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1. Muudatused ja probleemid abivahendite teenuse korraldamises
E. Leinuste: 1. jaanuaril 2016. jõustus sotsiaalhoolekande seadus, millega koondati abivahendite müügi ja
üürimise hüvitamise süsteemi administreerimine Sotsiaalkindlustusametisse. Isikliku abivahendi kaarte väljastab
samuti Sotsiaalkindlustusamet.
Abivahendite eelarve ei jagune 2016. aastast enam maakonnapõhiselt, vaid on üleriigiline. Abivahendi ostmiseks
või üürimiseks võib pöörduda ükskõik millisesse ettevõttesse Eestis, millel on SKA-ga kehtiv leping.
Täienes ja sai uue formaadi abivahendite loetelu, milles määratakse kindlaks abivahendi kasutusaeg, kas
abivahend on müüdav või üüritav, maksimaalne abivahendi kogus aastate või kuude arvestuses, kas tegemist on
individuaalse abivahendiga ning soodustuse piirmäär, mille ulatuses riik tasu maksmise üle võtab.
Tööealiste inimeste (18-63-aastased) eest toimub riigi poolse osaluse tasumine Euroopa Sotsiaalfondi
vahenditest, millega käib kaasas vastav aruandlus. Seega on abivahendi saajal kohustus ettevõttes täita
lisaankeet.
Laste ja vanaduspensioniealiste inimeste eest toimub riigi poolse osaluse tasumine riigieelarvest.
Probleemid arvetega tekkisid vähese kommunikatsiooni tõttu ja riik ei osanud ette näha kõiki erijuhtumeid.
Kindlasti oleks ka üleminekuperiood võinud olla paremini ettevalmistatud. Sellekohase pöördumise tegid 5
suurimat abivahendifirmat 3. novembril sotsiaalkaitse ministrile, kuid vastust pole tänaseni.
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Invaru on määruse väljatöötamise protsessis osalenud pea kolm aastat ja teinud ettepanekuid kõikvõimalikel
tasanditel. Alles nüüd, kui tekkisid inimestel probleemid ja teema tõstatus meedias, süvenesid teemasse
juhtivspetsialistid (sotsiaalkaiste minister ja sotsiaalala asekantsler).
Tänaseks on omad järeldused teinud kõik osapooled ning otsustanud rakendada kogu energia probleemide
lahendamisele konstruktiivses koostöös:
- Sotsiaalkindlustusamet lahendab koostöös ettevõtetega iga konkreetse inimesega seonduva pretensiooni arve
suuruse kohta.
- Sotsiaalministeerium kaardistab koostöös ettevõtetega normdokumentide nõrgad kohad ning kogub
ettepanekuid nende parandamiseks jaanuari lõpuks.
Kuna perearstid keelduvad täitmast esitatud nõuet, et väljastada arstitõendeid abivahenditele ISO-koodi
täpsusega, siis lepiti abivahendifirmadega kokku, et esimesel poolaastal piisab sellest, kui arstitõendil on
abivahendite kirjeldus sellise täpsusega, mis võimaldab tuvastada ISO-koodi.
OTSUSTATI: võtta info teadmiseks ja edaspidi küsida informatsiooni E. Leinustelt (kes teeb koostööd
sotsiaalministeeriumi ametnikega).
2. 18.12.2015 toimunud juhatuse koosoleku protokolli allkirjastamine
Protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja täienduste tegemiseks.
OTSUSTATI: kinnitada ja allkirjastada detsembrikuu 2015 juhatuse koosoleku protokoll.
3. ELILi eelarve 2016
3.1 EPIF poolt on liidule eraldatud 2016.a tegevus- ja majanduskuludeks 25 531€ (kasv 549 €). Raamatupidaja
A. Kokk koostas EPIF-le esitamiseks eelarve projekti, mis sisaldab ka tegevtöötajate töötasusid. Eelarve projekt
vajab juhatuse otsust.
3.2 2016.a eelarve projekt üldkoosolekule
Eelarve peab kinnitama ELIL üldkoosolek. Eelarvesse tuleb sisse planeerida Karaski keskuse müügist saadav tulu.
Täpne summa selgub pärast 5 kuud, kui vara on õigustud isikutele üle kantud. Karaski müügist saadud vahendeid
saab kasutada samalaadse tegevuse jätkamiseks.
OTSUSTATI:
3.1 kinnitada EPIFi 2016.a eelarve.
3.2 kinnitada 2016. aasta tegevtöötajate töötasud
3.3 Karaski Keskuse müügitulu panna reservi ja järgmisel juhatuse koosolekul otsustada sihtotstarbeline kasutus.
3.4 Kinnitada ELIL 2016. aasta eelarve projekt üldkoosolekule esitamiseks.
Lisa 1 EPIF 2016.a eelarve
Lisa 2 ELIL eelarve 2016.a projekt
4. Info Karaski Keskuse likvideerimise käigu kohta.
A. Lõoke andis ülevaate SA Karaski Keskus likvideerimisprotsessist. Karaski nõukogu tegevuskava on:
1. SA Karaski Keskus lõpetatakse nõukogu otsusel;
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2. SA likvideerida (SA seadus § 48 ja põhikirja p 44) ja likvideerijaks määrati juhataja Maia Laas;
3. Juhataja teostab kõik seadustest tulenevad toimingud ;
4. Juhataja koostab RTJ 13 nõuetele vastava sihtasutuse likvideerimise aruande, mis jääb likvideerimise
algbilansiks (ÄS § 211 lg 4);
5. Sihtasutusel on lühiajalisi kohustusi, mille saab rahuldada kohe peale likvideerimisotsuse teatamist (ÄS § 202 lg
3);
6. Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotatakse allesjäänud vara asutajate
vahel proportsionaalselt asutajate osale: seitse (7) osa Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidule ja kolm (3) osa
Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fondile. Vara tuleb edaspidi kasutada sama sihtsuunitlusega tegevuse
jätkamiseks;
7. Likvideerija annab sihtasutuse dokumendid hoiule Eesti Liikumispuudega Inimeste Liitu.
Üleandmisaktiga eraldatakse tasuta ELILi rehabilitatsioonikeskusele kaks massaažilauda - üks elektriline, teine
tavaline kohvriks kokkupandav ning 2 trenažööri.
OTSUSTATI: info Karaski nõukogu tegevuskavast võtta teadmiseks. Avaldada ELIL listis info, et Karaski Keskuses ei
toimu rehabilitatsiooniteenust, sest vastavalt üldkoosolekute korduvatele otsustele on keskus võõrandatud,
müüdud uuele omanikule.
5. ELILi rehabilitatsioonikeskuse tulemi osast ELILi üldtuludesse.
Ülevaate andis T. Sihver. Esimestel aastatel rehateenustest tulu planeerida ei ole võimalik. Asutus tekitab käivet
liidule, ei tekita veel kasumit. Vaja on lähiajal otsida keskusele uued ruumid ja muretseda lisavahendeid teenuste
kvaliteetseks osutamiseks. Tuluna võib arvestada oma inimestele osutatud teenuseid. Oluline on, et keskus ei
tooda kahjumit. Järgmise aasta prognoositav käive on 80 000 €.
OTSUSTATI: Võtta info teadmiseks.
6. ELIL varade rentimisest.
E. Kaibald koostas ELIL varade rentimise hinnakirja. Rendihinnad on diferentseeritud vastaval sellele, kes rendib.
Väike soodustus on puudega inimestele ja ühingutele, teistele on hinnad kõrgemad. Tasu nõutakse vastavalt
rentimise aja pikkusele. Juhatus leidis, et hinnakirjaga peavad tutvuma ka koosolekult puuduvad juhatuse liikmed.
Hinnakiri saata juhatuse listi kooskõlastamiseks ja lõpliku otsuse langetamiseks.
OTSUSTATI: rentimise hinnakiri saata juhatuse listi tutvumiseks ja kinnitada hinnakiri listi kaudu.
Lisa 3 ELIL varade rentimise hinnakiri alates 01.01.2016
7. Laekunud avaldused liikumispuudega lastele toetuse saamiseks
Laekunud on T. A. avaldus toetuse saamiseks oma 15-aastasele pojale. Ema palub toetada poja ujulatunde 2016.a.
Arcitc Sport Club tegi pakkumise (20% soodustusega) ujula kasutamiseks 489.60 € eest aastas.
OTSUSTATI: Toetada T. A. avaldust ujulatundide eest tasumiseks ELIL vahenditest maksimaalse lubatud
toetussummaga 320 €.
Lisa 4 T. A. avaldus.
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8. ELIL veebilehe uuendamine
A. Lõoke tegi ettepaneku uuendada ELIL veebi kodulehte. Selleks otsida juhatuse liikmetel internetist
funktsionaalseid kodulehe näidiseid ja pakkuda veebihaldur M. Luksile ideid uuendusteks.
Tiia Sihver tõi näitena Eesti Kurtide Liidu kodulehe, mis on hea ja loogilise lahendusega.
OTSUSTATI: juhatuse liikmetel otsida veebist sobivamaid kodulehti olemasoleva uuendamiseks.

Järgmise juhatuse koosolek toimub 12.02.2016 Endla 59 kell 14.30

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Hedi Gehrke
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