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Algus kell 12.00
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Koosolekust võtsid osa juhatuse liikmed: Ants Leemets, Kaido Kikkas, Tiia Sihver, Krista Neering, Ülle Aasma,
Külli Urb, Jüri Järve; tegevjuht Auli Lõoke, raamatupidaja Tanja Jaansoo; Tallinna LIÜ esimees Mati Mugur
Koosolekut juhatas Ants Leemets, protokollis Auli Lõoke
PÄEVAKORD:
1. Kohtumine haridusministri M. Repsiga 06.07.05 k.10.00 Tõnismägi 11, Tallinn
- ligipääsetavus kõrgkoolidele
- puudega koolilaste arvutite internetiühenduse tasu kompenseerimine
2. Kohtumine Tartu linnapea L. Jänesega 27.06.05 Tartus
- transporditeenus Tartu töölkäivatele sügava puudega inimestele
- invaeksperdi kaasamine ehitiste ligipääsetavuse hindamiseks
- korterite kohandamisteenus puudega inimesele
3. Ligipääsetavuse üle-eestilise veebilehe loomise projekt
J. Järve
4. Ettepanekud Koostöökogu koosolekule
- rehabilitatsiooniteenus
- abivahendite määruse kaasajastamine
- invatranspordi toetamisest
5. Info Karujärve suvelaagri korraldamisest
A.Lõoke
6. Info Invaru OÜ aastakoosolekust 14.06.05
A. Lõoke
7. Info Soome selgroo- ja kaelatraumaga inimeste spordilaagrist
J. Järve
8. Info CP diagnoosiga lastele pühendatud konverentsist Soomes
K. Urb
9. Info EMSLi üldkoosolekul (23.04.05) räägitust
K. Urb
10.ELIL-Invalidiliitto sõpruspäevad, M. Lohikoski 20.06.05 Tallinnas
A. Lõoke

ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. VÕETI TEADMISEKS tegevjuhi informatsioon saavutatud kokkuleppe kohta kohtumiseks haridusminister
M. Repsiga 06.07.05. Kohtumisel arutatakse võimalust määrata stipendium tudengitele, kes vajavad kõrgkoolis
liikumisel isikliku abistaja teenust (sügava liikumis- ja nägemispuudega üliõpilased) ning võimalust
kompenseerida puudega koolilaste arvutite internetiühenduse püsitasu.
OTSUSTATI:
1. Kohtumisest võtavad osa A. Leemets, T. Sihver, K. Kikkas, A. Lõoke;
2. Kohtumisel tõstatada küsimus Astangu Keskuse (kutse)õppetegevuse efektiivsusest liikumispuudega
noortele.
2. VÕETI TEADMISEKS A. Leemetsa informatsioon saavutatud kokkuleppest kohtumiseks Tartu linnapea L.
Jänesega 27.06.05 Tartus. Probleemidest Tartu Linnavalitsuse ja kohaliku puuetega inimeste kojaga

liikumispuudega inimeste probleemide lahendamisel on juhatust kursis hoidnud Tartu LIÜ esimees H. Otsa.
Peamised valupunktid, mis vajavad Tartus lahendamist, on transporditeenus töölkäivatele sügava puudega
inimestele, ligipääsetavuse nõuetega mittearvestamine ehitiste puhul, korterite kohandamisteenuse ebapiisavus.
Kohtumise eesmärgiks on probleemide arutamine linnapeaga nendele lahendusteede leidmiseks.
OTSUSTATI:
1. Kohtumisest võtavad osa ELILi poolt A. Leemets ja A. Lõoke;
2. Tegevjuhil leppida kokku ligipääsetav kohtumispaik, kohtumisele kutsuda Tartu LIÜ esimees H. Otsa,
vähemalt kaks ratastooli kasutavat tartlast, informeerida sündmusest Tartu PIKi juhatust ja paluda
võimalusel sellest osaleda.
3. ARUTATI vajadust ellu kutsuda üle-eestiline projekt ligipääsetavuse kaardistamiseks. J. Järve andis ülevaate
projekti eesmärkidest ja tehtud ettevalmistustöödest – valminud on presentatsioon Tallinna linna riiklike ja
ühiskondlike objektide ligipääsetavuse kaardistamine liikumispuudega inimestele. Sügisel on kavas seda
tutvustada Tallinna LV juures olevatele ametitele, et saada heakskiit projektile ja rahastamisotsus. Pilootprojekti
alustamine on mõttekas Tallinnast – siin on suur protsent elanikkonnast, ka liikumispuudega inimestest, pealinn
on peamine turismi- ja kultuurikeskus, Tallinna omavalitsus on näidanud end võimeka ja avatud, koostööaldi
partnerina puuetega inimestele. Pilootprojekti õnnestumine annab kindlustunde töö jätkamiseks üle Eesti.
OTSUSTATI: J. Järvel alustatud tööd jätkata, koos töögrupiga tutvustada ideed erinevatele asjast huvitatud olla
võivatele potentsiaalsetele koostööpartneritele, n. Turismifirmade Liit, Maaturismi Ühing, Maaelu Edendamise
SA, Hotellide ja Restoranide Liit jne.
4. OTSUSTATI: Koostöökogul arutamiseks lisaks rehabilitatsiooniteenusele, abivahendite määruse
kaasajastamisele, invatranspordi toetamisele lisada ka (Foorumiga eelnevalt kooskõlastada) 2006.a. eelarves
puuetega inimestega seonduvad read.
5. A. Lõoke ANDIS ÜLEVAATE Karujärve laagriga seotud ettevalmistustöödest. Külaliseks esimesel päeval on
teleajakirjanik M. Aunaste, teisel päeval Riigikogu liige A. Seppik.
6. A. Lõoke ANDIS ÜLEVAATE Invaru OÜ aastakoosolekust, kus ta viibis osaniku ELIL voli- tatud esindajana.
Audiitori järeldusotsus kinnitas Invaru OÜ bilansimahuks seisuga 31.12.04 3 480 258 krooni ja finantstulemuseks
455 604 krooni kahjumit, mis tulenes ümber- kolimisega aadressile Tallinn, Peterburi tee 14A, seotud kuludest.
Kahjum kaeti eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt.
ELILi ettepaneku arvestamist – saada firmalt auditeeritud aruanne vähemalt 1.märtsiks (ELILi aruande
tegemiseks, kus tuleb arvestada Invaru majandustulemustega) - peeti vähetõenäoliseks, kuna klientidega
arvelduste seisu kooskõlastamisega läheb aasta algul vähemalt paar kuud aega. Arvestada tuleb ka audiitori
ajakavaga, mis kevadel on pingeline.
7. J. Järve TEGI ÜLEVAATE Helsingi lähistel toimunud Soome selgroo- ja kaelatraumaga inimeste
spordilaagrist, millest ta võttis osa Eesti grupi koosseisus. Eriti huvitavaks tegi laagri see, et koolitusi/õppusi läbi
viinud spetsialistid olid koolitatud sama traumaga inimeste hulgast. See teeb traumaga inimestel kontakti
saavutamise palju kergemaks. Samas pakub tööd liikumispuudega (valdavalt ratastoolikasutajad) inimestele. 29.31.07.05 tullakse Soomest Haapsalusse kogemusi jagama, õpetama toolis võimlemist jne.
8. K. Urb TEGI ÜLEVAATE Soomes toimunud CP diagnoosiga noortele ja täiskasvanutele pühendatud
konverentsist, kus osavõtjaid oli 15 maalt. Ettekandjad rõhutasid eriti varajase (lapseea) rehabilitatsiooni
osatähtsust hilisemas toimetulekus. Huvitav oli eri maade võrdlus CP diagnoosiga inimeste iseseisvalt
(perekonnast eraldi) elamise kohta, mis on hämmastavalt erinev (n.90% selle diagnoosiga inimestest Inglismaal
elab perekonnas, Rootsis on see 13%). Küsimust käsitleti inimõiguste-alasena – õigus iseseisvale elule ja seda

toetavatele teenustele.
9. K. Urb viibis EMSLi üldkoosolekul 23.04.05 ELILi esindajana. Tegemist oli aastakoosolekuga, kus kinnitati
EMSLi 2004.a. tegevus- ja majandusaruanne.
10. A. Lõoke edastas, et leppisid M. Lohikoskiga kohtumise edasi lükata puhkustejärgsele ajale, septembri
algusesse.

Järgmine juhatuse koosolek kutsutakse kokku augustis 2005

Koosolekut juhatas
Protokollis

A. Leemets
A. Lõoke

