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ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Üldkoosoleku 27.04.07 ettevalmistustöödest andis ülevaate tegevjuht A. Lõoke.
1.1 2006.a. tegevusaruanne ja 2007.a. tegevusprogramm on tutvumiseks üleval ELILi
kodulehel. Raamatupidamisaruanne on auditeerimisel, audiitor on ka sel aastal T. Leheste.
Invaru OÜ raamatupidamisaruanne saadi sel aastal kätte õigeaegselt. Üldkoosoleku
kokkukutsumise teade on ühingutele laiali saadetud. Üldkoosoleku päevakorra ja ajakava
projektid on koostatud (LISA 1 ja LISA 2).
1.2 ELILi põhikirja eelnõu (LISA 3) on ühingutesse ettepanekute saamiseks laiali saadetud.
Tagasiside tähtaeg on 30.03.07. Peale seda läheb põhikiri juriidilisse ja keele lisse ekspertiisi.
1.3 Üldkoosolekule järgneva infotunni teemaks on Isikuandmekaitse puudeorganisatsioonis,
esinema tuleb Andmekaitse Inspektsiooni töötaja. Tema on aktuaalne, kuna puue kuulub
delikaatsete isikuandmete hulka.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada üldkoosoleku päevakord ja ajakava. Karaski Keskuse tegevusest, finantsseisust

ja renoveerimistöödest kutsuda rääkima juhataja Maia Laas.
1.2 Põhikirja juriidiline ekspertiis tellida jurist Sven Nõmmistolt. Küsida liikmesühingutele
näidispõhikirja koostamise võimalikkuse ja seaduslikkuse kohta.
1.3 Kinnitada infotunni teemaks Isikuandmekaitse puudeorganisatsioonis.
2. A. Lõoke tutvustas saate „Tantsud tähtedega” poolt liikumispuudega lastele saadud
annetuse jaotamise seisu. Lastevanematele on info jagatud ja se lgitatud, miks saab taotlusi
rahuldada 5000 krooni piires. Vanemad, kel oli palju soove, teevad oma otsuse selle summa
piires ja toovad või lasevad arved ELILile saata. Arveid on juba laekunud ja ootavad
väljamaksmiseks ELILi juhatuse otsust.
OTSUSATI: kinnitada nimekirjas olevate liikumispuudega laste taotlused. Reservi jäävast
rahast võib kaalutletult ja individuaalse lähenemise korral maksta ka suuremat toetust, kui on
teada, et perel on rahalisi raskusi ja suurem toetus aitab lahendada lapse jaoks olulise
probleemi. Sellekohase otsuse langetab laste avaldustega tegelev komisjon.
3. A. Lõoke tutvustas juhatusele Saue linna Invaühingu avaldust ELILi liikmeks astumiseks.
Esitatud dokumendid vastavad ELILi põhikirjas sätestatule. Saue linna IÜ 41st liikmest on 28
liiget liikumispuudega, mistõttu on soov liituda ELILiga õiguspärane.
OTSUSTATI: Võtta Saue linna IÜ vastu Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu liikmeks.
Saue linna IÜ liikmelisus jõustub peale ühekordse sisseastumise maksu (500 kr) ja k.a.
liikmemaksu (100 kr) tasumist, mille kohta ELIL esitab arve.
4. A. Lõoke tutvustas 20.03.07 toimunud Koostöökogu koosoleku otsuseid (LISA 4). Kõige
olulisem, et otsustati arvestada Foorumi ettepanekuid 2008.a. riigieelarve eelnõu koostamisel
puudega inimesi puudutavatel eelarveridadel.
5. Võitlust korteri eest kajastasid laialdaselt kõik meediakanalid. Koostöö Tallinna
Linnavolikogu opositsiooniga sujus hästi, valmis oldi piketiks volikogu maja ees.
OTSUSTATI: tunnustada Tallinna LIÜ, Tallinna PIKi ja ELILi koostööd, mille tulemusel
säilis Ankru tn 1 invakorter Tallinna liikumispuudega inimestele.
Juhatuse järgmine koosolek toimub 18.04.2007 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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