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Enne koosolekuga alustamist tegi Villu Urban ettepaneku koosoleku juhatajaks valida Villu
Urban ja protokollijaks Annika Kokk. Häälte lugejaks Kristo-Adam Priks ja Auli Lõoke
OTSUS 1: Otsustati koosoleku juhatajaks valida Villu Urban ja protokollijaks Annika Kokk.
Häälte lugejaks määrati Kristo-Adam Priks ja Auli Lõoke. Kõik on poolt.
Koosoleku juhataja luges ette päevakorra.
OTSUS 2: Ühehäälselt otsustati koosoleku päevakord kinnitada.
1. TLIÜ 2016.a. tegevus- ja finantsaruanne
V.Urban tutvustas TLIÜ 2016a. tegevusaruannet ja rääkis tähtsamatest tegevustest 2016ndal
aastal.
Kodulehele üles pandud tegevusaruandega oli võimalus eelnevalt tutvuda. Ettekandjale lisaks sai
esitada küsimusi kõigile praegustele ja endistele juhatuse liikmetele. Paralleelselt ettekandega
võis tegevusaruannet jälgida saali suurelt ekraanilt. V.Urban tutvustas lühidalt 2016ndal aastal
tehtuid tööst.
A.Kokk tutvustas finantsaruannet ja rääkis TLIU rahalisest seisust. Kodulehele üles pandud
finantsaruandega oli võimalus eelnevalt tutvuda. Aastaaruannet koos lisadega sai üldkoosolekul
osalejad jälgida suurelt ekraanilt. A.Kokk tutvustas finantsaruandest olulisemaid summasid.


TLIU aastalõpu seisuga oli raha pangakontol ja kassas kokku 3125 eurot



Materiaalses põhivaras on elektriline ratastool, mille amortisatsioon aastal 2016 oli 217
eurot, ja 2016nndal aastal amortiseerus elektriline ratastool.



Finantsinvesteeringuteks on Tõrvaaugu PL OÜ osalus 18,18 %. 2016ndal aastal
omandasime 17 705 eurot sidusettevõtja osadest



Töötasusid juhatuse liikmetele ei makstud ainult raamatupidaja Tiiu Kristjan sai töötasu
summas 201 eurot (bruto)



Seotud osapooled on juhatuse liikmed ja nende pereliikmed. Lisaks ka nende poolt
kontrollitavad ettevõtted.
Sidusettevõttega OÜ Tõrvaaugu PL on 2016 aastal teostatud ostuarve kokku
summas 588 eurot.

AKP Haldus OÜ - ostuarved summas 465 eurot (Juhatuse liige K.A.Priks)
Urban Consulting OÜ - ostuarved summas 1700 eurot
2. OÜ Tõrvaaugu PL tegevusest ja finantsseisust
Villu Urban annab teada, et Mati Mugur ei saa kahjuks tervislikel põhjustel täna osaleda TLIÜ
üldkoosolekul.
OÜ Tõrvaaugu PL näitajad ei ole head, kuna tegevus on peaaegu peatunud ja ettevõtmine raha
sisse ei too, nii nagu algselt loodeti. Hetkel on otsustatud Mati Muguri ja V.Kaldre poolt, et OÜ
Tõrvaaugu PL pannakse müüki ja hakatakse aktiivselt tegelema koha müümisega.
Tõrvaaugu majanduslikud näitajad: Raha pangakontol ja kassas on 2016nda aasta lõpus 744
eurot. Laenukohustused on kõik tasutud aga üleval on veel väiksemad võlgnevused tarnijate ees
summas 352 eurot.
Kuna tegevust peaaegu ei toimu ja Hans, kes on Tõrvaaugu maja vaim ja hinge sees hoidja, tema
tervis ei ole ka enam see, mis aastaid tagasi ja ta ei suuda ka enam nii palju seal toimetada. Selle
tõttu ootab M.Mugur TLIÜ poolt ettepanekuid, mida teha, kui me müügi vastu oleme.
3. Revisjoni komisjoni arvamus
2016. a. raamatupidamise revisjoni akti luges ette Tiiu Kristjan. TLIÜ revidendid nentisid, et
raamatupidamise eest vastutab juhatus ja seletusi andis juhatuse esimees Villu Urban. Revisjon
toimus 05. mail 2017.a. Raamatupidamise sise-eeskiri olemas. Aruanded olid esitatud
õigeaegselt. 2016ndal aastal toimus 1 üldkoosolek ja 6 juhatuse koosolekut. Viimased
protokollitud. Rahajääk aasta lõpuks oli 3 125 eurot. Tulu 2016ndal aastal oli 6 970 eurot ja
kulud 7 125 eurot ja aastaaruande tulem oli -155 eurot.
Revisjoni ettepanekud juhatusele:


üle vaadata ning muuta raamatupidamise sise-eeskiri vastavalt kehtivale seadusandlusele




ühingu jätkusuutliku tegevuse tagamiseks leida võimalusi ühingule omatulu teenimiseks,
tegevuskava täitmiseks kirjutada lisa projekte
raamatupidajale töötasu maksmine



jälgida tegevuskava täitmist

4. Sõnavõtud ja aruande kinnitamine
Koosoleku juhataja soovitas, et küsimused kajastaksid 2016. a. tegevus- ja finantsaruannet.
Küsimusi liikmetele antud aruannete kohta polnud, sellega pandi hääletusele 2016nda aasta
majandusaasta aruanne.

OTSUS 3: Ühehäälselt kinnitati Tallinna Liikumispuudega Inimeste Ühingu 2016.
majandusaasta aruanne.
5. TLIÜ 2017.a tegevuskava ja eelarve V.Urban
TLIÜ juhatus jätkab 2017 aastal järgmiste oluliste tegevustega:










Aktiivne osavõtt Tallinna Invakomisjoni tööst, praegu esindab ühingut Andrus Seppam.
Aastal 2017 keskendume jätkuvalt ligipääsetavusele, kui meie tegevuse ühele
prioriteedile. Jätkame selles osas koostööd linna erinevate ametitega ning teiste
organisatsioonidega, sh tegeleme edasi hoonete kasutuslubade ja audititega.
Peame väga oluliseks osaleda linna ligipääsetavuse programmi 2015-2020 elluviimises
läbi Invakomisjoni, on ju füüsiline ligipääs selles kavas olulisel kohal.
Ütleme sõna sekka ka abivahendite ja kodude kohandamise teemades, tegeleme jätkuvalt
invaparkimise probleemidega.
Jätkub ühingu liikmetele vabaaja ürituste (laager, jõulupidu), infopäevade jms ürituste
korraldamine.
TLIÜ aktiivne osavõtt Tallinna Puuetega Inimeste Koja tegevusest, osaleda Koja
koosolekutest, koolitus- ja infopäevadest, samuti korraldatavatest meelelahutusüritustest.
Koostöö Kojaga tervise-ja spordipäeva korraldamisel.
Edastame ühingu liikmetega TPIK ja ELILi olulist infot meediakanalite (e-mail,
Facebook, koduleht jms) 2017 jätkame tegevuste kajastamisega.
Oluliseks teemaks TLIÜ tegevuses on omavahendite teenimine ühingule mitmesuguste
kooskõlastus, konsultatsiooni- ja nõustamisteenuste näol.

Eelarves suuri muudatusi ei ole. Vähemaks on jäänud nõustamise ja ligipääsetavuse arveid,
millega seoses kahaneb TLIÜ tulu. Eelarvet üritatakse jälgida ja teha ainult neid kulutusi, mis on
vaja. Juhatus üritab leida rahalisi vahendeid kas toetajate või projektide näol, et saaks ka tegevusi
ühingute liikmetele korraldada.
2017nda aasta eelarvet saab vaadata kodulehelt ja on käesoleva protokolli lisa.

OTSUS 4: Ühehäälselt kinnitati TLIÜ 2017. aasta tegevuskava ja planeeritud eelarve.
6. Juhatuse liikme Sven Reemeti avaldus juhatuses tagasiasutumiseks
Sven Reemet esitas 2016nda aasta sügisel juhatusele avalduse, et soovib tagasi astuda järgmisel
TLIÜ üldkoosolekul juhatuse liikme kohalt. Villu Urban tegutses 2017nda aasta esimesel
poolaastal aktiivselt, et leida asendus juhatuse liige. V.Urban leidis TLIÜ liikme Daniel
Kotsjuba, kes oli nõus juhatuse liikmeks kandideerima.
S.Reemet esitas oma poolsed argumendid ja otsustas, et kuna Tõrvaaugu PL on pandud müüki,
soovib ta siiski, kuni uute juhatuse liikmete valimiseni jätkata TLIÜ juhatuse liikmena ja seista
juhatuse liikmena ühingu liikmete heaolu eest Tõrvaagu PL müügi ajal.

OTSUS 5: Üldkoosolek otsustas, et Sven Reemeti tagasiastumise avaldus on tagasi lükatud ja
Sven Reemet jätkab juhatuse liikmena, kuni uute juhatuse liikmete valimiseni. POOLT 23
LIIGET JA VASTU 5 LIIGET
7. Tõrvaugu PL müük ja sellega seoses tekkinud küsimused
Mati Mugur ja Vambola on otsustanud Tõrvaaugu PLi müüki panna, kuna kummalgil osapoolel
pole huvi ja jaksu tegeleda Tõrvaaugu PLi arendamisega. Hetkel Tõrvaaugu PL teenib, täpselt
kulud nulli aga tulu sealt ei tule ja töötasusid, kellegile ei ole võimalik maksta. Ja sellega seoses
on otsustatud, et Tõrvaaugu PL pannakse müüki. TLIÜ osalus on Tõrvaaugu PLis 18,18
protsenti. See otsustati 27.09.2004ndal aastal. Sel ajal oli Mati Mugur kahe tooli peal ehk siis
esidndas nii TLIÜd, kui ka iseennast. Selline tegevus tuleb peatada ja tuleks selleks minna
kohtusse.
Kristo-Adam Priks: Kellel on eelisostuõigus ja mis võimalus on ühingul Tõrvaaugu PL ära
osta?
Sven Reemet: Eelisostuõigus on teistel seotud osapooltel, kui teised osapooled ei soovi, läheb
avalikku müüki.
Kristo-Adam Priks: Mis võimalus on praegune tegevus peatada, et maja müüki ei pantaks?
Sven Reemet: Hetkel on ainuke võimalus minna M.Muguri ja Vambola vastu kohtusse, et kohus
peataks tegevuse.
OTSUS 6: Otsustati ühiselt, et Sven Reemet hakkab sellega tegelema ja vajadusel esindab
ühingu liikmeid juhatuse volitusega kohtus.
8. Jooksvad küsimused
Käsmu laager 13 – 15 juuni 2017 transport. Annika Kokk tegeleb Termakist transpordi
uurimisega ja koheselt kui vastus olemas teavitab transpordi soovijaid.
TLIÜ suvelaager Tõrvaaugu PLis toimub 6 juuli – 9 juuli 2017, mai lõpus kuulutame
registreerimise välja, see kord on võimalik ka ööbida ühis toas ja oma telgiga.
Põhikirja muudatus hetkel on meil põhikirjas, et teenindame ja esindame ainult Tallinna elanike
aga väga paljud projektid eeldavad, et ühingud/organisatsioonid tegutsevad ka Harjumaa elanike
eesmärkide nimel. Muuta põhikirja, et liikmeteks võivad ka astuda Harjumaa ja teiste
omavalitsuste puudega inimesed ja ühing seisab Tallinna ja Harjumaa liikmete eest. Võimalusel
räägib ka teiste liikmete eest aga meie eesmärk on Tallinna ja Harjumaa liikmete eest seismine ja

olukorra parandamine. Annika tegeleb põhikirja muudatuse sisse viimisega, et üldkoosolek saaks
järgmine kord otsustada, mis moodi jätkame põhikirjaga.

TLIÜ juhatuse esimees Villu Urban tänab kohale tulijaid.
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