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Tegevusaruanne
MTÜ Eesti Pimedate Liit (EPL) juhindus oma 2020. aasta tegevuses põhikirjast, arengukavast
aastateks 2014-2020 ja sellest lähtunud 2020. aasta tegevuskavast.
Põhikirja järgi on EPLi eesmärk kaitsta nägemispuudega inimeste huve, esindada neid riiklikul ja
rahvusvahelisel tasandil.
2020. aasta 1. jaanuari seisuga oli EPL katusorganisatsioon 16 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.
EPLi kõrgeim organ on üldkoosolek. 17. juunil toimunud üldkoosolek, millel mitmed
liikmesühingud osalesid Skype'i kaudu, kinnitas 2019. majandusaasta aruande ja arengukava
aastateks 2021-2026, otsustas seada OÜle Ranniku Maja rendile antud kinnistutele Läänemaal
Kivikülas juhatuse määratavatel tingimustel hoonestusõiguse kuni aastani 2039 ja võtta vajadusel
Tallinn, Laki 7b hoone katusele elektrienergia tootmise eesmärgil päikesepaneelide paigaldamiseks
laenu, valis revisjonikomisjoni uue liikme, otsustas võõrandada EPLile kuuluva auto ja anda
EPLile kuuluvad Narva-Jõesuu Sanatoorium ASi aktsiad tasuta Ida-Eesti Pimedate Ühingule.
Üldkoosolekutevahelisel ajal korraldas EPLi tööd juhatus koosseisus Maimu Guzikova, Priit
Kasepalu (juhatuse aseesimees), Ago Kivilo, Monica Lõvi, Silver Pulk, Jakob Rosin (juhatuse
esimees) ja Tiina Tamm.
Toimus 6 juhatuse koosolekut, neist 1 viidi läbi kirja teel. Juhatuse liikmed kasutasid korduvalt
võimalust osaleda koosolekul Skype'i kaudu. Arutati läbi 2019. majandusaasta aruanne, valmistati
ette üldkoosolek, kinnitati aastate 2020-2022 fookusteema, 2020. aasta tegevuskava ja eelarve,
arutati majandusolukorra, Tallinn, Laki 7b hoonele päikesepaneelide paigaldamise ja projektides
osalemise üle, kinnitati ajakirja Valguse Kaja toimetuse uus koosseis, muudeti tunnustuse "Aasta
tegu" statuuti, anti välja tunnustus "Aasta tegu 2020", tehti kokkuvõtted tegevusest juhatuse
koosolekute vahelisel ajal, käsitleti kinnisvaraga seonduvaid ja lahendati kirjades ning
liikmesühingute ettepanekutes tõstatatud küsimusi. Revisjonikomisjon tegi ettepaneku võtta
juhatuse koosoleku päevakorda MTÜga Pimedate Töökeskus Hariner sõlmitud rendilepingu
tingimuste ülevaatamine. Seetõttu moodustas juhatus töörühma, kes tutvuks Harineri tegevusega.
Selleks, et küsimusi kiiremini ja tulemuslikumalt arutada, edastati tegevuse ülevaated ning
saabunud kirjad enne juhatuse koosolekut tutvumiseks juhatuse meililisti.
Üldkoosolekute ja juhatuse koosolekute protokollid on avaldatud EPLi veebilehel
www.pimedateliit.ee.
Revisjonikomisjon tegutses koosseisus Anneli Lõhmus, Mati Malm (esimees) ja Mare Vainokivi.
Pärast Mare Vainokivi surma tõttu lahkumist on alates 17. juunist revisjonikomisjoni kolmas liige
Juta Levin.
Tegevjuhina töötas Mari Sepp, juhatuse assistendina 30. oktoobrini Kerli Tennosaar ja
peaspetsialistina alates 16. novembrist Piret Aus.
EPLi kontor asub Tallinnas Raua 1 hoones üüritud ruumides.
EPLi fookusteema aastateks 2020-2022 on nägemispuudega inimeste füüsilise, virtuaalse ja
kultuurilise ligipääsetavuse parandamine ning arendamine. See oli tegevuskava kohaselt ka 2020.
aasta prioriteet. Aastal 2020 mõjutasid nii EPLi kui ka organisatsioonide ja asutuste, millega ta tegi
koostööd, tegevust oluliselt Covid-19 pandeemia tõttu riigis kehtestatud eriolukord ja hilisemad
piirangud. Seetõttu tuli mitmed kavandatud üritused edasi lükata või ära jätta ning paljud
kohtumised korraldada virtuaalselt.
1. Esindamine ja kaitse
1.1. Aidata kaasa puuetega inimeste õiguste konventsiooni ellurakendamisele.
EPL tõlkis eesti keelde Euroopa Pimedate Liidu (EBU) koostatud teabematerjali puuetega inimeste
õiguste konventsiooni kohta ja kavatses käsitleda teemat valge kepi päeva seminaril.
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Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu seminari ei korraldatud.
Jakob Rosin osales Õiguskantsleri Kantselei puuetega inimeste nõukoja kohtumisel. Priit Kasepalu
on Õiguskantsleri Kantselei inimõiguste nõukoja liige.
1.2. Osaleda Eesti Puuetega Inimeste Koja üritustel ja töös. Pöörata erilist tähelepanu, kuidas võiks
uuendada koja liikmesorganisatsioonide tegevustoetuse kujunemise aluseid. Teha koostööd teiste
puudega inimeste liitude, ühingute ja sihtasutustega.
EPL on Eesti Puuetega Inimeste Koja (EPIKoda) liige ja esindajad osalesid selle üldkoosolekutel.
Jakob Rosin on EPIKoja juhatuse liige, osales selle koosolekutel ja võttis juhatuse tegevusest
aktiivselt osa. Ta esindas EPIKoda vaatlejana Brüsselis Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi
juhatuse koosolekul ja osales selle organisatsiooni veebiseminaridel.
EPIKoda on edastanud EPLile infot kooskõlastusringil olevate õigusaktide eelnõude kohta. EPL
saatis tagasiside kohalike omavalitsuste hoolekandeteenuste korralduse, nägemispuudega inimeste
kogemusnõustamise koolituste vajaduse, liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki
parkimiskaardi taotlemise ja kasutamise ning laste puude tuvastamise metoodika täiendamise
kohta.
EPIKoja juhatus valis Mari Sepa EPIKoja võrgustiku rahastusmudeli töörühma liikmeks ja ta
osales selle neljal koosolekul. Mari Sepp osales ka võrgustiku rahastusmudeli Põhja-Eesti, Tiina
Tamm Lõuna-Eesti ja Silver Pulk Lääne-Eesti regiooni infokoosolekul.
EPL saatis koos Eesti Liikumispuudega Inimeste Liiduga välja pressiteate, milles tauniti
Sotsiaalministeeriumi (SoM) soovi vähendada hasartmängumaksu vähenemise tõttu puudega
inimeste organisatsioonide rahastamist. Selle tulemusena algne kava muutus.
Jakob Rosin tutvustas EPIKoja liikmeklubi veebikohtumisel nägemispuudega inimeste probleeme.
Tema ja Kerli Tennosaar osalesid Pühajärvel EPIKoja suvekoolis. Jakob Rosin osales Paide
arvamusfestivali EPIKoja korraldatud arutelul "E-rivajadus ja e-riik. Kui ligipääsetav on veeb?",
juhtis Rakveres Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja aastakonverentsi "Kui pime aitab
lombakat, saavad mõlemad edasi" ja osales Mäetagusel EPIKoja arendusseminaril.
1.3. Esitada ettepanekuid nägemispuudega inimesi puudutavate õigusaktide täiendamiseks ja
muutmiseks.
EPLi juhatus saatis kultuuriministrile arvamuse rahvaraamatukogu seaduse muutmise ja sellega
seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele.
Jakob Rosin nimetati Eesti Hoiuraamatukogu nõukogu liikmeks, osales selle koosolekul ja
kultuurivaldkonna arengukava arutelul.
1.4. Jätkata tööd, et parandada nägemispuudega inimeste hariduse, rehabilitatsiooni ja tööhõive
võimalusi.
Aastail 2016-2017 nägemisfunktsiooni kahjustusega õpilaste õppekorralduse parandamiseks EPLi,
Tartu Emajõe Kooli (TEK) ning Tallinna Heleni Kooli koostatud ühisettepanekute põhjal Haridusja Teadusministeeriumi (HTM) ametnikega toimunud kohtumiste järjepidevus katkes ametnike
vahetumise ja väidetavalt suurenenud töökoormuse tõttu. Aastal 2020 on koostöö tihenenud, kuid
seda ei ole õnnestunud kunagisel tasemel taastada.
EPLi esindaja TEKi hoolekogus on Eva Kirillova. Monica Lõvi õnnitles EPLi poolt TEKi
põhikooli lõpetanuid.
Jakob Rosin osales kahel HTMi noorte nõukogu kohtumisel ning kohtumisel HTMi ja SoMi
ametnikega, kus arutati erivajadustega üliõpilaste stipendiumi suuruse küsimust.
EPL saatis Sotsiaalkindlustusametile (SKA) kirja, milles soovitati muuta nägemispuudega
kogemusnõustajate koolitus osalejate jaoks paindlikumaks. Vastuses anti teada, et see ei ole
võimalik.
Priit Kasepalu ja Kerli Tennosaar osalesid SoMis töövõime hindamise muudatusi tutvustanud
infopäeval ning kohtusid Eesti Pimemassööride Ühingus Eesti Töötukassa (TK) ja SKA
spetsialistidega.
TK ei korraldanud aastaid kestnud töövõimereformi probleeme käsitlenud aruteluseminaride sarjas
2020. aastal kohtumisi puudega inimeste organisatsioonide esindajatega. Seetõttu on vähenenud
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võimalused ühiselt lahendusi leida.
EPL on MTÜ Pimedate Töökeskus Hariner asutajaliige. Priit Kasepalu osales EPLi esindajana
töökeskuse üldkoosolekul. Juhatus moodustas töörühma koosseisus Jakob Rosin, Ago Kivilo, Mari
Sepp ja Mati Malm, kes tutvuks Harineri tegevusega.
EPL saatis SoMile kirja nägemispuudega inimeste pikaajalise kaitstud töö teenuse arendamise
kohta. Priit Kasepalu selgitas Eesti Päevalehe ajakirjanikule artikli jaoks selle teenusega
seonduvaid probleeme.
1.5. Esitada ettepanekuid, kuidas abivahendisüsteemi nägemispuudega inimeste vajadustele
vastavaks muuta ja nägemisabivahendite loetelu täiendada.
EPLi ettepanekul taastas SoM varem abivahendite soodustingimustel müümist reguleeriva määruse
lisas olnud abivahendigrupi "Helistamistarvikud", mis võimaldab mobiiltelefoni Blindshell Classic
ostmist soodustingimustel.
EPL on võimaldanud MTÜl Jumalalaegas kord kuus kasutada oma ruume, et nägemisabivahendeid
tutvustada ja müüa.
1.6. Populariseerida punktkirja oskust ja kasutamist.
Priit Kasepalu andis Pereraadiole punktkirja kasutamist tutvustava intervjuu.
EPL saatis liikmesühingutele üleskutse osaleda EBU korraldatud Onkyo punktkirjaesseede
võistlusel, kuid ühtki võistlustööd ei laekunud.
1.7. Esindada nägemispuudega inimeste huve ehitatud keskkonna ligipääsetavust puudutavate
normdokumentide väljatöötamisel, et parandada elukeskkonda ja üldkasutatavate objektide
ligipääsetavust. Osaleda ligipääsetavuse rakkerühma ja ligipääsetavuse nõukogu töös.
EPL saatis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ettepanekud nägemispuudega inimeste
raudteejaamades abistamise teenuse kohta, olles teinud eelnevalt selleteemalise veebiküsitluse.
2019. aastal algatas valitsus ligipääsetavuse rakkerühma, mille eesmärk on kahe aasta jooksul
analüüsida ligipääsetavuse probleemid nii füüsilises kui e-keskkonnas ning esitada valitsusele
poliitikameetmete ettepanekud. Jakob Rosin osales rakkerühma audiovisuaalmeedia,
e-keskkondade, elukondliku kinnisvara ja teede taristu, riikliku korralduse, ühistranspordi, turismi,
e-valimiste ja tuleohutuse aruteludel.
SoM ei korraldanud 2020. aastal ligipääsetavuse nõukogu koosolekuid.
1.8. Osaleda Balti Komitee ja Euroopa Pimedate Liidu töös.
EPL korraldas 5. veebruaril Tallinnas Balti Komitee koosoleku. Osalesid Eesti, Läti ja Leedu
nägemispuudega inimeste organisatsioonide esindajad. Vahendati infot ja tutvuti Eesti Pimedate
Raamatukogu (EPR) tööga.
EPL on EBU liige. Monica Lõvi on nominatsioonikomitee liige ja euroasjade komisjoni Eestit
esindav liige. Asendusliige on Jakob Rosin. Suhtlemine EBUga ja arutelud toimusid veebi teel.
Jakob Rosin tegutses EBU veebilehtede ligipääsetavuse hindamise töörühmas, vastas päringule
alarmsignaalide ligipääsetavuse kohta ning osales mitmel veebiseminaril. Monica Lõvi osales
vaegnägevuse teemalisel fookusgrupi koosolekul ja euroasjade komisjoni koosolekul.
EBU vähendas EPLi taotlusel tema liikmemaksu aastateks 2020 ja 2021.
Jakob Rosin osales Bulgaaria nägemispuudega noorte organisatsiooni Vizioner Erasmuse
meediapädevust edendava projekti veebiarutelul.
1.9. Jätkata koostööd Soome Nägemispuudega Inimeste Liiduga.
EPLi ja Soome Nägemispuudega Inimeste Liidu (NKL) koostöös tehtava Interregi projekti "Minu
enda elu" algus lükati eriolukorra tõttu septembrisse. Koostööprojekti eesmärk on toetada Eesti ja
Soome 18-25 aastaste nägemispuudega noorte iseseisvust ja kaasatust ühiskonda. Projekti
elluviimist toetab Interregi Kesk-Läänemere programm 2014-2020. Projekt kestab 31. augustini
2022.
Septembris osales Mari Sepp Riigi Tugiteenuste Keskuses projekti koolitusel ja tema ning Jakob
Rosin Helsingis projekti juhtrühma koosolekul. Novembris sõlmis EPL projekti raames
töölepingud rehabilitoloogidega.
8.-9. detsembril korraldati Laulasmaal projekti töökoosolek, kus osalesid eestvedajad,
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rehabilitoloogid ja nägemispuudega mentorid. Eesmärk oli kaardistada probleemid ja lahendused.
2. Avalikustamine ja teavitamine
2.1. Selgitada ühiskonnale nägemispuudega inimeste probleeme, tähistada valge kepi päeva ja anda
välja tunnustus "Aasta tegu 2020".
SKA statistika kohaselt oli Eestis 31. märtsi seisuga 1932 nägemispuudega ja 6350
nägemis-liitpuudega inimest.
EPL tellis voldiku "Kui kohtad nägemispuudega inimest" uustrüki.
Jakob Rosin esines mitme organisatsiooni üritustel loenguga nägemispuudega inimeste elust ja
tutvustas raadio- ning telesaadetes kirjeldustõlget ja ideed ligipääsetavast presidendi vastuvõtust.
Priit Kasepalu osales Viljandis teatris Ugala Eesti Vabariigi aastapäeva pidulikul vastuvõtul, jagas
Õhtulehe ajakirjanikule muljeid sellest kirjeldustõlget käsitleva artikli koostamiseks ja avaldas
EPIKoja ajakirjas Sinuga selleteemalise artikli.
Jakob Rosin esines Pärnus seminaril "Ligipääsetav loodusturism - miks ja kellele?" ettekandega
ligipääsetavast turismist, Vabamu ja Eesti Ajaloomuuseumi töötajate koolitusel ettekandega
"Kuidas tulla toime nägemispuudega kliendiga?", andis ajalehele Postimees intervjuud
nägemispuudega inimeste olukorrast koroonakriisis ja ühistranspordi ligipääsetavusest, saatis Eesti
Päevalehele kirjaliku intervjuu küsimuste vastused seoses koroonakriisi mõjudega, avaldas ajalehes
Sakala artikli puudega inimeste organisatsioonide rahastamisest, osales esinejana UX Tartu
konverentsil, andis intervjuu rahvusvahelise projekti "Diversity at work" jaoks, koostas ja saatis
liikmesühingutele ning sotsiaalmeediasse ligipääsetavuspäeva miniviktoriini, esines Tallinna
Puuetega Inimeste Kojas ettekandega tehnoloogia kasutegurist nägemispuudega inimese elus ja
ajalehe Äripäev tellimusel Pärnus toimunud tarneahela konverentsil ettekandega nägemispuudega
inimeste igapäevaelus tekkivatest riskidest, osales Pärnus Eesti Perearstide Seltsi aastakonverentsi
paneeldiskussioonis, esines Eesti Rahvusraamatukogus Eesti raamatukoguhoidjate
aastakonverentsil ettekandega tehisintellektist kui nägemispuudega inimese abilisest, pidas Eesti
Töötukassa koolitusel tööandjatele ettekande nägemispuudega inimeste tööle võtmisest, andis
Raadio4le intervjuu valge kepi päevast, osales SoMi tellimusel videovõttel Eesti Meremuuseumis
kui hästi ligipääsetavas paigas ja selgitas üliõpilastele nägemispuudega inimeste probleeme.
Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu (LEPÜ) liige Karin Leesmaa esines EPLi esindajana Eesti
Maanteemuuseumis õpilaste liiklusteemalisel konverentsil lühiettekandega ja osales selle töötoas.
Priit Kasepalu tänas Tallinna Ülikoolis erivajadustega lastele mõeldud õppevahendeid tutvustanud
näituse "Kaasav ELU" tegijaid. Tema ettepanekul nimetas Eesti Eripedagoogide Liit näituse
tunnustuse "Aasta tegu eripedagoogikas 2019" üheks nominendiks. Priit Kasepalu andis Tallinna
Ülikoolis ERRi programmiteenistuse juhataja Külli Suureväljale üle tänukirja telesaadete
ligipääsetavuse arendamise eest ja osales saate Terevisioon jaoks Tallinna vanalinna
kirjeldustõlkega tuuri tutvustanud lõigu salvestusel.
Piret Aus esines Väimelas ligipääsetavuse seminaril ettekandega "Kultuur kõigile!".
EPL kavatses tähistada rahvusvahelist valge kepi päeva 14. oktoobril seminari ja tänugalaga
Tallinna Õpetajate Majas. Seminariosa pidi toimuma paneeldiskussioonina puuetega inimeste
õiguste konventsiooni ellurakendamisest.
Juhatus otsustas, et tunnustuse "Aasta tegu 2020" saavad:
Eesti Meremuuseum - Paksu Margareeta ligipääsetava püsiekspositsiooni loomise eest;
Tartu abilinnapea Mihkel Lees ja Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar - kirjeldustõlkega
etenduste korraldamise eest;
Õiguskantsleri Kantselei - Eesti Vabariigi 102. aastapäeva kontsertetenduse kirjeldustõlke tagamise
eest;
Tallinna Ülikooli lektor Tiia Artla ja doktorant Jana Kadastik - näituse "Kaasav ELU" korraldamise
eest.
Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu jäeti tänuseminar ära. EPL saatis välja pressiteate tunnustuse
kohta, kuid tunnustused antakse laureaatidele pidulikult üle 2021. aasta valge kepi päeva tänugalal.
2021. aastal saab EPL 100-aastaseks. AS Eesti Post otsustas EPLi ettepanekul anda selle tähtpäeva
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märkimiseks 15. oktoobril 2021 välja postmargi ja esimese päeva ümbriku ning võtta kasutusele
esimese päeva templi.
2.2. Arendada ning täiendada EPLi veebilehte ja Facebooki-lehte.
EPLi veebileht vajas senisest suuremat tähelepanu. Facebooki-lehe kaudu edastati pidevalt uut
infot. Aasta lõpuks oli end Facebooki-lehe jälgijaks märkinud 792 kasutajat ehk 296 võrra enam
kui 2019. aasta lõpul. Facebooki-lehte haldasid Jakob Rosin ja Piret Aus, veebilehte Kerli
Tennosaar ning meililiste Jakob Rosin.
Veebileht viidi 2017. aastal platvormilt Edicy üle platvormile Wordpress. Sellega paranes lehe
välimus ja kasutatavus vaegnägemisega inimestele, kuid halvenes ligipääsetavus pimedatele
inimestele ja muutus keerukamaks materjalide lisamine. Tulenevalt tarkvara probleemidest telliti
uus, paremini ligipääsetav ja kasutatav veebileht. See peaks valmima 2021. aasta kevadeks.
Kuigi viimastel aastatel on veebilehele materjale lisatud, vajab osa sellel olevatest tekstidest
ajakohastamist. Priit Kasepalu koostas veebilehe jaoks valiku Eesti pimedate ja vaegnägemisega
inimeste elu ning tegevust käsitlenud meediakajastustest aastail 1995-2020.
2.3. Kirjastada ajakirja Valguse Kaja ja seda sihipäraselt levitada.
Ajakirja anti 2020. aastal välja 2 numbrit - paberkandjal ja e-variandis. EPR andis selle välja
helivariandis ja punktkirjas. Toimetusse kuulusid ajakirja toimetaja Kerli Tennosaar, Elisabeth
Egel, Kai Kunder, Jakob Rosin ja Põhja-Eesti Pimedate Ühingu (PPÜ) liige Mirja Räpp.
2.4. Nõustada veebilehtede ja mobiilirakenduste loojaid, kuidas muuta need nägemispuudega
inimestele ligipääsetavaks.
Jakob Rosin nõustas Telia Asi ja Eesti Rahvusringhäälingut, testis paljude asutuste ning
organisatsioonide veebikeskkondi, andis tagasisidet ja aitas kaasa mitme mobiilirakenduse
arendamisele.
Juhatus juhtis korduvalt Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse tähelepanu vajadusele muuta
üleriigiline digiregistratuur nägemispuudega kasutajatele ligipääsetavaks.
Piret Aus osales arutelul seoses omavalitsuste teenuste seisu näitava veebilehega, Priit Kasepalu
saatis lindude tundmaõppimise mobiilirakenduse Siuts arendajatele ettepanekud selle pimedatele
inimestele kasutatavaks muutmiseks.
3. Organisatsiooni areng
3.1. Koostada arengukava aastateks 2021-2026.
EPL korraldas 17.-18. veebruaril Laulasmaal arengukava 2021-2026 koostamise seminari. Osalesid
juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, suuremate liikmesühingute esindajad, samuti töötajad. 17.
juunil toimunud üldkoosolek kinnitas arengukava.
3.2. Nõustada liikmesühinguid, koguda liikmesühingute tegevuse kohta infot ja osaleda nende
üritustel.
EPL on saanud liikmesühingutelt nende igapäevase tegevuse kohta infot ning edastanud oma infot
telefoni ja e-posti teel. Maimu Guzikova vahendas EPLi infot Ida-Eesti Pimedate Ühingule, Silver
Pulk Pärnu Pimedate Ühingule ning Tiina Tamm LEPÜle. Nad edastasid ka ühingute infot EPLile.
Osa EPLi projektide rahastusest on saadud Eesti Puuetega Inimeste Fondilt (EPIFond). Sellele on
lisatud raha omatulust. Maakondlike puuetega inimeste kodade vahendusel liikmesühingute
tegevuseks eraldatud raha on väike. Ühingute suurim probleem on nende tegevuse ebapiisav
rahastamine - vajalik on ühingute jätkusuutlik riigirahastus. Eesmärk on, et rahastataks ühingutes
osutatavaid nägemispuudega inimestele eluliselt vajalikke teenuseid, mida praegu osutatakse
vabatahtliku tööna või EPIFondi ja kohalike omavalitsuste väga väikese toetuse abil.
Sarnaselt varasemale rahastab SoM valdkonda ühe tervikuna. See toimub EPIFondi kaudu aastatel
2020-2022 strateegilise partnerluse "Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja
võimestamine" raames. 2020. aastal rahastusvõimalused halvenesid veelgi, kuna
hasartmängumaksu vähenenud laekumise tõttu jäeti ära väikeprojektide taotlusvoorud.
EPL saatis rahvastikuministrile kirja ettepanekuga kutsuda minister PPÜs toimuvale juhatuse
koosolekule ning tutvustada talle ühingu ruume, tegevust ja liikmesühingute rahastusprobleeme.
See kohtumine ei toimunud.
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EPL saatis Eesti Linnade ja Valdade Liidule kirja, milles selgitati nägemispuudega inimestele
osutatavate teenuste rahastamise vajadust ELi aastate 2021-2027 eelarveperioodi
struktuurivahenditest.
PPÜ saatis EPLi juhatusele pöördumise juhtimaks tähelepanu piirkondlike ühingute
rahastusvõimaluste puudumisele. Juhatus otsustas võtta ühendust SoMiga, et teemat arutada.
EPL esitas Avatud Eesti Fondile projektitaotluse "Nägemispuudega noorte üle-eestilise
huvikaitseorganisatsiooni loomine".
Jakob Rosin tegi ettepaneku luua rahaline preemia ettevõtlikule nägemispuudega inimesele. See
annaks võimaluse EPLile annetatavat raha sihtotstarbeliselt kasutada. Juhatus otsustas koostada
preemia statuudi, kuid eriolukorra kehtestamise ja majandusseisu halvenemise tõttu lükati selle idee
elluviimine edasi 2021. aastasse.
Aktiivselt on käivitunud saatjaga jooksmine. Saatjaid on üle 70 ja nägemispuudega huvilisi umbes
20. Eakatele ja erivajadustega inimestele mõeldud telefonipõhist nõustamis- ja suhtlemisteenust
Abitaja kasutab mitu nägemispuudega inimest.
Jakob Rosin ja Ago Kivilo osalesid MTÜ Jumalalaegas jõuluüritusel. Jakob Rosin esines Pärnu
Pimedate Ühingu üldkoosolekul ettekandega EPLi tööst ja põhilistest probleemteemadest. Priit
Kasepalu andis PPÜ valge kepi päeva kontserdil ühingu puhkpilliorkestri dirigendile Vello
Loognale pikaaegse pühendunud töö eest üle tänukirja.
Juhatus tunnustas tänukirjaga kauaaegse pühendunud töö eest LEPÜ juhatuse liiget Anneli
Timpmanni, LEPÜ liiget Kiira Kraavi, PPÜ liiget Mirja Räppi, LEPÜ liiget Monica Lõvi, Ida-Eesti
Pimedate Ühingu esimeest Maimu Guzikovat ja Läänemaa Nägemisvaegurite Ühingu liiget Heldi
Sinijärve. Pikaaegse pühendunud tegevuse eest nägemispuudega inimeste heaks autasustati
tänukirjaga rehabilitoloog Anne Kõivu ja Haapsalu Sotsiaalmaja päevahoiuteenuse hooldustöötajat
Vilja Raagmaad. Kuna mitmed kavandatud pidulikud üritused koroonaviiruse leviku tõttu ei
toimunud, on osale autasustatutest tänukirjad veel üle andmata.
Juhatus esitas Jakob Rosina TOYPi auhinna "Silmapaistev Noor Eestlane" kandidaadiks ja
veebihääletuse tulemusel nimetati ta selle üheks laureaadiks.
3.3. Tugevdada ühisürituste kaudu liikmesühingute otsesidemeid. Korraldada suvekool ning
koolitusi, mis on suunatud juhatuse liikmetele ja liikmesühingute eestvedajatele, võtta osa teiste
organisatsioonide korraldatavatest EPLi tegevusega seonduvatest koolitustest.
Juhatus kavandas korraldada 20.-21. aprillil liikmesühingute eestvedajate koolituse Tallinnas,
20.-21. mail suvekooli Nelijärvel ja 16.-17. septembril matkapäeva Viljandi- ning Mulgimaale.
Koroonaviiruse laialdase leviku tõttu tuli liikmesühingute eestvedajate koolitus ja suvekool ära
jätta. Matkapäeval osalesid liikmesühingute eestvedajad, juhatuse liikmed ning töötajad.
Jakob Rosin osales Tallinna ligipääsetavuse infosüsteemi kasutajakoolitusel.
3.4. Teha koostööd Ranniku Maja OÜga, et parandada Ranniku Puhkekeskuses nägemispuudega
inimeste puhketingimusi.
2001. aastal seadis EPL ühele kahest Läänemaal Kivikülas asuvast talle kuuluvast kinnistust
isikliku kasutusõiguse SA Puhke- ja Tegevuskeskus Jursu kasuks. 2020. aastal otsustas üldkoosolek
seada mõlemale kinnistule Ranniku Maja OÜ kasuks hoonestusõiguse. SA Puhke- ja
Tegevuskeskus Jursu on Äriregistrist kustutatud, kuid kasutusõiguse kehtivust likvideerimisel ei
lõpetatud. Selleks, et saaks hoonestusõiguse seada, tuleb sihtasutus täiendavalt kohtu kaudu
likvideerida ning kasutusõigus lõpetada. Juhatus otsustas esitada kohtule avalduse SA Puhke- ja
Tegevuskeskus Jursu täiendavaks likvideerimiseks ja likvideerija õiguste ennistamiseks ning
määrata EPLi poolt likvideerijaks Jakob Rosin.
3.5. Jätkata tööd kompetentsikeskuse arendamisel. Pakkuda ettevõtetele, asutustele ja
organisatsioonidele nõustamisteenuseid nägemispuudega inimestele ligipääsetava keskkonna
kujundamisel.
Jakob Rosin kohtus kahel ja Mari Sepp ning Inga Kärg ühel korral Riigi Kinnisvara Asi
töötajatega, et arutada riigimajade ligipääsetavuse arendamise projekti. Jakob Rosin osales
väljasõitudel Jõhvi ja Tartusse, mille käigus tutvuti rajatavate riigimajade ligipääsetavusega. 8
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EPL esitas Euroopa Komisjoni Covid-19 projekti taotluse. Selle projekti raames pidi EPL looma
koolitusmaterjali teenindus- ja ehitussektori jaoks ning korraldama 16 koolitust kohalike
omavalitsuste ehitusspetsialistidele ligipääsetavate hoonete ehitusnõuete kohta ja 16 koolitust
majutus- ning toitlustusettevõtete töötajatele. Mari Sepp osales projekti ette valmistava töörühma
kahel koosolekul. Taotlust ei rahuldatud.
Jakob Rosin käsitles kohtumistel mitme organisatsiooni esindajatega hoonete ja teenuste
ligipääsetavust. Priit Kasepalu osales Eesti Rahvusraamatukogus hoone kavandatavat
rekonstrueerimist käsitlenud mõttetalgutel.
2019. aastal lõpetas SKA määrusekohaste puudega isiku kaartide, millel on seda teistest kaartidest
eristav reljeefne joon, valmistamise. Priit Kasepalu korduvate pöördumiste tulemusel hakati raske
või sügava nägemispuudega inimestele taas väljastama reljeefse joonega kaarte.
Silver Pulk kohtus SKA töötajaga, et arutada puudega inimese parkimiskaardi temaatikat.
Eesti Tervisemuuseum on tellinud nii füüsilise kui ka veebi ligipääsetavuse auditi. EPL osutab
nägemispuudega inimeste alast ülevaatust. Jakob Rosin, rehabilitoloog Merike Kaljujärv ja PPÜ
liige Maarja-Liis Orgmets tutvusid muuseumi ligipääsetavusega.
Jakob Rosin osales kahel koosolekul, kus arutati veebimeedia ligipääsetavuse miinimumnõudeid ja
kirjeldustõlkega sisu osakaalu tõstmise võimalusi meediateenustes. EPL saatis
Kultuuriministeeriumile ning Riigikogu kultuurikomisjonile pöördumise audiovisuaalteenuste
ligipääsetavuse probleemide kohta. Jakob Rosin osales nõupidamisel, millel oli arutusel
kirjeldustõlke valmistamine filmidele. Ta saatis Vabariigi Presidendi Kantseleile kirja küsimusega,
kas 2021. aasta vabariigi aastapäeva kontsertetendus saab kirjeldustõlke.
Jakob Rosin modereeris Viljandis toimunud Tartu 2024 Kultuurikompassi foorumit "Kuidas
korraldada ligipääsetavat kultuuri?" ja avaldas ajalehes Sakala selleteemalise artikli. Ta saatis
digikultuuri aasta juhile kirja, et arutada e-raamatute kirjastamisega seotud probleeme.
3.6. Arendada Tallinn, Laki 7b kinnistut.
Mari Sepp on lahendanud Tallinn, Laki 7b kinnistu haldamise ja hooldamise küsimusi ning
suhelnud üürnikega, et selgitada välja nende majanduslik toimetulek eriolukorras. Juhatus jälgis
üürnike majandusseisu ja leidis osapooli rahuldavad lahendused, käsitles alajaama kasutamisega
seonduvat ning tegi ettevalmistusi hoone katusele päikesepaneelide paigaldamiseks.
Tegevusaruande on koostanud Priit Kasepalu.
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Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Raha

74 234

82 712

Nõuded ja ettemaksed

67 220

52 680

141 454

135 392

256

256

112 222

112 222

Varad
Käibevarad

Kokku käibevarad
Põhivarad
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalsed põhivarad

26 499

3 334

138 977

115 812

280 431

251 204

Võlad ja ettemaksed

39 036

31 960

Kokku lühiajalised kohustised

39 036

31 960

39 036

31 960

57 233

57 233

162 011

149 980

22 151

12 031

241 395

219 244

280 431

251 204

Kokku põhivarad
Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised

Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2020

2019

130

130

24 265

32 591

355 855

363 731

5

0

380 255

396 452

-36 277

-54 251

-280 931

-296 446

-40 539

-33 496

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

-354

-206

-358 101

-384 399

22 154

12 053

-3

-22

22 151

12 031
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2020

2019

22 154

12 053

Põhivarade kulum ja väärtuse langus

354

206

Kokku korrigeerimised

354

206

-15 133

-3 488

7 663

-5 210

3

-22

15 041

3 539

Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade
soetamisel

-23 519

-1 684

Kokku rahavood investeerimistegevusest

-23 519

-1 684

Kokku rahavood

-8 478

1 855

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

82 712

80 857

Raha ja raha ekvivalentide muutus

-8 478

1 855

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

74 234

82 712

Rahavood põhitegevusest
Põhitegevuse tulem
Korrigeerimised

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus
Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Makstud intressid
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/ Osakapital
nimiväärtuses/ Reservkapital
31.12.2018

57 233

Aruandeaasta tulem
31.12.2019

57 233

Aruandeaasta tulem
31.12.2020

57 233

Akumuleeritud tulem

149 980

207 213

12 031

12 031

162 011

219 244

22 151

22 151

184 162

241 395
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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
2020. 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 -kohustised
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.
Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Põhivarade arvelevõtmise alampiir

600
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

10

36

Pangakontod

74 224

82 676

Kokku raha

74 234

82 712

Kassa

Lisa 3 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Maa

Ehitised
Transpordivahendid

Arvutid ja
arvutisüsteemid

Muud
masinad ja
seadmed

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

Lõpetamata
projektid

Ettemaksed

31.12.2018
Soetusmaksumus

0

7 350

4 495

11 845

3 280

15 125

Akumuleeritud kulum

0

-7 350

-4 495

-11 845

-3 280

-15 125

Jääkmaksumus

0

0

0

0

0

0

Ostud ja parendused

3 540

0

0

0

0

3 540

Uute ehitiste ost,
uusehitus, parendused

3 540

Muud ostud ja parendused
Amortisatsioonikulu

3 540
0

0

0

0

-206

0

0

0

0

-206

31.12.2019
Soetusmaksumus

0

3 540

0

0

0

0

3 540

Akumuleeritud kulum

0

-206

0

0

0

0

-206

Jääkmaksumus

0

3 334

0

0

0

0

3 334

Ostud ja parendused

23 519

23 519

23 519

Muud ostud ja parendused

23 519

23 519

23 519

Amortisatsioonikulu

-354

0

-354

31.12.2020
Soetusmaksumus

0

3 540

0

0

Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

0

-560

0

0

0

2 980

0

0

23 519

23 519

0

0

0

27 059

0

0

0

0

0

-560

23 519

23 519

0

0

0

26 499
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Lisa 4 Võlad tarnijatele
(eurodes)

31.12.2020

31.12.2019

Võlad tarnijatele

31 964

28 054

Kokku võlad tarnijatele

31 964

28 054

31.12.2020

31.12.2019

3 525

1 593

0

0

3 525

1 593

2020

2019

130

130

130

130

2020

2019

22 744

29 859

1 521

2 732

24 265

32 591

2020

2019

Palgakulu

30 205

25 824

Sotsiaalmaksud

10 335

7 672

0

0

40 540

33 496

3

2

Lisa 5 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

Palgavõlad
Puhkusetasukohustused
Kokku võlad töövõtjatele

Lisa 6 Liikmetelt saadud tasud
(eurodes)

Mittesihtotstarbelised tasud
Liikmemaksud
Kokku liikmetelt saadud tasud

Lisa 7 Annetused ja toetused
(eurodes)

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused
Kokku annetused ja toetused

Lisa 8 Tööjõukulud
(eurodes)

Töötuskindlustus
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 9 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga

Juriidilisest isikust liikmete arv

31.12.2020

31.12.2019

16

16

2020

2019

15 924

8 098

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu
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