetena. 

Bilansipäevajärgsed sündmused 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised  vara ja kohustuste hindamist mõjutanud asjaolud, mis 
ilmnesid bilansikuupäeva ja aruande koostamise päeva vahelisel perioodil, kuid on seotud aruandeperioodil või 
varasematel perioodidel toimunud tehingutega. 

Lisa 2 Nõuded ja ettemaksed 

Nõuete ja ettemaksude liik Lisa nr 31.12.2019 31.12.2018 
Nõuded ostjate vastu   4 443 3 368 
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded                  3 399 435 
Laekumata annetused ja toetused  17 949 43 779 
Sihtfinantseerimise ettemaksed  41 692 0 
Muud nõuded   2 174 462 
Kokku   66 657 48 044 

Kõigi nõuete maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud. 

Lisa 3 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad 

  31.12.2019 31.12.2018 
Maksuliik Lisa nr Ettemaksed Maksuvõlad Ettemaksed Maksuvõlad 
Käibemaks  399  0  435  0  
Ettevõtte tulumaks  0  203  0  0  
Üksikisiku tulumaks  0  4 819  0  6 728  
Sotsiaalmaks  0  9 065  0  11 817  
Kogumispensionimaksed  0  504  0  654  
Töötuskindlustusmaksed   0  535  0  626  
Ressursitasu  0 626 0 0 
Saastetasu  0  7  0  0  
Kokku           2;8 399  15 759  435  19 825  
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Lisa 4 Varud 

Varude liik 31.12.2019 31.12.2018 
Metoodilised materjalid 32 782   35 209   
Ettemaksed varude eest 0 6 643 
Kokku 32 782   41 852   

Lisa 5 Materiaalne põhivara 

 Maa Ehitised 
Masinad ja 
seadmed  

Muu 
materiaalne 

põhivara Kokku 
31.12.2017   

   

Soetusmaksumus 11 890   1 802 968   146 003   89 257   2 050 118   
Akumuleeritud kulum 0   -1 047 803   -124 009   -79 065   -1 250 877   
Jääkmaksumus 11 890   755 165   21 995   10 192   799 241   
Ostud ja parendused 0   50 741   4 706   0   55 447   
Mahakandmised  0   -7 665   -9 241   -57 598   -74 504   
Mahakantud  0   7 665   9 241   57 598   74 504   
põhivara kulum   

   

Amortisatsioonikulu 0   -129 221   -9 670   -7 891   -146 782   
31.12.2018   

   

Soetusmaksumus 11 890   1 846 044   141 468   31 659   2 031 061   
Akumuleeritud kulum 0   -1 169 359   -124 438   -29 358   -1 323 155   
Jääkmaksumus 11 890   676 685   17 030   2 301   707 906   
Ostud ja parendused 0   59 995   0   0   59 995   
Amortisatsioonikulu 0   -135 151   -5 627   -1 404   -142 182   
31.12.2019   

   

Soetusmaksumus 11 890   1 906 039   141 468   31 659   2 091 056   
Akumuleeritud kulum 0   -1 304 510   -130 065   -30 762   -1 465 337   
Jääkmaksumus 11 890   601 529   11 403   897   625 719   

      
Põhivarade sihtfinantseerimine     
      2019 2018  
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 36 934  17 202   
Annetused     0   8 413    
Kokku   39 934   25 615    

      

   Jaotus järelejäänud tähtaja alusel 

    2019 Tulu 12 kuu jooksul 
1-5 aasta 
jooksul 

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 36 934 0 0 36 934 

    2018 Tulu 12 kuu jooksul 
1-5 aasta 
jooksul 

Sihtfinantseerimine põhivara soetamiseks 25 615 8 413 0 17 202 
 

Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivarade toetuse summa kajastatakse bilansis tulevaste perioodide 
sihtfinantseerimise tuluna kuni sihtfinantseerimise tingimuste täitmiseni, see tähendab, et ühing jätkab samas 
valdkonnas tegevust ning tagab sihtfinantseerimise teel loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku kasutuse 
sõlmitud lepingutes toodud eesmärkidel, tingimustel ja perioodi jooksul. 
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Lisa 6 Kasutusrent 

Aruandekohustuslane kui rentnik   
 2019 2018 
Kasutusrendikulu 9 533 9 676 

Lastekaitse Liit üürib Endla 4 Re OÜ kasutusrendi tingimustel kontoriruume alates 2008. aastast. ja laoruume alates 
2013. aastast Tallinnas aadressil Endla 4. Rendiperioodi lõpptähtaeg on määramata. Aruandeaasta üürimaksete 
kogusumma oli 8 476 eurot. Eelmise aasta üürimaksete kogusumma oli 8 220 eurot. 

Alates 2014. aasta juunikuust üürib Lastekaitse Liit täiendavat laopinda Ladustamisteenused OÜ-lt. Rendiperioodi 
lõpptähtaeg on määramata. Aruandeaasta üürimaksete summa oli 1 057 eurot. Eelmise aruandeaasta üürimaksete 
summa oli 1 456 eurot. 

Lisa 7 Laenukohustused 

 
Lühiajaline 
kohustus 

Pikaajaline 
kohustus 

Lühiajaline 
kohustus 

Pikaajaline 
kohustus 

Tagasimakse 
tähtaeg 

Lepinguline 
intressimäär 

  31.12.2019 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2018     

Pangalaen 10 401 3 259 10 159 13 929 04.2021 
6 kuu 

EURIBOR+ 
2,39% 

 

Laenuleping on sõlmitud eurodes Swedbank AS-ga. Pangalaenu tagatiseks on seatud hüpoteek korteriomandile 
asukohaga Endla 6-18, Tallinn hüpoteegisummaga 65 000 eurot.  

Laenu abil on finantseeritud Remniku õppe- ja puhkekeskuse hoonete renoveerimist 

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed 

  Lisa nr 31.12.2019 31.12.2018 
Maksuvõlad              3 15 759   19 825   
Võlad tarnijatele  12 649   10 551   
Võlad töövõtjatele  4 840   3 017   
Muud võlad  981   0   
Kokku   34 229   33 393   
Kõigi võlgade maksetähtaeg on lühem kui 12 kuud.    

Lisa 9 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 

    31.12.2018 Saadud Tulu 31.12.2019 
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

147 561 36 934 -27 687 156 808 

  31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018 
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

257 118 17 202 -126 759 147 561 

  

 
 
 

Jaotus järelejäänud tähtaja alusel 
    31.12.2019 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul 
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

156 808 57 412 99 396 
 

    31.12.2018 12 kuu jooksul 1-5 aasta jooksul 
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 

147 561 27 687 119 874 
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Sihtfinantseerimise abil soetatud põhivarade toetuse summa kajastatakse bilansis tulevaste perioodide 
sihtfinantseerimise tuluna kuni sihtfinantseerimise tingimuste täitmiseni, mis tähendab, et ühing jätkab samas 
valdkonnas ja asukohas tegevust  ning tagab sihtfinantseerimise teel loodud või soetatud vara säilimise ja avaliku 
kasutuse sihtfinantseerimise tingimustes toodud eesmärkidel ja perioodi jooksul. 

    31.12.2018 Saadud Tulu 31.12.2019 
Sihtfinantseerimine  
tegevuskuludeks 

6 200 683 477 -667 080 22 597 

  31.12.2017 Saadud Tulu 31.12.2018 
Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 

38 202 636 257 -668 259 6 200 

Lisa 10 Annetused ja toetused 

Tegevuskulude sihtfinantseerimine      
Allikas 2019 Osakaal, % 2018 Osakaal, % 

Ministeeriumid, ametid 380 775 57,08 195 184 29,21 
Hasartmängumaks 197 000 29,53 396 590 59,35 
Välisfondid 69 685 10,45 74 350 11,13 
Annetused 15 348 2,30 2 135 0,32 
Siseriiklikud fondid 4 272 0,64 0 0,00 
Kokku 667 080 100,00 668 259 100,00 
 
     

     
Allikas, otstarve 2019 Osakaal, % 2018 Osakaal, % 

Strateegiline partnerlus Haridus- ja teadusministeerium 248 000 37,18 0 0,00 
(2019: Kiusamisest vabaks!l)     

Hasartmängumaks- Sotsiaalministeerium 197 000 29,53 197 300 29,52 

(2019, 2018: Targalt internetis, Kohaliku tasandi 
multidistsiplinaarse võrgustiku toetamine, Teadlikkus lapse 
õigustest, laste osalus, organisatoorne võimekus)     
Haridus- ja Teadusministeerium 116 935 17,53 114 370 17,11 
(2019, 2018: Laagriteenus- voodipäeva dotatsioon)     
Euroopa Komisjon 43 436 6,51 36 696 5,49 
(2019, 2018: Targalt internetis)     
Annetused 15 348 2,30 2 135 0,32 
(2019: Tasuta õigusabi, teavikute tootmine, Kiusamisest 
vabaks!, Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus) 
(2018: Tasuta õigusabi, Lastekaitse Liit 30)     

Eurochild AISBL 8 984 1,35 3 413 0,51 
(2019, 2018: Noorte kaasamine, sõidukulud)     

Latvijas Bernu Labklajibas 7 989 1,20 18 791 2,81 
(2019, 2018: Balti Noorteprojekt)     
Tallinna Spordi- ja Noorsootöö Amet 6 378 0,96 5 442 0,81 
(2019, 2018: Noortelaagrite korraldamine)     

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet 5 072 0,76 8 072 1,21 
(2018: Noortelaagrite korraldamine)     

EUN Partnership AISBL 5 000 0,75 0 0,00 
(2019: Targalt internetis)     

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 4 390 0,66 0 0,00 
(2019: Pivarootsi õppe- ja puhkekeskus)     
Asociacion para la Gestion De a Integracion Social 4 276 0,64 0 0,00 
(2019: Tool4Gender)     
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Kodanikuühiskonna Sihtkapital 3 275 0,49 0 0,00 
(2019: Arengutoetus)     

Eesti Noorteühenduste Liit 997 0,15 0 0,00 
(2019: Noorte kaasamine)     

Hasartmängumaks Haridus- ja teadusministeerium 0 0,00 199 290 29,82 
(2018: Kiusamisest vabaks!)     

Haridus- ja teadusministeerium 0 0,00 67 300 10,07 
(2018: Kiusamisest vabaks!)     

University of Valencia 0 0,00 10 450 1,56 
(2018: projekt No Punish)     

Inhope Association 0 0,00 5 000 0,75 
(2018: Targalt internetis)     
Kokku 667 080 100,00 668 259 100,00 

     
Projektide finantseerimine  2019 Osakaal, % 2018 Osakaal, % 

Euroopa Komisjon Targalt internetis 15 999 84,21 0 0,00 
Hasartmängumaks Sotsiaalministeerium 3 000 15,79 2 700 17,97 
Valio Eesti AS heategevuskampaania 0 0 12 325 82,03 

Kokku 18 999 100,00 15 025 100,00 

Kogu aruandeperioodil annetustest ja toetustest saadud tulu oli sihtotstarbeline. Samuti oli kogu eelmisel 
majandusaastal annetustest ja toetustest saadud tulu sihtotstarbeline. Toetusi Lastekaitse Liidu liikmesühingutele 
on kasutatud lapse õiguste tagamise alaste projektide rahastamiseks. Euroopa Komisjoni toetust projektile Targalt 
internetis on kasutatud projektipartnerite tegevuste rahastamiseks. 

Valio Eesti AS heategevuskampaania „Alma liblikaefekt“ toetused jagati kohalike omavalitsuste ja spordikoolide toel 
vähekindlustatud laste sportimisvõimaluste parandamiseks. 

Lisa 11 Tulu ettevõtlusest 

Geograafiliste piirkondade lõikes 2019  2018  

Müük Euroopa Liidu riikidele     
Eesti  396 973  366 152  

Kokku 396 973  366 152  

     
Tegevusalade lõikes 2019 Osakaal, % 2018 Osakaal, % 

Majutusteenus 163 682 41,23 121 694 33,24 
Toitlustamine  159 064 40,07 121 370 33,15 
Metoodilise materjali müügitulu 28 573 7,20 28 978 7,91 
Koolitusseminaride osavõtutasud 14 909 3,76 53 036 14,48 
Kaupade müügitulu 11 855 2,99 11 460 3,13 
Transporditeenus 10 417 2,62 10 417 2,84 
Programmiline tegevus 7 444 1,88 12 278 3,35 
Kirjanduse müügitulu 1 029 0,26 4 836 1,32 
Ruumirent 0 0,00 2 083 0,57 

Kokku 396 973 100,00 366 152 100,00 

Lisa 12 Sihtotstarbeliselt f inantseeritud projektide otsesed kulud 

Projekti nimetus 2019 Osakaal, % 2018 Osakaal, % 

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool 114 119   54,66   144 612   60,51   
Lapse õiguste programm 67 418   32,29   54 116   22,64   
Targalt internetis  27 255   13,05   40 256   16,84   

Kokku 208 792   100,00   238 984   100,00   
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Lisa 13 Tööjõukulud 

Tööjõukulude liik Lisa 2019 2018 
Palgakulu  331 730 327 407 
Sotsiaalmaksud  125 989 125 097 
Juhatuse liikme tasu 14   55 204   55 080 
Kokku  512 923 507 584 

    
    2019 2018 
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale  20 20 
Keskmine töötajate arv töötamise liikide kaupa:    

Töölepingu alusel töötav isik  12 13 
Võlaõigusliku lepingu alusel teenust osutav isik, 
välja arvatud füüsilisest isikust ettevõtja  6 5 
Juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liige  2 2 

Lisa 14 Seotud osapooled 

Juhatuse liikmetele arvestatud tasu oli majandusaastal 55 204 eurot. Eelmisel majandusaastal oli juhatuse liikmete 
tasu 55 080 eurot. 

Tähtaja möödumisega seotud juhatuse liikme volituste lõppemisel, juhul kui juhatuse liige uueks ametiajaks ei 
kandideeri, makstakse MTÜ juhatuse liikmele hüvitist kahe kuu tasu ulatuses. Juhatuse liikme ennetähtaegse 
tagasikutsumise või juhataja tagasiastumise korral hüvitist ei maksta. 

Juhatuse liikmed on majandusaastal annetanud organisatsiooni põhitegevuste elluviimiseks 860 eurot. Eelmise 
majandusaasta annetuse summa oli 330 eurot. 

Lisa 15 Liikmete arv 

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga 31.12.2019 31.12.2018 
Juriidilisest isikust liikmete arv  22 27 

Lisa 16 Sündmused pärast aruande kuupäeva 

Organisatsiooni põhitegevuse jätkamist lapse õiguste tagamise edendamise suunal toetab kolmeaastase 
strateegilise partnerlus vormis Sotsiaalministeerium 2020. aastal 246 667 euroga. Projekti Koostöös laste ja perede 
heaks! viib Lastekaitse Liit ellu koos nelja kaastaotlejast partnerorganisatsiooniga. 

Projekti Kiusamisest vabaks!  tegevusi toetab Haridus- ja Teadusministeerium kolmeaastase strateegilise 
partnerluse vormis. 2020. aasta tegevustoetus on kiusamise ennetamise programmis määratud Liidule summas 
250 000 eurot. 

UNICEF toetab arenguskoostööd Gruusia lastemajade süsteemi väljatöötamisel 2020.aastal 55 330 euroga. Projekt 
kestab 1,5 aastat. 

Avatud Eesti Fond SA toetab aastast projekti Lastekaitse Liidu üle-eestilise võrgustiku ja koostöö arendamine ning 
liikmeskonna kommunikatsioonivõimekuse tugevdamine 17 992 euroga, projekt lõpeb 2021.aasta märtsis. 

Põhja-ja Baltimaade mittetulundusühenduste koostöö programm rahastab projekti „Nordic-Baltic Free of Bullying 
network cooperation“  summas 13 200 eurot, projekti toimumise aeg 4. mai 2020 – 4. märts 2021. 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet toetab 2020.aastal Remniku õppe- ja puhkekeskuse majutusmaja 
parendamist 30 265. 

2020. aasta alguses puhkenud koroonaviiruse pandeemia on aruande valmimise ajaks levinud üle kogu maailma, 
põhjustades häireid majandustegevuses. Kuna olukord on ebakindel ning kiirelt muutuv, ei pea juhatus võimalikuks 
raamatupidamise aastaaruande koostamisel anda kvantitatiivset hinnangut haiguspuhangu võimaliku mõju kohta 
Grupi järgmise perioodi finantsnäitajatele. 
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Lisainformatsioon Lastekaitse Liidu kohta 

Lisa 17 Bilanss (konsolideerimata) 

(eurodes)  

VARAD      
KÄIBEVARA    31.12.2019 31.12.2018 

 Raha    212 107   136 562   

 Nõuded ja ettemaksed  65 330   56 768   

 Varud    32 782   41 852   
Kokku käibevara   310 219   235 182   
PÕHIVARA      
 Finantsinvesteeringud  57 558   57 558   

 Kinnisvarainvesteeringud  477 691   594 422   

 Materiaalne põhivara    20 876   20 876   
Kokku põhivara    556 125   672 856   
KOKKU VARAD    866 344   908 038   
       
KOHUSTUSED JA NETOVARA    
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused     
 Laenukohustused   10 401   10 159   

 Võlad ja ettemaksed   28 451   29 888   

 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 80 009   33 887   

 Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed 41 692   0   
Kokku lühiajalised kohustused   160 553   73 934   
Pikaajalised kohustused     
 Laenukohustused   3 529   13 929   

 Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 28 171   85 583   
Kokku pikaajalised kohustused  31 700   99 512   
KOHUSTUSED KOKKU   192 253   173 446   
NETOVARA      
 Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 734 592   698 401   

 Aruandeaasta tulem   -60 501   45 191   
KOKKU NETOVARA    674 091   734 592   
KOKKU KOHUSTUSED JA NETOVARA  866 344   908 038   
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Lisa 18 Tulemiaruanne (konsolideerimata) 

(eurodes)  

     2019 2018 

 Liikmetelt saadud tasud  1 020   1 310   

 Annetused ja toetused  543 767   540 375   

 Tulu ettevõtlusest    70 292   118 592   

 Muud tulud, sh tulu põhivarade sihtfinantseerimisest 31 515   138 168   

Tulud kokku    646 594   798 445   

       
 Valmistoodangu varude jääkide muutus 0   3 259   

 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -208 792   -238 984   

 Mitmesugused tegevuskulud  -59 463   -65 958   

 Tööjõukulud   -321 638   -325 228   

 Põhivara kulum   -116 731   -125 629   

Kulud kokku    -706 624   -752 540   

       
Põhitegevuse tulem   -60 030   45 905   

       

 Intressikulud   -471  -714  

       
Aruandeaasta tulem   -60 501   45 191   

 Sealhulgas:     
      Tulu varade sihtfinantseerimisest 27 687  135 173  

      Sihtfinantseerimisega kaetud varade kulum -88 538  -94 909  

      Aruandeaasta tulem sihtfinantseerimise netomeetodi korral 350  4 927  
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Lisa 19 Rahavoogude aruanne (otsemeetod) (konsolideerimata) 

(eurodes)  

 Rahavood põhitegevusest  2019 2018 

 Liikmetelt saadud tasud  1 020   1 310   

 Laekunud annetused ja toetused  639 751   489 834   

 Tagastatud kasutamata toetuste ettemaksed -725   -48 897   

 Laekumised kaupade müügist ja teenuste osutamisest 77 662   107 328   

 Muud põhitegevuse tulude laekumised 3 806   2 996   

 Väljamaksed annetusteks ja toetusteks -18 999   -15 025   

 Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -255 185  -256 609   

 Ettemaksed tarnijatele kaupade eest 0   -6 643   

 Toetuse ettemaksed   -41 692   0   

 Tagastatud toetuse ettemaksed  0   7 500   

 Väljamaksed töötajatele  -319 541   -323 271   

 Laekunud intressid   23   17   

 Makstud intressid   -417   -951   

 Rahavood põhitegevusest kokku  85 703   -42 171   

       
 Rahavood investeerimistegevusest   
 Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel 0   -17 726   

 Rahavood investeerimistegevusest kokku 0   -17 726   

       
 Rahavood finantseerimistegevusest   
 Saadud laenude tagasimaksed  -10 158   -9 919   

 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -10 158   -9 919   

       
 Rahavood kokku   75 545   -69 816   

       
 Raha perioodi alguses  136 562   206 378   

 Raha muutus   75 545   -69 816   

 Raha perioodi lõpus   212 107   136 562   
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Lisa 20 Netovara muutuste aruanne (konsolideerimata) 

(eurodes)  

   

Eelmiste 
perioodide 

akumuleeritud 
tulem 

Netovara 
kokku 

    
 Saldo 31.12.2017 689 401   689 401    

    
 Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus  -57 558    

    

 

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil  99 380    

    
 Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2017  731 223    

    
 Aruandeperioodi tulem  45 191    

    
 Saldo 31.12.2018 734 592   734 592    

    
 Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus  -57 558    

    

 

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil  125 319    

    
 Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2018  802 353    

    
 Aruandeperioodi tulem  -60 501    

    
 Saldo 31.12.2019 674 091   674 091    

    
 Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse bilansiline väärtus  -57 558    

    

 

Valitseva ja olulise mõju all oleva osaluse väärtus arvestatuna 
kapitaliosaluse meetodil  175 104    

    
 Korrigeeritud konsolideerimata netovara 31.12.2019  791 637    
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Lastekaitse Li idu aruandeaasta müügitulu jaotus vastavalt Eesti 

majanduse tegevusalade klassif ikaatorile (EMTAK) 

 2019 
Metoodiliste materjalide müügitulu  (EMTAK 47991) 28 573 
Renditulu (EMTAK 68201) 21 391 
Koolitusseminaride osavõtutasud (EMTAK 85599) 19 299 
Kirjanduse müügitulu (EMTAK 47991)   1 029 
Kokku 70 292 

 


