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PÄEVAKORD:
1. Tegevjuhi abi tutvustamine, palga kinnitamine ja töölepingu allkirjastamine juhataja
poolt
2. AASTA TEGU 2008 laureaatide kinnitamine
3. ELILi 2009.aasta eelarve projekt
4. Laste kõnniroboti projekti tutvustav pressikonverents 22.01.09
5. Sotsiaalministriga kohtumisest 21.01.09
6. ELILi seisukoht EPI Koja-poolsest organisatsioonide esindamisest
7. Noorte kaasamisest ELILi tegevusse
8. Tegevtöötajate puhkusegraafiku kinnitamine.
9. Amortisatsiooninormide kinnitamine

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Tegevjuht tutvustas juhatusele uut töötajat, tegevjuhi abi – Evely Kaibald-Reemetit, kellega
töösuhe algas 02.01.2009. Töötaja tööülesanneteks on tegevjuhi antud ülesannete täitmine ja
vajadusel asendamine. Tegevjuht tegi ettepaneku sõlmida aastane tööleping 4-kuulise
katseajaga, kinnitada töötasuks 5000 kr kuus ja maksta 1000 kr kuus kompensatsiooniks
isikliku sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel.
OTSUSTATI: Juhatuse esimees allkirjastab töölepingu E. Kaibald-Reemetiga, mis on
sõlmitud 4-kuulise katseajaga (katseaja viimane kuupäev on 30.04.2009) ja määratud ajaks,
vastavalt TLS §27 lg 2 p.3. Töölepingu kehtivuse viimane kuupäev on 31.12.2009.a.
Töötasuks kinnitada 5000 kr kuus ja maksta 1000 kr kuus kompensatsiooniks isikliku
sõiduauto kasutamise eest tööülesannete täitmisel.
2. Tänuürituse AASTA TEGU 2008 aktus toimub 12.02.2009 k 13.00-16.00 Toompea lossi
Valges

saalis. Korralduslikud küsimused on kooskõlastatud, kohvilaua korraldab Toompea catering,
kutsed on trükikojast tellitud, esinejatega teemad kokku lepitud.
Juhatusele esitati tänumeene saamiseks 24 nominendi kandidatuurid heateo kirjeldusega.
OTSUSTATI: kinnitada tänumeene saajateks 18 heategijat (LISA 1).
3. Tegevjuht ja raamatupidaja tutvustasid ja põhjendasid ELILi 2009.a eelarve projekti.
Arvesse on võetud keerulist majandusolukorda, tegemist on konservatiivselt koostatud
säästueelarvega, kus kulude osa on viidud minimaalseks.
OTSUSTATI: Juhatus kinnitab eelarve projekti, mis esitatakse aprillikuus üldkoosolekule
arutamiseks ja vastuvõtmiseks (LISA 2).
4. Tegevjuht andis ülevaate projekti Aitame liikumispuudega lapsi kõndima arengutest.
Annetuskampaania avatakse pressikonverentsiga 22.01.09. Pressikonverentsi aitavad ette
valmistada firmad Kala ruudus (projekti logo, postrid jms) ja Powerhouse OÜ (eesti- ja
venekeelsed pressimaterjalid, pressikonverentsi ülesehitus jms); veebilehe kujundab ja riputab
ELILi alamveebina üles Meelis Luks; pressiteated saadab laiali ja kohvilaua katab ELIL.
Kohale tuleb sihtgrupi esindajana perekond Luts. ELILi poolne eestkõneleja on juhatuse
esimees
A. Leemets.
5. 21.01.09 toimub sotsiaalministri kutsel SoMis puuetega inimeste organisatsioonide
esindajate kohtumine, et arutada puuetega inimesi puudutavaid probleeme. ELILi meeskonda
kutsuda esindajaid erinevatest ühingutest, et esindatus oleks üle-eestiline.
OTSUSTATI: kohtumisel ministriga tõstatada järgmised probleemid:
1. Pensionide ja puudetoetuste väljamaksete hilinemisega seotud IT-probleemid ja
lahendused;
2. Pensionide ja toetuste kojukanne avalduste alusel alates 01.02.09, võimalikud riskid;
3. Pensionide maksmisel korraga mitme kuu eest tekkiv tulumaksustamine (pensionid –
3600 kr on tulumaksuvaba);
4. Ühistranspordiseadus – tasuta sõiduõigus ka neile liikumispuudega inimestele, kel on
raske puue, kuid kes liiguvad liikumisabivahenditega;
5. KOVid peatavad teenuste osutamise puuetega inimestele, kuna riigi süül on veninud
puude raskusastme ümbervaatamine ja inimestel puudub kehtiv puudetõend;
6. Ravikindlustusprobleemid inimestel, kel puudub kehtiv puudetõend;
7. Abivahendite määrus, kuidas lahendati inkontinentsitoodete limiitide suurendamine?
6. Tiia Sihver andis ülevaate 05.01.09 toimunud ministeeriumi pressikonverentsist, kus
minister andis selgitusi segadustest ekspertiisiga puude raskusastme määramisel ja lisakulude
suuruse määramisel, mis olid tingitud IT-lahenduste hilinemisest. EPI Koda esindas puuetega
inimeste seisukohti, kuid ei teinud seda piisava adekvaatsusega, jättes mulje, et puuetega
inimesed lepivad olukorraga. EPIK esines pressikonverentsil seisukohtadega, millega ELILi
ei nõustu.
OTSUSTATI: ELILi juhatus saadab avaliku kirja EPI Koja juhatajale, milles esitab soovi
edaspidi kooskõlastada avalikkusele esitatavad seisukohad ELILi juhatusega
7. A. Leemets: organisatsiooni on vaja juurde noori liikmed. Tuleb luua initsiatiivgrupp
noorte- organisatsiooni loomiseks liidu sees.

OTSUSTATI: noorteorganisatsiooni initsiatiivgruppi hakkab organiseerima T. Viljat.
8. OTSUSTATI: Kinnitada tegevtöötajate puhkusegraafik järgmiselt:
A. Lõoke
tegevjuht,
13.07.09- 09.08.09
E. Kaibald-Reemet tegevjuhi abi,
13.07.09- 09.08.09
T. Jaansoo
raamatupidaja,
13.07.09- 09.08.09
9. OTSUSTATI: vastavalt raamatupidaja T. Jaansoo ettepanekule kinnitada põhivahendite
uueks amortisatsiooninormiks 20% senise 10% asemel tagasiulatuvalt 01.01.2008.
Järgmine koosolek kutsuda kokku 18.02.2009 kell 15.00 Endla 59, Tallinn
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