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ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. 2006.a. aastaaruande esitas juhatusele kinnitamiseks A. Lõoke. (LISA 1)
1.1 Tegevusaruanne on olnud tutvumiseks ELILi koduleheküljel. Raamatupidamisaruanne on
auditeeritud T. Leheste poolt. Järeldusotsuses hinnatakse ELILi finantstulemuse ja bilansi
koostamine seisuga 31.12.06 vastavaks Raamatupidamisseadusega ja finantsseisundi
kajastamine õigeks ja õiglaseks.
1.2
Missugused tegevused 2006.aastast on väärt meenutamist? Foorumi ja koostöökogu töö,
pikett 13.12.06, Aasta Tegu 2005, Eesti-Soome kultuuripäevad, tugiteenus tudengitele
kõrgkoolides. Kanal2 Tantsud Tähtedega ei ole leidnud väärilist kajastamist pressis. See on

meie tegemata töö.
OTSUSTATI:
1.1 Kinnitada aastaaruanne esitamiseks üldkoosolekule.
1.2 2006.a. tegevusaruande esitab tegevjuht. Üldkoosolekut juhatab (esimees A. Leemets ei
saa osaleda) võimalusel kas K. Urb või T. Sihver.
2. Põhikirja muudatuste eelnõu kinnitamine. Jurist Sven Nõmmistolt tellitud juriidilise
ekspertiisi
tulemusi tutvustas juhatusele A. Lõoke. (LISA 2)
OTSUSTATI:
1. Kinnitada põhikirja muudatused arvesse võttes eksperdi ettepanekuid. Esmaspäeval saata
eelnõu veel ühingutesse tutvumiseks.
2. Üldkoosolekul tutvustab põhikirja muudatuste eelnõu juhatuse liige Ü. Aasmaa.
3. A. Lõoke tutvustas juhatusele Ida-Harjumaa IÜ avaldust ELILi liikmeks astumiseks.
(LISA 3)
3.1 Tegemist on väikese ühinguga, kuhu kuulub erinevate puuetega inimesi. Suhtarvuna on
enamus liikmeid liikumispuudega. On tegutsenud aktiivselt ligi üheksa aastat. Esitatud
dokumendid vastavad ELILi põhikirjas sätestatule, kuid vastuolu tekib ELILi põhikirjalise
nõudega, et liituv ühing peab oma põhikirjas deklareerima liikumispuudega inimeste huvide
kaitsmise.
3.2 Ü. Aasmaa: ELILI põhikirja punkti 3.1.1 sätestab, et ELILi liikmeteks on ühingud,
millede põhikirjaliseks eesmärgiks on liikumispuudega inimeste huvide esindamine ja
kaitsmine. Otstarbekas oleks sisse jätta redaktsioon: … eesmärgiks on puudega inimeste
huvide esindamine ja kaitsmine. See kõrvaldaks vastuolu ELILi ja ühingute põhikirjades.
OTSUSTATI:
1.1 Ida-Harjumaa ühing vastu võtta ELILi liikmeks. Liikmelisus jõustub peale sisseastumisja 2007.a. liikmemaksu tasumist.
1.2 Teha üldkoosolekule ettepanek viia ELILi põhikirja 3.1.1 järgmine muudatus: Liidu
liikmeteks on mittetulundusühingud, millede põhikirjaliseks eesmärgiks on puudega inimeste
huvide esindamine ja kaitsmine ja mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta.
4. Alexela Oil AS koostööpakkumistest rääkis tegevjuht A. Lõoke. Alexelal on kolm ettepanekut:
1. Pakutakse ELILi liikmetele tasuta kliendikaarti, mis tagab kütuse ostul soodushinna;
2. Soovitakse osutada liikumispuudega inimestele tanklateenust, st. puudega juht ei pea
väljuma autost, vaid teda teenindatakse tankimisel;
3. Alexela võtab tööle 2 liikumispuudega (soovitavalt ratastoolis) inimest, kes annavad
telefonitsi infot automaattanklate kohta tööpäevadel töövälisel ajal, laupäeval ja pühapäeval
ning riiklikel pühadel.
OTSUSTATI:
1. Alexela kliendikaardi omanikeks võivad saada vaid ühingutesse kuuluvad
liikumispuudega inimesed.
2. Teenuse käivitumisel teha Alexelaga koostöö kohta pressiteade.
3. Tegevjuht leiab sobivad kandidaadid Alexela poolt pakutud töökohtadele.
5. Konkurentsiseaduse rikkumisest maavalitsuste poolt abivahe nditefirmadega lepingute
sõlmimisel rääkis T. Sihver. On tekkinud olukord, kus teatud maavalitsused on sõlminud

koostöölepingu vaid ühe kindla firmaga ega soovi seda teha teistega. Sellega kahjustatakse
puuetega inimeste õigust valida firmat, kellelt abivahendit soodsamalt osta.
OTSUSTATI: Viia teema foorumisse.
6. A. Lõoke teatas Foorumi koosoleku päevakorrapunktid 25.04.2007 toimuval koosolekul:
1. Uued ideed rehabilitatsiooniteenuses – Külli Roht, PITRA projektijuht
2. Abivahendite teenuse kitsaskohtadest – ettepanekud SoMile
3. Taastusravi kättesaadavusest
Juhatuse järgmine koosolek toimub reedel, 25.05.2007 kell 14.00′
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