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Eesti Pimedate Liidu 2014. aasta tegevusaruanne

Eesti Pimedate Liit (EPL) juhindus oma tegevuses põhikirjast, arengukavast aastateks 2014–2020 ja
sellest lähtuvast 2014. aasta tegevuskavast.
Vastavalt põhikirjale on EPL eesmärk kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada neid inimesi
riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil.
1. jaanuari 2014. seisuga oli EPL katusorganisatsioon 16-le liikmesühingule. Aasta jooksul
liikmesühingute arv ei muutunud. Liikmesühingutest 10 on piirkondlikud nägemispuudega inimeste
ühingud, 5 nägemispuudega inimestele teenuseid osutavad organisatsioonid ja 1 nägemispuudega laste
vanemaid ühendav organisatsioon.
Kõrgeim organ on üldkoosolek. Toimus 2 koosolekut. Kinnitati Läänemaal Ridala vallas Kiviküla
külas asuvate EPL omanduses olevate kinnistute rendileping, arengukava aastateks 2014–2020, 2014.
aasta tegevuskava ja eelarve, muudeti põhikirja, kuulati ära revisjonikomisjoni arvamus, kinnitati
2013. aasta majandusaasta aruanne ning võeti teadmiseks info tegevusplaani kohta teisel poolaastal,
otsustati avaldada pressiteade töövõimetoetuse seaduse eelnõu osas ja saata liikmesühingutele igaaastane liikmemaksuarve.
Üldkoosolekutevahelisel ajal korraldas tööd juhatus: Ago Kivilo (esimees), Eva Kirillova
(aseesimees), Juta Adams, Maimu Guzikova, Janne Jerva, Priit Kasepalu, Monica Lõvi ja Guido
Tarraste.
Toimus 8 juhatuse koosolekut. Arutati läbi üldkoosolekule kinnitamiseks esitatavad dokumendid, tehti
kokkuvõtted juhatuse tegevusest koosolekutevahelisel ajal, moodustati keskkonna nägemispuudega
inimestele ligipääsetavuse soovitusi koostav töörühm, EPL seisukohtade teavitamiseks kohtuti
Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Heljo Pikhofi, tervise- ja tööministri Urmas Kruuse ning
Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsleri Rait Kuusega, kuulati Läänemaa Nägemisvaegurite
Ühingu, Põhja-Eesti, Ida-Eesti ja Pärnu Pimedate Ühingute esimeeste ülevaateid ühingute tegevusest,
kinnitati tunnustuse „Aasta tegu 2014“ laureaadid. Pikendati MTÜ-ga Pimedate Töökeskus Hariner
sõlmitud rendileping ning arutati läbi ja edastati saabunud kirjad ning info, otsustati juhatuse
koosolekute protokolle Eesti Pimedate Raamatukogus helikandjal ja elektroonilisena väljaantavas
ajakirjas „Epüfon“ mitte enam avaldada.
Juhatuse juurde olid loodud infokomisjon, majanduskomisjon, seadusloomekomisjon ja väliskomisjon.
Arengukava koostamisel leiti, et on vaja üle vaadata komisjonide nimistu ja viia see vastavusse
arenguvaldkondadega.
Revisjonikomisjon: Arvu Sarv (esimees), Tiia Tiik ja Margus Pähn kontrollis majandustegevust ja
esitas üldkoosolekule arvamuse 2013. aasta majandusaasta aruande kohta.
Palgalistena töötasid esimees Ago Kivilo, projektijuht Mari Sepp, juhiabi Rita Arman ja 2 koristajat
ning elektrik.
EPL kontor asub Tallinnas Raua 1.
Tegevuskava kohaselt oli EPL 2014. aasta prioriteet ligipääsetav keskkond nägemispuudega
inimestele.
Käesolev, esmakordselt tegevuskava täitmise aruandena koostatud tegevusaruanne võimaldab

analüüsida arengukava, tegevuskava, tegevuse ja tegelike võimaluste vastavust. Analüüsi tulemuste
arvestamine aitab kaasa 2015. aasta tegevuse korraldamisele ja 2016. aasta tegevuskava koostamisele.
1. Esindamine ja kaitse
1.1. Nägemispuudega inimeste huvide esindamine Euroopa Liidu 2014–2020. aasta arengukava
koostamisel.
EPL edastas Eestist valitud Euroopa Parlamendi saadikutele Euroopa Pimedate Liidu algatatud
pöördumise ühineda puudega inimeste töörühmaga. Selle töörühma eesmärk on puudega inimeste
õiguste edendamine parlamentaarse tööga. Rühma liikmed esitavad parandusettepanekuid, tõstatavad
küsimusi ja juhivad erinevate teemade päevakorda võtmist – on eestkõnelejad Euroopa Liidu tasandil
ja kindlustavad, et ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioon oleks Euroopa Liidu poliitikas
tähelepanu all.
1.2. Osalemine puuetega inimeste õiguste kaitse strateegia väljatöötamisel ja kaasaaitamine puuetega
inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele Eestis.
EPL esindajad osalesid Sotsiaalministeeriumis valdkondliku arengukava „Sotsiaalne turvalisus,
kaasatus ja võrdsed võimalused 2016–2023“ (Heaolu arengukava) koostamise avaüritusel.
Arengukavaga määratakse ühtne lähenemisviis sotsiaalkindlustuse, hoolekande, vaesuse, soolise
võrdõiguslikkuse ja võrdsete võimaluste teemavaldkondadele. See koondab nende valdkondade
eesmärgid ja tegevused, mis seni olid kajastatud erinevates arengukavades. Arengukava koostamine
on eeltingimus Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamiseks. Sotsiaalministeeriumil on ülesanne
esitada arengukava koos rakendusplaaniga Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 2015. aasta
novembris. EPL esindajad on soovinud, et nad kaasatakse hoolekande süsteemi töörühma.
EPL esindajana kuulub Janne Jerva Eesti Puuetega Inimeste Koja loodud komisjoni, mille ülesanne on
ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni järelevalve, kuid selle komisjoni töö ei ole edenenud.
EPL tegi täiendusi ja täpsustusi Sotsiaalministeeriumi koostatud Puuetega inimeste õiguste
konventsiooni Eesti esimese aruande tööversiooni ning esindajad osalesid Eesti Puuetega Inimeste
Kojas aruannet tutvustanud seminaril.
1.3. Koostöö teiste puudega inimeste organisatsioonide ning fondidega,
osalemine Koostöökogu ja Invafoorumi töös.
EPL on Eesti Puuetega Inimeste Koja liige. Esindajad on osalenud selle üritustel ja kõigil
üldkoosolekutel. Monica Lõvi on valitud koja juhatuse liikmeks ja osales Võrus toimunud
kahepäevases suvekoolis. Priit Kasepalu on Eesti–Norra–Islandi ühisprojekti „Paneme seaduse
kehtima!“ ekspertrühma liige, esines rühma koosolekul sõnavõtuga Eesti Kunstimuuseumi
ligipääsetavusest nägemispuudega inimestele ja osales tegevusplaani „Kasutajasõbralik keskkond
kõigile“ tööversiooni arutelul. Projektijuht Mari Sepp osales koolitusel „Mõju hindamine meie
tegevusele“. EPL esindajad võtsid osa Kumu auditooriumis toimunud aastakonverentsist
„Töövõimereform – pead tööle!“, millel tunnustati ka EPL poolt aktiivse puudega inimese tunnustuse
nominendiks esitatud Looduse Omnibussi eestvedajat Jaan Riisi.
Suur osa EPL projektide rahastusest saadakse Eesti Puuetega Inimeste Fondist. Fondile on taotlused ja
aruandlus esitatud õigeaegselt.
Aastate eest tegutsenud Koostöökogu ja Invafoorum 2014. aastal ei töötanud. Koos Eesti
Liikumispuudega Inimeste Liidu esindajatega toimus Tallinna Puuetega Inimeste Tegevuskeskuses
arutelu töövõimetoetuse seaduse eelnõu teemal. Priit Kasepalu osales Venemaal Jekaterinburgis

tegutseva puudega inimeste ühenduse „Belaja Trost“ projekti „Parusa Duha“ merereisi etapil
Kuivastust Roomassaarde ja korraldas reisilistele kontserdi Roomassaares, millel esinesid Saaremaa
Pimedate Ühingu liikmed. EPL autasustas hea koostöö tunnustuseks Eesti Pimekurtide Tugiliitu tema
20. aastapäeval tänukirjaga.
1.4. Täienduste ja paranduste esitamine nägemispuudega inimesi puudutavasse seadusandlusesse.
EPL esitas muudatusettepanekud sotsiaalhoolekande seaduse, tööturuteenuste ja -toetuste seaduse ning
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule. Ettepanekutes sooviti sätestada sotsiaalhoolekande
seaduses ning tööturuteenuste ja -toetuste seaduses nägemispuudega inimestele kaitstud töö teenus ja
laiendada psüühikahäiretega inimestele mõeldud töötamise toetamise teenus ka nägemispuudega
inimestele või ühendada mõlemad teenused ühtseks, nägemispuudega inimestele kasutamiseks
sobivaks teenuseks; sätestada sotsiaalhoolekande seaduses tegevuskeskuse teenus; sätestada
tööturuteenuste ja -toetuste seaduses töölesõidutoetus; laiendada tööturuteenuste ja -toetuste seaduses
määratletud tugiisikuga töötamise teenust saama õigustatud isikute ringi, lisades nende hulka ka
töötavad puudega inimesed; laiendada abivajadust, lisades tööle ja töölt koju saatmise; pikendada
teenuse osutamise aega kuni teenusevajaduse püsimise lõpuni.
1.5. Töö jätkamine nägemispuudega inimestele keskhariduse, kutsehariduse ja kõrghariduse
omandamise võimaluste edendamisele kaasaaitamiseks.
EPL esindajana kuulub Eva Kirillova Tartu Emajõe Kooli hoolekogusse. Monica Lõvi õnnitles
Emajõe Kooli ja Priit Kasepalu Tallinna Heleni Kooli lõpetanuid lõpuaktustel. EPL autasustas
Tallinna Heleni Kooli 20. aastapäeval tänukirjaga. Kool tänas EPL-i koostöö eest tänukirjaga.
1.6. Abivahendite nimekirja täiendamine ja abivahendite arendamise toetamine sh. eestikeelne
kõnesüntees.
EPL esindaja Ago Kivilo kuulub Sotsiaalministeeriumi juures tegutsevasse abivahendite
ekspertkomisjoni ning esindaja või tema volitusel Mari Sepp on osalenud kõigil selle koosolekutel.
Eva Kirillova tegi juhatusele ettepaneku arutada võimalust lülitada bussipeatuste infotabloosid
käivitav pult soodustingimustel müüdavate abivahendite nimekirja.
1.7. Punktkirja oskuse ja kasutamise populariseerimine.
Viidi läbi Euroopa Pimedate Liidu punktkirjaesseede võistluse Eesti voor ning saadeti inglise keelde
tõlgitud esseed edasi Euroopa vooru.
Sotsiaalministeeriumile tehti ettepanek jätta töövõime hindamise taotlusvormist välja küsimus oskuse
kohta võtta vastu punktkirjas lihtsaid teateid. Punktkirjaoskusest ei ole abi, kui tööandja ei oska
punktkirja ega suuda lihtsaid teateid selles kirjas kirjutada. Niisuguses sõnastuses küsimus annaks
punktkirja õppimisele tagasilöögi.
1.8. Töövõimetuskindlustuse reformi ettevalmistamisel nägemispuudega inimeste huvide kaitsmine.
Juhatuse liikmed osalesid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses kaitstud töö visiooni käsitlenud
ümarlaual, Sotsiaalministeeriumi kolmel ja Eesti Töötukassa kolmel töövõimereformi teemade arutelul
ning Riigikogu sotsiaalkomisjoni kolmel istungil. Tehti muudatusettepanekuid töövõimereformi
seadustesse ja teistesse dokumentidesse. Janne Jerva tegi sotsiaalkomisjoni koosolekul ettekande

„Nägemispuudega inimeste vajadused ja ettepanekud“. EPL allkirjastas Riigikogu juhatusele üle antud
puudega inimeste esindajate pöördumise, milles nõuti töövõimereformi kava uut läbitöötamist.
1.9. Töö jätkamine nägemispuudega inimeste tööhõive, hariduse ja
rehabilitatsiooni võimaluste parandamiseks.
EPL esindajad osalesid Sotsiaalministeeriumis kolmel ja Eesti Puuetega Inimeste Kojas ühel puude
või tervisekahjustusega inimeste sotsiaalse kaitse tagamise ja koostöö leppe (Hea tahte leppe)
ettevalmistamise ümarlaual. EPL tegi leppe projekti omapoolseid muudatusettepanekuid, millest
enamikku arvestati, ja allkirjastas leppe.
Hea tahte leppe eesmärk on osaliste vahel kokku leppida vajalikud sotsiaalpoliitilised tegevussuunad
ja tegevused, lähtudes ennekõike ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonist, parandatud ja
täiendatud Euroopa sotsiaalhartast ning Vabariigi Valitsuse ja puudega inimeste
esindusorganisatsioonide koostööpõhimõtete memorandumist selleks, et teha põhimõttelisi ja
valdkonnaüleseid valikuid ja otsuseid ning koostada pikaajaline tegevuskava, kuhu ja kuidas jõuda
soovitakse ning kuidas pakkuda puude või tervisekahjustusega inimestele parimat tuge, et nad saaksid
tunda end täisväärtuslike ühiskonna liikmetena. Edaspidi kohtuvad leppe osapooled vähemalt üks kord
kvartalis. Sotsiaalministeerium vastutab leppes kindlaks määratud tähtaegadest kinnipidamise
jälgimise ja vajalike töögruppide tegevuse korraldamise eest. Leppe alusel oli kavas koostada hiljemalt
2015. aasta märtsiks tegevuskava. Lepe on muuhulgas aluseks sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja
võrdsete võimaluste arengukavale.
1.10. Kaasaaitamine nägemispuudega inimeste huve silmas pidavate ehitusstandardite väljatöötamisel
elukeskkonna ja üldkasutatavate objektide ligipääsetavuse parandamiseks.
EPL esindaja, Emajõe Kooli õpetaja Anne Kõiv osales Helsingis ligipääsetavuseteemalisel seminaril.
Juhatuse liikmed ja projektijuht osalesid Kumu auditooriumis toimunud seminaril „Tõmbejõud“,
millel Priit Kasepalu esines ettekandega Eesti Kunstimuuseumi ligipääsetavusest nägemispuudega
külastajatele. Eva Kirillova esines Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse seminaril „Ligipääsetav
turism“ ettekandega „Nägemispuudega inimesed turisminduses”. Priit Kasepalu esines Tallinna
Tehnikaülikoolis Tallinna Linnavalitsuse korraldatud koolituspäeval „Tallinna ligipääsetavus“
ettekandega „Ligipääsetavuse tagamine nägemispuudega inimesele“. Mari Sepp osales muusikali „Mia
jõulumaal“ ligipääsetavuse ja Tallinna Botaanikaaia Meelte aia eskiisprojekti koosolekul.
Koostati nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise soovituste algvariant, mida
analüüsiti moodustatud töörühma koosolekul.
Viimsi SPA-s toimunud kahepäevasel ligipääsetavuseteemalisel seminaril tehti eeltööd 2015. aastal
Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile esitatud projekti „Eesti Pimedate Liidu arendamine
nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna kujundamise kompetentsikeskuseks“
ettevalmistamiseks
1.11. Osalemine Balti Komitee, Euroopa Pimedate Liidu ja Maailma Pimedate Liidu töös.
Balti Komitee töökoosolekuid 2014. aastal ei toimunud. Infot vahetati telefonitsi.
EPL kui Euroopa Pimedate Liidu liige on edastanud vastuseid paljudele selle küsimustikele. Juhatus
soovitas EPL liikmesühingutel teavitada eelnevalt oma pöördumistest Euroopa Pimedate Liidu poole,
et oleks võimalus neid vajadusel toetada.
EPL saatis Maailma Pimedate Liidule teate, et ei tasu praegu 2014. aasta liikmemaksu. Ago Kivilo
esitas Sotsiaalministeeriumile toetusetaotluse aastamaksu tasumiseks.

1.12. Balti Komitee koostööseminari korraldamine.
Läti ja Leedu Pimedate Liidud palusid lükata koostööseminar edasi 2015. aastasse.
Ago Kivilo kohtus EPL kontoris läti nägemispuudega inimestega.
1.13. Koostöö jätkamine Soome Nägemispuudega Inimeste Keskliidu ja Põhjamaade Komiteega.
EPL ja Soome Nägemispuudega Inimeste Keskliidu juhid on vahendanud infot telefonitsi. Priit
Kasepalu osales nägemispuudega inimeste kutsealast rehabilitatsiooni ja tööhõivet tutvustanud
õppereisil Helsingis, mille ülevaade on kodulehel.
Ago Kivilo tutvustas EPL kontoris tegevust Satakunnan Näkyvammaiset RY ja Vasa Svenska
Synskadade esindajatele.
EPL ei ole saanud Põhjamaade Komiteelt kutseid tema üritustel osalemiseks.
1.14. Osavõtt Euroopa Pimedate Liidu liesioonikomisjoni tööst.
Vastati Maailma Pimedate Liidu ja Euroopa Pimedate Liidu küsimustikele ja osaleti arutluslistides,
edastati katusorganistatsioonide teavet ja infot Eesti Pimedaet liidu juhatusele ja liikmesühingutele.
EPL esindaja selles komisjonis on Monica Lõvi. Ta osales Itaalias Tirreenias komisjoni töös.
2. Avalikustamine ja teavitamine
2.1. Kodulehtede ligipääsetavuse alane nõustamine.
Selles küsimuses EPL poole ei pöördutud.
2.2. Koostöö Eesti Keele Instituudiga projekti "Heliraamatute genereerija ja Digari helindamisliides"
raames.
Nägemispuudega arvutikasutajad testisid kõnesüntesaatori tööd ning e-tekstide süntesaatori abil
ettelugemist ja tekstiosade rõhutamist.
2.3. Ajakirja „Valguse Kaja” kirjastamine ja sihipärane levitamine.
Anti välja ajakirja 1 number. Toimetuse kolleegium otsustas muuta ajakirja ilmumisaegu. Kevadsuvine „Valguse Kaja“ ilmub suve lõpul ja sügis-talvine talve lõpul.
2.4. Kodulehe arendamine ja täiendamine.
Kodulehte on pidevalt täiendatud.
2.5. Liikmesühingute vaheliste otsesidemete tugevdamine läbi ühisürituste.
Saaremaa Pimedate Ühing, Pärnu Pimedate Ühing ja Läänemaa Nägemisvaegurite Ühing korraldasid
Saaremaal Elme mõisas traditsioonilise Lääne-Eesti pimedate ühingute suvepäeva.
2.6. EPL puhkpilliorkestri tegevuse toetamine ja kontsertreisi korraldamine.
Korraldati kontsertreis. Orkester esines kontsertidega 31.mail Audrus ja 1.juunil Pärnus.

EPL puhkpilliorkestri moodustavad Põhja-Eesti Pimedate Ühingu ja Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu
puhkpilliorkestrid. Rita Arman külastas Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu puhkpilliorkestri kontserti,
millega tähistati dirigent Neeme Saare ja orkestrantide Arno Müüri ning Aleksei Jurovi 40.
tegevusaastapäeva ja andis üle tänukirjad. Janne Jerva õnnitles Põhja-Eesti Pimedate Ühingu
puhkpilliorkestri kontserdil juubilar Vello Varti ja andis üle tänukirja.
2.7. Osalemine MTÜ Puude taga on inimene asutamisel ja festivali „Puude taga on inimene”
korraldamise töörühmas.
EPL on MTÜ Puude taga on inimene asutajaliige. Mari Sepp osales töörühma koosolekutel.
2.8. Liikmesühingute taidluskollektiividele kultuurifestivali korraldamine.
Korraldati suvepäev Nelijärve Puhkekeskuses. Osalejaid oli 232 inimest 14 liikmesühingust, esines 12
taidluskollektiivi.
2.9. Koolituse „Aita ennast ise” korraldamine.
Kahepäevane koolitus korraldati Jäneda Spas.
2.10. Valge kepi päeva tähistamine ja tunnustuse „Aasta tegu 2014” väljaandmine.
Valge kepi päeva tähistati Tallinna Õpetajate Majas tänuseminariga „Ligipääsu suunas“. Seminari
alguses toimus rühmatööna arutelu töövõimereformi kujundamise teemal. Järgnesid ettekanded.
Tallinna Ülikooli doktorant Kati Soonvald rääkis nägemispuudega inimeste toimetulekust muutlikul
maastikul ja Eesti Rahva Muuseumi produtsent Viljar Pohhomov tutvustas seda muuseumi kui head
näidet ligipääsetava keskkonna loomisest. Pärast ettekandeid esinesid kontserdiga Vanalinna
Hariduskolleegiumi pimedad õpilased.
EPL andis neile, kes on andnud olulise panuse nägemispuudega inimeste elukvaliteedi tõstmisele ja
ühiskonnas tuntuse suurendamisele, üle tunnustuse „Aasta tegu 2014“. Tunnustuse laureaadid olid
Tallinna Tehnikaülikool raamatukogus nägemispuudega lugejatele arvuti- ja trükiteksti kättesaadavaks
muutvate abivahendite kasutuselevõtmise eest; SA Pärnu Haigla nägemispuudega inimeste vajadusi
arvestavate keskkonnakohanduste tegemise eest; Eesti Tervishoiu Muuseum uue ekspositsiooni
nägemispuudega külastajatele kohandamise eest; AS Prisma Peremarket kaupluste kiirkassades
vaegnägijaid abistava hääljuhendamise kasutuselevõtmise eest; Tartu Oskar Lutsu nimeline
Linnaraamatukogu Lõuna-Eesti Pimedate Ühingus nägemispuudega lugejatele raamatukoguteenuste
kasutamise võimaldamise eest; Haapsalu Sotsiaalmaja nägemispuudega inimestele teenuste pakkumise
ja ürituste korraldamise eest; MTÜ Spordiklubi Meduus nägemispuudega inimeste tipp- ja
harrastusspordi edendamise eest; Jaanika Juhanson nägemispuudega harrastusnäitlejate Terateatri
loomise eest; Vahur Laiapea Eesti, Norra ja Portugali pimedate ning nägijate tantsuprojekti käsitleva
dokumentaalfilmi „Fragile. Nägemiseni laval“ loomise eest; Tiit Zeiger pimedate laste esinemisi
võimaldava digitaalklaveri ostmiseks Kaarli kirikus heategevuskontserdi „Su samme kaja“
korraldamise eest; Lions Klubi Tallinn Vanalinn Põhja-Eesti Pimedate Ühingu mitmekülgse toetamise
eest ning OÜ OptiPRO heategevuskampaania "Toetame pimedate juhtkoera kasvatamist" algatamise
ja läbiviimise eest.
3. Organisatsiooni areng
3.1. Liikmesühingute nõustamine organisatsioonilistes küsimustes.

Ago Kivilo, Mari Sepp ja Rita Arman nõustasid liikmesühinguid igapäevaküsimustes telefonitsi. Ago
Kivilo ja Maimu Guzikova kohtusid kolmel korral Narva Linnavalitsuse töötajatega Ida-Eesti
Pimedate Ühingu kinnisvara küsimustes.
3.2. Info kogumine liikmesühingutes toimunu kohta.
EPL on saanud liikmesühingutelt igapäevase tegevuse kohta infot telefonitsi ja e-kirjadega.
Ago Kivilo osales Saaremaa Pimedate Ühingu ja Järvamaa Pimedate Ühingu üldkoosolekul ning Mari
Sepp Lääne-Viru Pimedate Ühingu üldkoosolekul. Rita Arman osales Saaremaa Pimedate Ühingu
üldkoosolekul ja valge kepi päeva tähistamisel ning õnnitles juubelil ühingu esimeest Anneli Lõhmust
ja andis talle üle tänukirja. Ago Kivilo ja Juta Adams kohtusid Pärnu Pimedate Ühingu koduste klubi
liikmetega. Mari Sepp ja Rita Arman osalesid Narvas Ida-Eesti Pimedate Ühingu 60. aastapäeva
tähistamisel ja andsid ühingu kauaaegsetele liikmetele üle tänukirjad. Eesti Pimemassööride Ühingut
autasustati 15. ja Lääne-Viru Pimedate Ühingut 10. tegevusaasta puhul tänukirjadega. Priit Kasepalu
külastas Tallinnas Kultuurikatla Aia Kanalas Põhja-Eesti Pimedate Ühingu Terateatri etendust „Roos
ja lumekristall“ ning esines sõnavõtuga. Eva Kirillova õnnitles juubelil Sihtasutuse Juht- ja Abikoerte
Kool juhatajat Mati Malmi ja andis üle tänukirja. Tänukirjadega autasustati ka Saaremaa Puuetega
Inimeste Koja ansamblit „Viu“, mille lauljate hulgas on Saaremaa Pimedate Ühingu liikmed, tegevuse
15. aastapäeva puhul ja kunagist kauaaegset ühendkoori dirigenti Leili Sarapuud tema juubelil.
Viljandimaa Pimedate Ühingu liikmed kohtusid EPL kontoris esimehe ja töötajatega. Ago Kivilo
tutvustas Pärnu Pimedate Ühingu liikmetele Tallinnas Laki 7 asuvat EPL omanduses olevat tootmis- ja
büroohoonet.
Ago Kivilo kohtus EPL kontoris Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu liikme Anni Oraveeri, ühingu
esimehe Jaanus Riimetsa ja Paldiski nägemispuudega inimestega.
3.3. Liikmesühingute eestvedajatele suunatud koolituste korraldamine.
Liikmesühingute eestvedajate koolituse raames toimus ligipääsetavuse töörühma koosolek Viimsi
Spas.
3.4. Jursu kinnistute rendilepingu sõlmimine ja koostöö arendamine nägemispuudega inimeste
puhketingimuste parandamiseks.
Sõlmiti kinnistute rendileping OÜ-ga Ranniku Maja.
Lisaks eelpool kirjeldatule tegeldi Laki 7 hoone haldamise, uute rentnike otsimise ja S. V. Ärigrupp
OÜ-ga sõlmitud hoonestusõiguse lepingust tulenevate ettevalmistustöödega. Ago Kivilo kohtus Laki 7
hoones ruumide rendile andmiseks korduvalt maaklerite ja rentnikukandidaatidega, suhtles
haldusküsimuste lahendamiseks rentnike ning Kristiine Linnaosa Valitsusega, käis vajalike
dokumentide saamiseks Tallinna Linnavalitsuses ja Riigiarhiivis. Pikendati rendileping MTÜ-ga
Pimedate Töökeskus Hariner.
Ago Kivilo, Mari Sepp ja Rita Arman osalesid koolitus- ja konsultatsioonide firma Addenda OÜ poolt
korraldatud maksudealasel seminaril ning Mari Sepp kahepäevasel välisrahastusega projektide
aruandluse planeerimise ja koostamise koolitusel.
Priit Kasepalu osales Misso Kultuurimajas Setomaa Valdade Liidu tegevuse 20 aasta täitumise
tähistamisel, kus esitleti Kuusealuse varjunime all kirjutava nägemispuudega autori setokeelset
raamatut „Eeläne ja täämbäne elo“. Ta aitas kaasa Tallinna Muusikamajas toimunud raamatuesitluse

ettevalmistamisele, osales Eesti Tervishoiu Muuseumis püsiekspositsiooni avamisel ja andis
muuseumile üle tänukirja, külastas Tallinnas Vaba Lava proovisaalis Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuuriakadeemia teatrikunsti üliõpilaste visuaalivaba lavastust „Pelleas ja Melisande“ ning tänas
lavastajat ja näitlejaid.
Ago Kivilo ja Priit Kasepalu esinesid Eesti Televisiooni saates „Terevisioon“. Priit Kasepalu avaldas
EPL tegevust ja nägemispuudega inimeste probleeme käsitlenud artiklid ajalehtedes „Eesti Päevaleht“,
„Äripäev“ ja „Saarte Hääl“ ning ajakirjas „Sinuga“.

EPL jätkab 2015. aastal tegevust vastavalt 24. märtsil 2015 toimunud üldkoosolekul kinnitatud
tegevuskavale. Prioriteet on kultuuri kättesaadavus nägemispuudega inimestele.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2014

31.12.2013

Raha

40 780

22 957

Nõuded ja ettemaksed

67 233

31 361

108 013

54 318

256

256

94 606

118 206

Varad
Käibevara

Kokku käibevara
Põhivara
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara

1 713

1 961

96 575

120 423

204 588

174 741

47 222

34 917

0

1 175

47 222

36 092

Võlad ja ettemaksed

1 731

4 452

Kokku pikaajalised kohustused

1 731

4 452

48 953

40 544

57 233

57 233

0

256

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem

76 708

75 357

Aruandeaasta tulem

21 694

1 351

155 635

134 197

204 588

174 741

Kokku põhivara
Kokku varad
Kohustused ja netovara
Kohustused
Lühiajalised kohustused
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustused
Pikaajalised kohustused

Kokku kohustused
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Reservid

Kokku netovara
Kokku kohustused ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2014

2013

67

96

19 838

15 897

325 425

0

0

271 333

345 330

287 326

-19 631

-15 877

-257 991

-223 223

-32 651

-33 777

Tulud
Liikmetelt saadud tasud
Annetused ja toetused
Tulu ettevõtlusest
Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Mitmesugused tegevuskulud
Tööjõukulud
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud kulud
Kokku kulud
Põhitegevuse tulem
Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

-1 922

-1 838

-11 443

-11 261

-323 638

-285 976

21 692

1 350

2

1

21 694

1 351
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2014

2013

21 692

1 350

1 922

1 838

0

-391

1 922

1 447

-35 872

-6 716

8 409

14 656

0

-345

19 905

0

5 586

0

21 642

10 392

0

-1 390

Tasutud kinnisvarainvesteeringute soetamisel

-3 819

-3 460

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-3 819

-4 850

Kokku rahavood

17 823

5 542

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

22 957

17 415

Raha ja raha ekvivalentide muutus

17 823

5 542

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

40 780

22 957

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised
Põhivara kulum ja väärtuse langus
Muud korrigeerimised
Kokku korrigeerimised
Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,
toetustest
Muud rahavood põhitegevusest
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2012

57 233

Reservid

Akumuleeritud tulem

256

Aruandeaasta tulem

75 357

132 846

1 351

1 351

31.12.2013

57 233

256

76 708

134 197

Korrigeeritud saldo
31.12.2013

57 233

256

76 708

134 197

21 694

21 694

Aruandeaasta tulem
Muutused reservides
31.12.2014

-256
57 233

0

-256
98 402

155 635
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Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
MTÜ Eesti Pimedate Liidu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti heast raamatupidamistavast. Eesti hea
raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses ning seda täiendavad Eesti
Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid (RTJ). Aastaaruande eesmärgiks on kajastada õigesti ja õiglaselt ühingu
finantsseisundit, majandustulemit ja rahavoogusid.
Majandustehinguid kirjendatakse soetusmaksumuse printsiibi kohaselt nende tekkimise momendil tegelikus väärtuses. Raamatupidamise
aruanded koostatakse tekkepõhise arvestusprintsiibi kohaselt.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.
Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
2014. aastal olulisi arvestuspõhimõtete muutusi ei toimunud.
Raha
Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis raha kirjel ja rahavoogude aruandes kassa, arvelduskontode, välisvaluutakontode jäägid.
Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustused
Kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude välisvaluutas fikseeritud rahaliste vahendite arvestust peetakse Eesti Vabariigis
ametlikult kehtivas vääringus (s.o. eurodes), ümberhinnatult operatsioonipäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi.
Bilansis hinnatakse välisvaluutas fikseeritud käibevara bilansi kuupäeval kehtiva Eesti Panga valuutakursi järgi. See tähendab, et bilansi
kuupäeval toimub vajadusel välisvaluutas fikseeritud kassa ja pangakontode välisvaluuta ning muude rahaliste vahendite ümberhindamine.
Selle tulemusena tekkiv tulu (kulu) kajastatakse tulemiaruandes finantstuludena (-kuludena).
Finantsinvesteeringud
Bilansis on pikaajaliseks finantsinvesteeringuks nn. portfelliinvesteering, st. omatakse alla 20% teise ettevõtte aktsiaid ja neid pole
soetatud edasimüügi eesmärgil. Edasimüügi eesmärgil ostetud väärtpabereid arvestatakse käibevara hulgas.
Nõuded ja ettemaksed
Nõuetena on bilansis kajastatud liikmesühingutelt laekumata sisseastumis- ja liikmemaksud.
Nõuetena ostjate (rentnike) vastu kajastatakse ühingu tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid ning need kajastatakse
soetusmaksumuses.
Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud soetusmaksumuses.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringuna on kajastatud kinnisvaraobjekte (maa, hoone), mida ühing hoiab omanikuna renditulu teenimise või turuväärtuse
kasvu eesmärgil ja mida ei kasutata enda majandustegevuses. Kinnisvarainvesteering võetakse bilansis algselt arvele tema
soetusmaksumuses. Edasi kajastatakse kinnisvarainvesteeringuid (hooneid) soetusmaksumuses miinus akumuleeritud kulum ja
allahindlused väärtuse langusest. Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsiooni määr määratakse igale
kinnisvaraobjektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast.
Hilisemad kulutused lisatakse kinnisvarainvesteeringu soetusmaksumusele juhul, kui on tõenäoline, et ühing (omanik) saab seoses kulutustega
tulevikus majanduslikku kasu ning kulutuste soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt mõõta. Muud hilisemad kulutused (näiteks
remont, hooldus) kajastatakse aruandeperioodi kuludes.
Maa on piiramatu kasutuseaga põhivara. Omandatud maa võetakse raamatupidamises arvele tegelikus soetusmaksumuses. Maa
soetusmaksumust ei amortiseerita.
Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir

600
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

Kokku raha

31.12.2014

31.12.2013

40 780

22 957

Lisa 3 Materiaalne põhivara
(eurodes)

Kokku

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Transpordivahendid

Masinad ja
seadmed

Muu
materiaalne
põhivara

31.12.2012
Soetusmaksumus

7 350

870

8 220

255

8 475

-7 350

-307

-7 657

0

-7 657

0

563

563

255

818

1 390

1 390

-248

-248

256

256

7 350

2 516

9 866

255

10 121

-7 350

-555

-7 905

-255

-8 160

0

1 961

1 961

0

1 961

-248

-248

7 350

2 516

9 866

255

10 121

-7 350

-803

-8 153

-255

-8 408

0

1 713

1 713

0

1 713

31.12.2014

31.12.2013

Võlad tarnijatele

26 185

31 873

Kokku võlad tarnijatele

26 185

31 873

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu
Muud muutused

1 390
-255

-503
256

31.12.2013
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Amortisatsioonikulu

-248

31.12.2014
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)
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Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Palgavõlad
Puhkusetasukohustused
Kokku võlad töövõtjatele

31.12.2014

31.12.2013

1 642

1 304

938

907

2 580

2 211

Lisa 6 Muud võlad
(eurodes)

31.12.2014

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

1 731

1 731

Kokku muud võlad

1 731

1 731

31.12.2013

12 kuu jooksul

Muud viitvõlad

1 731

1 731

Kokku muud võlad

1 731

1 731

Lisa 7 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

2014

2013

67

96

67

96

2014

2013

19 631

15 877

207

20

19 838

15 897

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 8 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused
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Lisa 9 Tööjõukulud
(eurodes)

Palgakulu
Sotsiaalmaksud

2014

2013

24 538

25 588

8 097

8 172

16

17

32 651

33 777

6

6

31.12.2014

31.12.2013

16

16

Töötuskindlustus
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale

Lisa 10 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv
Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2014
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

31.12.2013

Kohustused

0

Nõuded

0

Kohustused

0

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2014

2013

9 791

9 933
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Aruande digitaalallkirjad
Aruande lõpetamise kuupäev on: 16.07.2015
Eesti Pimedate Liit (registrikood: 80000600) 01.01.2014 - 31.12.2014 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt
kinnitanud:
Allkirjastaja nimi

Allkirjastaja roll

Allkirja andmise aeg

TIINA TAMM

Juhatuse liige

16.07.2015

MAIMU GUZIKOVA

Juhatuse liige

17.07.2015

AGO KIVILO

Juhatuse liige

17.07.2015

MONICA LÕVI

Juhatuse liige

17.07.2015

JAKOB ROSIN

Juhatuse liige

20.07.2015

PRIIT KASEPALU

Juhatuse liige

21.07.2015

JUTA ADAMS

Juhatuse liige

04.08.2015

Tegevusalad
Tegevusala

EMTAK kood

Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;
puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,
erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997

Jah

Sidevahendid
Liik

Sisu

Telefon

+372 6411972

Mobiiltelefon

+372 53095533

E-posti aadress

epl@pimedateliit.ee

Veebilehe aadress

www.pimedateliit.ee

