Eesti Liikumispuudega Inimeste Liidu juhatuse koosoleku protokoll
07.04.2017
Endla 59,Tallinn
Algus 14.30
Lõpp 17.00

Koosolekust võtsid osa: juhatuse esimees Indrek Tarand, liikmed Tiia Sihver, Jako Stein, Ülle Valvar,
Sven Reemet, Veiki Laan, Tiia Treimann-Differt , tegevjuht Jaanika Klopets, tegevjuhi abi Merike Sala,
nõunik Auli Lõoke, rehabilitatsioonikeskuse juhataja Kristi Luksep.

Päevakord:
1. Päevakorra kinnitamine
2. Märtsikuu 2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
3. Ülevaade ELILi rehabilitatsioonikeskuse tegevusest

I. Tarand, T. Sihver, K. Luksep

4. Tänuürituse laureaatide kinnitamine
5. Abivahendi spetsialisti kutse andmisest loobumine

T. Sihver

6. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse uutest ruumidest ja esialgsest finantsplaanist

T. Sihver

7. Jooksvad küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
OTSUSTATI: Kinnitada käesoleva juhatuse koosoleku päevakord.

2. Märtsikuu 2017 juhatuse koosoleku protokolli kinnitamine
Märtsikuu protokoll oli juhatuse listis üleval juhatuse liikmetele tutvumiseks ja paranduste
tegemiseks.
OTSUSTATI: Kinnitada ja allkirjastada 10.03.2017 toimunud juhatuse koosoleku protokoll.
3. Ülevaade ELIL rehabilitatsioonikeskuse tegevusest
Kristi Luksep: Juhina ametis olnud 5 päeva. Suur osa ajast on läinud arvete tegemisele. Paralleelselt
andmestike korrastamisele ja ülevaate saamisele. Olen käinud Kadaka ja Tondi koolides inimestega
tutvumas. Koolides on andmebaasides vajakajäämisi. Spetsialistid salvestavad andmed valesse
formaati.
Alates 13.03 olen täitnud ka koordinaatori rolli ja sotsiaaltöötaja töö on jäänud tahaplaanile.
Teenuse osutajate töövõtu lepingutes on seitsmel inimesel tunnitasuks 7,78 eurot, aga tunnitasud
on vahepeal tõusnud ja see ei kajastu mitte kuskil.
Füsioterapeute on hetkel üks ja ruum seisab tühjana kahel päeval nädalas. Kui kõik töökohad oleks
kaetud, laekuks iga kuu juurde umbes 1000 eurot.

Psühholoog töötab hetkel 1 kord kuus.
Vaja on andmete haldamise programmi, et vabaneda hetkel käibel olevast exceli tabelist ja omada
programmi, kus oleksid kaitstud isikuandmed.
OTSUSTATI:
1. Kristi Luksepale tehakse töölepingu lisa sotsiaaltöötajana töötamiseks.
2. Kristi Luksepa puudujääv palk tuleb Karaski Keskuse müügist saadud rahast. (hääletus 2 vastu, 5
poolt)
3. Kristi Luksep teeb töötajatele lepingu lisad tunnitasude tõusu kohta.
4. Kristi Luksep on volitatud endale palkama pädeva abilise informeerides juhatust ja tehes
ettepaneku tema tööle võtmiseks.
5. Kristi Luksep korraldab konkursid vabade töökohtade, st rehabilitatsiooni spetsialistidega
täitmiseks.
6. Veiki Laan kirjutab juhendi kuidas õigesti salvestada andmeid ja Kristi viib selle koolidesse.
7. Koordinaator Triin Sihveri tööleping lõpetatakse 10.04.2017 tööandja otsusega.
4. Tänuürituse laureaatide kinnitamine
Nominendid olid tutvumiseks üleval juhatuse listis.
OTSUSTATI:
Hapu õun: Riigi Kinnisvara AS
Tänumeene saajad:
1. Aasta tööandja - Toomas Heering, Varola OÜ
2. Aasta laagri korraldaja - Kaitseliidu Lääne Maleva Risti malevkond
3. Asta abistaja - Janek Lehtpuu
4. Aasta treener - Siim Savisaar
5. Aasta teenindaja - Tiina Sõrmus
6. Aasta vabatahtlik - Peeter Vikman
7. Aasta transpordifirma - AS Sebe Tartu osakond
8. Aasta liikumisvabaduse sõber - Meelis-Lauri Erikson
9. Aasta ELIL vabatahtlik - Madis Altroff
10. Aasta heategija – Radisson BLU hotell Olümpia

5. Abivahendi spetsialisti kutse andmisest loobumine
ELIL rehabilitatsioonikeskus omab õigust väljastada abivahendi spetsialisti kutse tase 5 tunnistust.
Kuna osutatav teenus on töömahukas ning ei tooda loodetud tulu, siis on otstarbekas teenuse
osutamisest loobuda.

OTSUSTATI: Loobuda abivahendi spetsialisti, tase 5 kutse andmisest. Rahast, mis on sellega
teenitud (700 eurot), osta ELILile 2 sülearvutit, mis antakse tegevjuht Jaanikale Klopetsile ja
rehakeskuse juhile Kristi Luksepale tööülesannete täimiseks. Arved tuua juhatusele.

6. Ülevaade rehabilitatsioonikeskuse uutest ruumidest ja esialgsest finantsplaanist
OTSUSTATI: T. Sihver küsib maaklerilt ja finantsistilt selgitused ja saadab juhatuse listi. Kui on
vajadus, tuleb juhatus aprillis veel kokku.
7. Jooksvad küsimused
1. Tegevjuht Jaanika Klopets võtab nädala mõtlemisaega, kas jätkab ametis või lõpetab töölepingu.
OTSUSTATI: Info võeti teadmiseks
2. Üldkoosoleku päevakava väljasaatmine - ei saa päevakava välja saata, kuna ei ole juhatuse
esimehe kandidaate.
OTSUSTATI: Juhatuse esimehe valimisi ei toimu, sest praegune juhatuse esimees Indrek Tarand
jätkab vähemalt sügiseni 2017.
3. M.I. Massaažikool OÜ nõunike kogu moodustamine.
OTSUSTATI: Antud punkt viia järgmise koosoleku päevakorda.

Koosoleku juhataja

Indrek Tarand

Protokollija

Merike Sala

