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1. Pöördumisest abivahendite kättesaadavuse teemal õiguskantsleri poole – A. Lõoke
2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse eelnõu seisust
– T. Sihver, A.
Lõoke
3. Ülevaade suveüritustest:
3.1.Tõrvaaugu liikumispuudega laste suvelaagrist
– K. Kikkas
3.2. Koostöölepingu allkirjastamisest Alexela Oil ASiga – A. Lõoke
3.3. Mella näitusest Rahvusraamatukogus
– A. Lõoke
4. Kanal2 saade Tantsud Tähtedega – liikumispuudega lapsed on valitud ka selle hooaja
heategevuse sihtgrupiks – A. Lõoke, K. Urb
5. SA Ratastooli Edukaks annetus invabussi ostmiseks, bussi presentatsioon ja
sihtasutusele avalikkuse ees tänu avaldamine
6. Ülevaade projektidest:
6.1 Liikumisvabaduse kaardistamise projekti käigust
6.2 e-kaasatuse projektid
6.3 Idamaade võitluskunsti harrastamine
7. Taisto Bussid AS omavoliline keeldumine piletite broneerimisest sügava puudega
inimestele
8. Juhatuse liikmete ja esimehe kandidaatidest 23.11.07 üldkoosolekul
9. Juhatuse liikme kulutuste kompenseerimisest – K. Urb
10. Tegevjuhi osavõtust 15.-17.09.07 Oulu – Kainu piirkonna avaseminarist Oulus – A.
Lõoke

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Abivahendite saamisel rikutakse võimalust vabalt valida firmat, kellelt puudega inimene
tahab endale abivahendeid osta. Ostmine kirjutatakse ette maavalitsuse poolt – sõlmitakse
lepingud kindlate firmadega. Sellega ei saa rahul olla ja tegevjuht teeb ettepaneku pöörduda

probleemiga õiguskantsleri poole.
A. Leemets: Kõigepealt peab selle teemaga pöörduma ministri poole ja kui ministeeriumist ei
saa vastust, siis õiguskantsleri poole. Eelkõige tuleb taotleda määruse muutmist.
OTSUSTATI: formuleerida määruse muudatused ja minna nendega ministri jutule.
Tegevjuht koostab ettepanekute eelnõu ja saadab selle esimesel võimalusel juhatusele
hinnangu andmiseks.
2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse eelnõu arutlusele on kutsutud ka puuetega
inimeste organisatsioonide esindajad. Eelnõust on raske aru saada, mõisted on segamini. Tegu
on praegu toorikuga, mis oma valmiskujul läheb juristide kätte eksperthinnangu saamiseks.
A. Lõoke: meie eriarvamused protokollitakse. Praeguse seisuga on löögi all pensioniealised
puudega inimesed. Kuna eakatel puuet ei tuvastata, kaotavad nad kõik puudest tulenevad
soodustused. Kas puude tuvastamisest loobumine on seaduslik? Mis saab eakatest, kel on
määratud eluaegne puude raskusaste? Ministeerium on dilemma ees, sest olukord ei tohi
minna halvemaks.
T. Sihver: Praegune variant meid ei rahulda ja meie sellele alla ei kirjuta.
A. Lõoke: Pensionäride olukord on eelnõu järgi ebakindel ja segane. Samuti räägitakse
peamiselt tööealistest õppivatest ja töötavatest puudega inimestest. Kuidas tagatakse nende
teenused ja toimetulek, kes nii või teisiti kunagi ei asu õppima ega tööle?
OTSUSTATI: Seaduse eelnõust rääkida kohtumisel ministriga.
3. Ülevaade suveüritustest:
3.1 Liikumispuudega laste suvelaagrist Tõrvaaugus
K. Kikkas: laager läks hästi korda. Tegemist oli sisuliselt pilootprojektiga – läbivaks teemaks
oli idamaade võitluskunst. Loodame nendest lastest järelkasvu praegustele treeningus
käijatele. Rahul olid nii lapsed, lapsevanemad kui UNICEFi esindajad M. Eenmaa ja E. Kull.
OTSUSTATI: Korraldada taoline laager ka järgmisel aastal.
3.2. Koostöölepingu allkirjastamisest Alexela Oil ASiga
A. Lõoke: leping on allkirjastatud ja koostöö sujub. Lepingu allkirjastamine ja sellele järgnev
pressikonverents, kus viibis ka sotsiaalministeeriumi kantsler Maarja Mändmaa, möödus
ajakirjanike suure huvi all. Sündmust kajastati laialdaselt kirjutavas ja näitavas pressis. Tuleb
leida ja koolitada asendajad/varumehed praegusele kahele lepingulisele töötajale.
OTSUSTATI: Jätkata koostööd ning leida varumehed, korraldada neile Alexelaga koolitus.
3.3 Meelis Luksi näitusest Rahvusraamatukogus:
A. Lõoke: ELIL aitas korraldada Mella näituse avamist, üllitas pressiteate, saatis laiali
hulgaliselt kutseid ja toetas korralduskulude katmisel. Kohal olid praegune ja endine
sotsiaalminister M. Maripuu ja M. Pomerants, Tallinna abilinnapea M. Martinson, riigikogu
liikmeid, televisioon, raadioajakirjanikud. Avamisele tulnuid ootas kohvilaud.
4. Kanal2 saade Tantsud Tähtedega:
A. Lõoke: alustatakse uut hooaega, taas valiti partneriks ELIL ja toetuse sihtgrupiks liikumispuudega lapsed. Seega oleme õigustanud usaldust. Kohtusime Kanal 2 pressiesindaja Heili
Klandorfiga, kes soovis kontakte toetuse saanud laste peredega, et teha nendega saatelõik
enne uue hooaja avamist. Toetuste väljamaksmine jätkub, sellega tahame lõpule jõuda aasta
lõpuks.
5. SA Ratastooli Edukaks annetus invabussi ostmiseks, bussi presentatsioon ja sihtasutusele
avalikkuse ees tänu avaldamine:

A. Lõoke: SA Ratastoolis Edukaks tegi ELILile sihtotstarbelise annetuse uue invabussi
ostmiseks. ELILi juhatuse esimees sõlmis koostöölepingu MTÜ Invataksoga, mille järgi liit
annetab sihtotstarbeliselt saadud rahalised vahendid MTÜ Invataksole liikumispuudega
inimeste veoks kohandatud bussi soetamiseks. Koostööleping sätestab bussi haldamisega
seotud kohustused, ka puudub Invataksol õigus bussi võõrandada ELILi nõusolekuta. Uus
buss Mercedes Benz on Tartusse ostetud, vajalikud kohandused tehtud. Kavandamisel on
bussi presentatsioon ning tänuavaldamine Ratastoolis Edukaks SAle, samuti teistele
toetajatele – Tartu linnavalitsusele ja Tartu tööhõiveametile.
OTSUSTATI: Koostöölepinguga saavad liikmed tutvuda ELILi kontoris. Korraldada aktus ja
bussi presentatsioon 12.09.07 algusega kell 15.00 Tallinna puuetega inimeste tegevuskeskuses
Endla 59. Välja saata kutsed ja pressiteade.
6. Ülevaade projektidest:
6.1 Liikumisvabaduse kaardistamise projekti käigust
J. Järve: Edeneb hästi. Lepingud on sõlmitud või sõlmimisel Tallinna (uus on kolme
turismimarsruudi kaardistamine), Jõgeva, Viljandi, Pärnu, Paide, Rakvere ja Tartu linnaga.
Läbirääkimised on pooleli Haapsalu ja Raplaga. Koostööst on huvitatud ka Võru, kus oleksid
meiepoolsed tegijad olemas.
6.2. e – kaasatuse projektid
Sotsiaalministeeriumi projektikonkursile esitas ELIL kolm projekti, rahastuse said kaks.
1. "IT-abi veebileht puuetega inimestele" – projekti kirjutas ja viib ellu Kaido Kikkas, kes on
selle valdkonna vaieldamatu autoriteet Eestis. Projekti eesmärgiks on luua veebileht puuetega
inimestele suunatud IT-lahenduste tutvustamiseks, pakkuda selle valdkonnaga seotud
konsultatsioone jne. Tegemist on aastase projektiga, mis sai täisrahastuse.
K. Kikkas: Käib projekti I etapp – serveri ettevalmistus, veebitarkvara ülespanek, materjali
kogumine ja süstematiseerimine.
2. "Infoportaali liikumisvabadus.invainfo.ee venekeelse liidese loomine".
A. Lõoke: Liikumisvabaduse portaalile tekkis puhtpraktiline vajadus venekeelse variandi
lisamiseks – et projektiga liikuda edasi Ida-Virumaale. See projekt sai osalise rahastuse, mis
võimaldab ära tellida venekeelse liidese tehnilise lahenduse. Tõlketööde tegemiseks rahastuse
leidmiseks esitame projekti edasi nii HMNle kui ka Integratsiooni SAle.
6.3 Idamaade võitluskunsti harrastamine
K. Kikkas: peale suve algas uus hooaeg. Vahetus üks treener. Eesmärgiks on püsivalt
treeningul käijateks saada 10 inimest. Projekti rahastus kestab kevadeni, siis kirjutame
jätkuprojekti.
7. AS Taisto Liinid omavoliline keeldumine piletite broneerimisest ja müügist puudega
inimestele
T. Sihver: alates 21. juunist lõpetas AS Taisto Liinid null-krooniste bussipiletite väljastamise
bussijaamadest. Samas lõpetati piletite broneerimine sügava puudega inimestele.
Seoses sellega pöördusin kirjaga õiguskantsleri poole, et protesteerida puudega inimese
inimõiguste rikkumise ja Ühistranspordiseaduse mittetäitmise vastu. Õiguskantsleri kantselei
suunas kirja lahendamiseks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse. Vastuses
teatati, et „…eelpoolmainitud kolme ettevõtte (AS Taisto Liinid, AS Taisto Transport, AS
Taisto Express) tegevus on vastuolus põhiseaduse § -ga 12, mis keelab diskrimineerimise
mistahes alustel ning viisil. Vedajal ei ole õigust piirata tasuta sõiduõigust omavatele
sõitjatele teenuse kättesaadavust ning näiteks tasuta sõiduõigust omavatel puuetega isikutel

peavad olema samaväärsed võimalused teenuse kättesaadavuse osas, nagu on tasu eest
sõitjatel.” Vastavalt Taistole tehtud ettekirjutisele on 0-piletite müümine ja broneerimine
puuetega inimestele taastatud.
8. Juhatuse liikmete ja esimehe kandidaatidest 23.11.07 üldkoosolekul
OTSUSTATI: liikmesorganisatsioonidel teha mõttetööd, et ELILi üldkoosolekul
ülesseatavad juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe kandidaadid oleksid teotahtelised ja
esindaksid tervet Eestit.
9. Juhatuse liikme kulutuste kompenseerimisest
K. Urb: Kas juhatuse liikme transpordikulud kompenseeritakse? Võtan seda kui põhimõttelist
küsimust.
A.Lõoke: Juhatuse liikme kulutused tööülesannete täitmisel kuuluvad põhikirja järgi
hüvitamisele ja seda on kogu aeg tehtud.
10. Tegevjuhi osavõtust 15. – 17.09.07 Oulu – Kainu piirkonna avaseminarist Soomes.
OTSUSTATI: Vormistada tegevjuht A. Lõokese sõit Oulu – Kainu piirkonda välislähetuseks
ja kompenseerida lennukipiletid.
Järgmine juhatuse koosolek toimub 19. septembril algusega kell 15.00
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