
MTÜ EESTI PEREETTEVÕTETE LIIT 

INITSIATIIVGRUPI ESIMESE KOOSOLEKU PROTOKOLL 

 

Koosolek toimus 31. märtsil 2014 Advokaadibüroo TARK GRUNTE SUTKIENE ruumides 

aadressil Roosikrantsi tn 2, Tallinn. Koosolek algas kell 15:00 ja lõppes kell 17:30.  

Osavõtjad: Raivo Aavisto, Urmas Isok, Tiit Kõuhkna, Tauno Loodus, Madis Habakuk, Jüri 

Ross, Armin Karu, Kaia Karu, Risto Vahimets, Aare Tark, Tauno Tark. 

Koosolekut juhatas Urmas Isok ja protokollis Tauno Tark. 

• Sissejuhatavad avasõnad loodava MTÜ Eesti Pereettevõtete Liidu (edaspidi EPEL) 

ideest Aare Targa poolt.    

Alljärgnevalt kajastab käesolev protokoll olulisimaid ja põhimõttelisi seisukohti, milles 

initsiatiivgrupp jõudis üksmeelele ning mida seega ei seostata sõnavõttudega isikuliselt. 

• Esialgu ei fikseerita piiri EPEL-i liikmete arvule; asutajaid võiks olla umbes 30; 

• EPEL-i liikmetega seotud juriidiliste isikute oluliseks tunnuseks on põlvkondlik 

järjepidevus ning tahe ennast ise pereettevõtjana defineerida; 

• EPEL-i liikmel/perekonnal on temaga seotud juriidilises isikus, mida soovitakse siduda 

EPEL-i tegevusega, oluline roll selle osaluses ja juhtimises;  

• juhul, kui üldse fikseerida EPEL-i liikme osaluse määra temaga seotud juriidilises 

isikus, võiks see olla 25%; 

• EPEL-i liikmega/perekonnaga seotud juriidiline isik, mida soovitakse siduda EPEL-i 

tegevusega, võib olla ka börsiettevõte; 

• EPEL-i liikmed/perekonnad võivad EPEL-i kaudu esitleda oma seotust rohkem kui ühe 

ettevõtte ja kaubamärgiga; 

• EPEL-i liikmemaks võiks olla perekonna/liikmeks oleva füüsilise isiku põhine; ei ole 

oluline, millise ettevõtte nimelt liige liikmemaksu maksab;  

• EPEL-i liikmeks saavad olema füüsilised isikud, kes esindavad oma perekonda kui 

üksust, seega iga perekond valib enda hulgast „perekonnapea“, kes on füüsilise isikuna 

EPEL-i liige. NB! Kuigi eelnevalt diskuteeriti ka juriidilisest isikutest liikmetest otsustati 

lõpuks järgida just seda põhimõtet; 

• EPEL-i üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel on esindatud vähemalt 1/5 EPEL-i 

liikmetest või nende määratud esindajatest; 

• EPEL kutsub kogemusi jagama sarnaste liitude esindajaid Soomest ja mujalt 

Euroopast; 

• koosolekul osalejad suhtlevad koosolekul analüüsitud nimekirjas esile toodud isikutega 

võimalusest astuda EPEL-i liikmeks ning osaleda EPEL-i asutamiskoosolekul;      

• EPEL-i asutamiskoosoleku aeg võiks olla 28. mai 2014, kuhu kutsuda võimalikud 

asutajaliikmed koos kaaslastega, lastega; 

• Urmas Isok on nõus tegema tasuta korraldavat peasekretäri tööd kuni ning seal hulgas 

asutamiskoosoleku korraldamiseni, kandes ka vastavad kulud.  

 


