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Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 

PROTOKOLL nr. 2 

Tallinnas, 7.märtsil 2009.a. 

Osa võtsid: Tiit Papp, Tiiu Hermat, Riina Kuusk, Andrus Siig, Ursula Hani, Koit Püvi. 

Puuduvad: Helle Sass (perekondlikel põhjustel) 

        Anu Jõgi (võistlustel) 

Päevakord:  

1. Ülevaade EKL olukorrast ja projektitööst 2009 

1.1. EKL keskuse töö ja finantsjuhtimine 

1.2. KÜSK projekti omafinantseerimise küsimus 

1.3. EPIF tegevusprogrammi muutmise vajadus 

2. EKL 2009  tegevuskava arutelu ja kinnitamine 

3. WFD ja EUD liikmemaksu küsimus 

4. EKL tähtürituste organisatoorsed küsimused 

5. EKL juhatuse esimehe mobiiliga parkimise küsimus 

6. EKL ettevõtete hetkeseis 2009 

7. EKL ainuesindamine juhatuse esimehe poolt või ühine esindamine kõigi juhatuse liikmete 

poolt  

8. EKL juhatuse täpne töökorraldus 

9. EKL juhatuse liikme isikliku sõiduauto kompenseerimise küsimus tööülesannete 

täitmiseks 

10. EKL 2009 aastakoosoleku läbiviimine 

10.1. EKL põhikirja ja 5 aasta arengukava koostamise lõpetamine 

11. Viipekeele päeva konkursi võitjate väljaselgitamine 

12. Jooksvad küsimused 

12.1. Suitsuandurite küsimus-info 

12.2. EMT Eripaketi saajate probleemi arutelu 

12.3. Liikmesühingute liikmete andmete korrastamine 

12.4. Missi võistluse info 

12.5. Viipekeele teenuste info 

12.6. Saksa kurtide näitlejate pakkumine 

 

 

1. Ülevaade EKL olukorrast ja projektitööst 2009 

1.1. EKL keskuse töö ja finantsjuhtimine 

Eelmisel aastal oli tänavune eelarve juba valmis, kui juhatus uues koosseisus alustas, 

ei ole palju mänguruumi. Finantsid on seotud ettevõtete olukorraga. Maja katus on  

remonditud ja aknad vahetatud. 

 

Otsus:Vaadata üle töölepingud, lõpetada raamatupidajale telefonikompnsatsiooni 

maksmine, vähendada autokompensatsiooni. Otsida erinevaid lahendusi kulude 

kokkuhoiuks. 
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1.2.  KÜSK projekti omafinantseerimise küsimus 

Tiit Papp andis ülevaate erinevatest projektidest ja rahataotlustest (lisa). 

 

Otsus: Info võeti teadmiseks. 

 

1.3. EPIF tegevusprogrammi muutmise vajadus 

Arutati olemasolevaid võimalusi.  

 

Otsus: Info võetud teadmiseks. 

 

2. EKL 2009  tegevuskava arutelu ja kinnitamine 

Tegevuskava lisana. 

 

Otsus: kinnitada 

 

3. WFD ja EUD liikmemaksu küsimus 

Liikmemaksuga on probleemid, varem on WFD-le rohkem makstud, aga tasaarveldust 

pole tehtud. Summad on muutunud, millega me ei saa nõus olla. Võimalik on maksta kuni 

100€. EUD nõuab 750€. Käivad läbirääkimised soodustuse saamiseks ehk 100€ 

maksmiseks. 

 

Otsus: Jätkata läbirääkimisi. 

 

4. EKL tähtürituste organisatoorsed küsimused 

1)  Pensionäride päev: kontaktisikuks on Maret Õun ja esimees Tiit Papp. Koit Püvi 

      korraldab tartlaste osavõtu. Ursula Hani läheb päev varem kohale. 

2)  Suvepäevade läbiviimine -  tegeleb kogu juhatus, konkreetne tööjaotus pannakse paika 

      hiljem. 

     Suvepäevade osavõtumaks mitteliikmetele 100.- kõrgem, kuid see ei kehti pereliikmete 

     puhul. Kohapeal maks topelt. 

 

Otsus: Tööjaotus heaks kiidetud. 

 

5. EKL juhatuse esimehe mobiiliga parkimise küsimus 

 

Otsus: tööga seotud juhtudel tasuda parkimiskulud halduskuludest. 

 

6. EKL ettevõtete hetkeseis 2009 

Tallinna ettevõttes on suur koondamislaine. Pärnus maatükk müügis.  

Andrus Siig: Pärnus küttearved väga suured, tuleb otsida teine firma. Samuti vajab maja 

remonti. 

 

Otsus: Info võetud teadmiseks. 

 

7. EKL ainuesindamine juhatuse esimehe poolt või ühine esindamine kõigi juhatuse 

liikmete poolt 

 

Otsus: Taastada äriregistris vana sõnastus: esindab esimees üksi või juhatus ühiselt. 
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8. EKL juhatuse täpne töökorraldus 

Tööjaotus on senini poolik. On vaja täpsustada. Osa asju kujuneb välja töö käigus, 

järgmisel koosolekul teeme lõpliku otsuse. 

 

9. EKL juhatuse liikme isikliku sõiduauto kompenseerimise küsimus tööülesannete 

täitmiseks 

 

Otsus: juhatuse liige Andrus Siig on õigustatud saama alates 1. aprillist 2009.a. 

autokompensatsiooni summas kuni 1000.- tööülesannete täitmisel. 

 

10. EKL 2009 aastakoosoleku läbiviimine 

EKL aastakoosolek läbi viia 9.mail kell 11.00 

Päevakord vastavalt põhikirjale 

Aastakoosoleku ettevalmistamise eest vastutab Tiit Papp koos juhatusega. 

Koosolekust osavõtjatele lõunasöök tasuta ja sõidukulud tasutakse. 

 

Otsus: töökorraldus kinnitada. 

 

10.1. EKL põhikirja ja 5 aasta arengukava koostamise lõpetamine 

Sisulist arutelu ei toimunud, tööd tuleb jätkata ja korraldada selleks eraldi 

kokkusaamine. 

 

11. Viipekeele päeva konkursi võitjate väljaselgitamine 

Juhatus vaatas üle viipekeelepäeva konkursile esitatud tööd, eksperdiks oli appi palutud 

Toomas Sarapuu. Otsustati auhinnata järgmisi töid: 

 

Fotokonkursi I preemia (300 kroonine kinkekaart) - Kert Kalviku ja Mihkel Püssi foto, 

Fotokonkursi II ja III preemia (100 kroonine kinkekaart) - Riina Kuusk ja Gretel Murd. 

 

Joonistuskonkursi I preemia (300 kroonine kinkekaart) - Eike Surva, 

Joonistuskonkursi II ja III preemia (100 kroonine kinkekaart) - Raul Ojastu ja Armilde 

Jõgi.  

  

12. Jooksvad küsimused 

12.1. Suitsuandurite küsimus-info 

Spetsiaalandurid maksavad ~4000.-, riik nõus kompenseerima poole sellest. Kuna 

tavalised andurid maksavad ainult 100.-, on tegu ebavõrdsusega, taotleme 

suuremat kompensatsiooni. 

12.2. EMT Eripaketi saajate probleemi arutelu 

12.3. Liikmesühingute liikmete andmete korrastamine 

Kuna need kaks punkti kuuluvad kokku, arutati neid koos. EMT ERI paketti 

saavad kasutada ainult need, kelle kohta liikmesühingutel on tõesed andmed. 

Sellega haakub vajadus korrastada üldine kurtide andmebaas, tegelema hakkab 

Andrus Siig ja Riina Kuusk. 

 

Otsus: korrastada saajate nimekiri ja taotleda kokkusaamine EMT-ga ja arutada 

probleemide lahendamist. Andmebaasi korrastavad Andrus Siig ja Riina Kuusk. 

 

12.4. Missi võistluse info 

Võistlus toimub kohe pärast koosolekut kell 18.00. Osavõtjaid on vähe ja EKL-l 
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ei ole võimalusi majanduslikult ettevõtmist toetada. 

 

Otsus: Lisavõimaluste otsimine missivõistluse võitja ja saatja saatmiseks 

rahvusvahelisele võistlusele panna haridus- ja kultuuritöö projektijuht Maret Õuna 

õlule. 

 

12.5. Viipekeele teenuste info 

Viipekeele tõlketeenus on ümber korraldatud. Juhatus arvab, et teenuste 

kasutamine mitteliikmetel peaks olema tasuline või siis vähemalt liikmed peaksid 

seda saama eelisjärjekorras. Kahjuks ostab teenust omavalitsus, kes on sõlminud 

otselepingud, millesse EKL-l pole õigust sekkuda..  

Samuti on vajalik pöörduda häirekeskuse poole abi saamise asjus, kuna faks on 

ammu ajast ja arust. 

 

Otsus: Info võetud teadmiseks. 

 

12.6. Saksa kurtide näitlejate pakkumine 

Saksa kurdid näitlejad soovivad tulla esinema majutuse ja söögi eest. Vajalik 

täpsustada, millal ja kuidas. 

 

 

Koosolekut juhatas: Tiit Papp 

 

 

Protokollis: Tiiu Hermat 

 


