Perelepitajad Eestis:
Anneli Liivamägi-Hitrov – Tallinn
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ juhatuse liige
aliivamagi@yahoo.com
Aila Rajasalu – Tartu
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ juhatuse liige
rajasalu@hotmail.com

Elle Vidder – Põlvamaa
Kutsetunnistusega perelepitaja
elle.vidder@gmail.com
Ly Rüüs- Tallinn
Kutsetunnistusega perelepitaja
Ly.ryys@gmail.com
Helle Niit - Tallinn
helle.niit@gmail.com

Liivia Vacht – Raplamaa,
Viljandi, Saaremaa
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ juhatuse liige
vacht.liivia@gmail.com

Marge Maidla – Tartumaa
marge.marks@gmail.com

Marika Kivik – Tallinn
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ Kutsekäitumise Komisjoni liige
marika.kivik@gmail.com

Olga Tiidemann - Tallinn
olga.tiidemann@gmail.com

Tarvo Tendal – Tartu
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ Kutsekäitumise Komisjoni liige
tarvo@goodwillpartners.ee
Ingrid Tiido – Tallinn
Kutsetunnistusega perelepitaja
ELÜ Kutsekäitumise Komisjoni liige
ingrid.tiido@post.com
Tuuli Mõistlik – Tallinn
Kutsetunnistusega perelepitaja
tuuli.moistlik@gmail.com

Abiks lahutavale või
lahus elavale
lapsevanemale

Agnes Laasberg – Elva
aknes.laasberg@mail.ee

Anne Veiram – Jõgevamaa
anne@kesk.ee
Hannabrett Lepplaid – Haapsalu
lepplaid@outlook.com
Karin Kokla - Hiiumaa
karin.kokla@hiiumaa.ee
Maire Püss – Jõgevamaa
mairepuss@gmail.com
Ülla Visnapuu – Valgamaa
ylla.visnapuu@gmail.com
Helen Alton – Tallinn
helen@amae.ee

www.lepitus.ee

Mis on perelepitus?
 perelepitus on teenus, mille abil aidatakse
lahus elavatel või lahutavatel vanematel
läbi rääkida ja sõlmida kokkuleppeid
nende ühise alla 18-aastase lapse suhtes
 kokkulepet taotletakse juhendatud ja
toetatud pooltevaheliste läbirääkimiste
teel
 perelepitus keskendub sellele, kuidas
pärast lahku minekut saaksid vanemad
suhelda laste huvides kellelegi haiget
tegemata
 perelepituses lähtutakse lapse õigustest
suhelda mõlema vanemaga

Perelepitus ei ole :



paarisuhte taastamine, kui pooled seda ei
soovi
nõustamine, teraapia või juriidilist nõu
andev teenus

Mis on perelepituse eesmärk?
Perelepituse eesmärk on lapse huvisid arvestavad
ja koostööl põhinevad vanemlikud suhted.
Lepitaja juhendab ja suunab osapooli leidma
lahendusi eriarvamustele.
Perelepituses lahendatakse küsimusi seoses:
 laste edaspidise elukohaga
 suhtlemise korraldamisega lahus elava
vanemaga
 vanemlike kohustuste ja elatisega
 suhtlemisega vanavanemate ja sugulastega

Millal perelepitusse tulla?
Tule perelepitusse kui:





laste elukorraldusega on probleeme,
millele omavahel lahendust ei leia
on soov vanematena kokku leppida,
lähtudes oma laste huvidest ja vajadustest
soovid säilitada võimalikult head
omavahelised suhted ka lahus elades
tahad vältida kohtuvaidlusi ja sellega
seotud kulusid

Mis kasu on perelepitusest?
Kes on perelepitaja?
 perelepitaja on erialase ettevalmistusega
erapooletu spetsialist, kes vahendab
eriarvamusel olevate lapsevanemate
omavahelist suhtlusprotsessi
Perelepitusprotsessi põhimõtted :
 vanemate vabatahtlik osalemine
 laste vajadustest, soovidest ja tunnetest
lähtumine
 vanemate hea tahe informatsiooni
jagamisel ja koostöö tegemisel
Perelepituse seansside arv sõltub osapoolte
koostöövalmidusest ja kohtumiste vajadustest
kokkuleppele jõudmiseks. Ühe kohtumise kestvus on
tavaliselt 90 minutit. Lepitusprotsess lõpeb üldjuhul
kokkuleppe või kokkuvõttega seanssidel toimunust.








lapsel säilib suhe mõlema vanemaga
osapooltel võimaluse võtta vastu otsuseid
kokkulepetel põhinev toimiv lahendus
pakub õppimisvõimaluse erimeelsuste
rahumeelsest lahendamisest
kui vanemate omavaheline koostöö sujub,
on lapsed õnnelikumad
kindlustunne tuleviku suhtes

Laps soovib, et mõlemad vanemad oleksid tema
jaoks olemas ja saaksid hästi läbi ka siis, kui nad ei
ela koos.

