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1. 12.02.2016 protokolli nr 24 allkirjastamine
Protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada veebruarikuu juhatuse protokoll.
2. Audiitori kutsumisest järgmisele juhatuse koosolekule aprillis seoses Invaru OÜ osa
kajastamisega liidu bilansis
Invaru kasumi arvestamine ja lisamine liidu bilanssi kapitaliosaluse meetodil ei anna tõest pilti.
Bilanssi lisatav summa ei kajasta seda väärtust, mida me loobumisel (müümisel) osaühingult saaksime.
Audiitor pakkus tulevikus võimalust võtta osaühingu osalus arvele soetusmaksumuses, mis vastab
meie algselt panustatud summale. Selline meetod annaks bilansist adekvaatse ülevaate. Raamatupidamise
aruannete puhul peavad arvestuspõhimõtted olema ühetaolised, see annab aruannetele ajalise
võrreldavuse. Seega peab tehtud muudatus olema põhjalikult lahti seletatud aruande juurde lisatud
seletuskirjas. 2015.a raamatupidamise aastaaruandes on veel Invaru osade arvestamisel kasutatud
kapitaliosaluse meetodit.
OTSUSTATI: kutsuda audiitor aprillikuu juhatuse koosolekule, et kujundada seisukoht Invaru osade
kajastamisel ELILi bilansis.
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3. Tänuüritusest
3.1 Tänumeene saajad, nominentidest valiku tegemine
Tänuürituse Aasta Tegu 2015 esitati tähtajaks 15 nominenti. Juhatus tutvus esitatud kandidaatidega ja
valis välja tunnustamiseks 10 enim märkimist väärivat tegu. Sellel aastal tutvustab valitud laureaate
tänuürituse moderaator Märt Treier.
OTSUSTATI: tänuüritusel tunnustada kohal olnud juhatuse liikmetelt enim hääli saanud 10 nominenti.
1. Tööandja Illar Matzstein, Startrade Baltic OÜ juhataja
2. Marin Mäesalu, Mäesalu Kohvik OÜ juhataja
3. Eesti Liinirongid AS, Elron
4. Boriss Zinjov, Termaki Autopargi AS bussijuht
5. Tallinna Botaanikaaed, 2016.a avatud Meelte aed
6. Tallinna Tehnikaülikool, Mihkel Aitsami nimelise stipendiumi asutamine 2015.a
7. Tartu Ülikooli Loodusmuuseum, remondi käigus ligipääsetavuse tagamine
8. Serli Küünarpuu, Haapsalu Sotsiaalmaja direktor
9. Accessible Baltics OÜ, ligipääsetava turismi edendamine
10. Merily Kokk, ELILi vabatahtlik
LISA 1 - Tänuürituse Aasta Tegu 2015 nominendid heateo kirjeldusega.
3.2 Tänuürituse kava
Arutati A. Lõokese esitatud tänuürituse kondikava. Kindel kokkulepe on muusikalise vahepala esitaja
J. Rosinaga. Täpsustamist vajavad paneeldiskussiooni, TTÜ maja esindajad, poliitikute osavõtt.
I. Tarand selgitab, kas ja mis vormis saab anda ülevaate EL parlamendis erinevates maade puuetega
inimeste õiguste alasest tööst.
OTSUSTATI: tegevjuht esitab aprillikuu juhatuse koosolekul tänuürituse päevakava.
4. Hangetes osalemine:
4.1 Astangu KRK hange kogemusnõustajate koolitamisest
Ülevaate tegi Tiia Sihver, kes oli üks koolituse läbiviija. Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit viis läbi
käesoleva aasta 1. veebruarist–18. märtsini kogemusnõustaja täienduskoolituse. Kogemusnõustaja
koolituse maht oli 117 akadeemilist tundi, millest praktika moodustas 84,5 tundi.
Enne juhatuse koosolekut anti Endla 59 saalis 16le koolituse läbinud õppurile kogemusnõustaja
kutsetunnistus. Nad on ühtlasi esimesed liikumispuudega inimesed Eestis, kellel on õigus osutada
kogemusnõustamise teenust.
Astangu KRT kuulutas välja uue hanke kuulmis- ja nägemispuudega inimestele. Ajaraamid ja ressursid
on piiratud ja töötempo väga kiire.
OTSUSTATI: vajalik kogemusnõustajate koolitus on läbi viidud ja uues hankes ELIL ei osale.
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4.2 Selveri hange töötajate koolitamiseks
Hankes osales kaks pakkujat: ELIL ja koolitusfirma Projektiekspert OÜ. Võitis Töötukassa
koostööpartneri Projektiekspert OÜ odavam hange. Liikumispuudega inimesed on koolitusele kaasatud.
- Tallinnas koolitasid 10.03.16 Järve Selveris erinevate harukaupluste juhtivaid töötajaid Auli Lõoke
ja Villu Urban.
- 24.03.16 Tartu koolituse viivad läbi Ülle Valvar ja Ave Jaakson
OTSUSTATI: võtta informatsioon teadmiseks.
5. Ülevaade MTÜ Iseseisvus Kuubis eesmärkidest ja tegevusest
Ülevaate Iseseisvus Kuubis tegevusest andsid MTÜ juhatuse liikmed Jüri Lehtmets ja Valev Mägi.
Ühing tegutseb Toompuiesteel Lihasehaigete Seltsi ruumides. Põhisuund on ligipääsetav keskkond ja
iseseisev toimetulek läbi toetavate teenuste. Nende suundade arendamiseks on kohtutud Tallinna
Linnatranspordi ASga, Invalidiliittoga, puuetega inimeste ombudsmani Reija Lampineniga, et uurida,
kuidas on lood Soomes puuetega inimeste iseseisvusega. Tiialt ja Aulilt küsimus, miks Jüri juhatuse
liikmena teeb eraldi MTÜ ja ei tegutse ELIL alt. Jüri ja Valevi eesmärk on kitsamalt suunatud nendele
kahele põhisuunale. MTÜ kaudu saab kergemini kaasata noori, et jõuda kiiremini tulemusteni.
OTSUSTATI: juhatus võttis informatsiooni teadmiseks ja püüab leida kokkupuutepunkte tegutsemiseks
koos ELILiga.
Järgmine juhatuse koosolek, kuhu kutsutakse ELILi audiitor, toimub 8. apr kell 14.30 Endla 59
ja juhatuse lühikoosolek 29.04 enne üldkoosolekut 10.30

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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