
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  15	  
	  

Tallinnas,	  28.	  aprillil	  2012.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Riina	  Kuusk,	  Koit	  Püvi,	  Helle	  Sass,	  Ursula	  Hani,	  Anu	  Jõgi,	  Andrus	  Siig,	  
revisjonikomisjonist	  Peeter	  Põdder.	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. Aastakoosoleku	  läbiviimine	  
2. EKL	  90.	  juubeli	  korraldus	  
3. Salvia	  festivali	  info	  ja	  korraldus	  
4. Tõlketeenuse	  osutamise	  seisukoha	  kujundamine	  aastakoosolekule	  
5. Jooksvad	  küsimused	  

1) Juhatuse	  ja	  esimehe	  töökorralduse	  küsimus	  
2) Juhatuse	  liikme	  Andrus	  Siig’u	  tööreisid	  liikmesühingutesse	  statistika	  

korrastamiseks	  
	  
	  

1. Aastakoosoleku	  läbiviimine	  
	  

Tiit	  Papp:	  Sel	  aastal	  on	  planeeritud	  suuremad	  kulutused	  (EKL	  90.	  juubel,	  
aastakoosolek,	  Salvia	  festival).	  Nii	  et	  tuleb	  väga	  pingeline	  aasta,	  peab	  rahadega	  
kombineerima	  ehk	  otsima	  lisa-‐finantsallikaid.	  Aastakoosoleku	  ladusaks	  läbiviimiseks	  
on	  vaja	  jaotada	  juhatusele	  tööülesanded.	  Ursula	  Hani	  ja	  Riina	  Kuusk	  registreerivad	  
delegaate	  ja	  korjavad	  sõidupileteid.	  Ülejäänud	  liikmed	  aitavad	  kohvi	  keeta	  ja	  pakkuda	  
kohvilauda.	  Koosoleku	  korraldus	  jääb	  samaks	  nagu	  varasematel	  aastatel.	  Teeme	  
koosolekule	  ettepaneku	  nimetada	  Andrus	  Siigu	  koosoleku	  juhatajaks	  ja	  Helle	  Sassi	  ja	  
Tiiu	  Hermatit	  protokollijateks.	  
	  
Otsus:	  kinnitada	  koosoleku	  töökorraldus.	  	  

	  
2. EKL	  90.	  juubeli	  korraldus	  

	  
Tiit	  Papp:	  Juubelit	  viime	  kahjuks	  tööpäeval	  (1.	  juunil),	  sest	  ministeeriumide	  esindajad	  
ei	  tule	  laupäeval.	  Meid	  oli	  kutsutud	  Läti	  Kurtide	  Liidu	  juubelile,	  sellepärast	  kutsume	  
ka	  Läti	  ja	  Leedu	  kurtide	  Liidu	  esindajad	  meie	  juubelile.	  
Rendikohtade	  hinnad	  konverentsi	  läbiviimiseks	  on	  varasemate	  aastatega	  võrreldes	  
tõusnud,	  leitud	  üks	  sobilik	  koht	  enam-‐vähem	  mõistliku	  hinnaga	  –	  hotell	  Susi,	  
Peterburi	  tee	  46	  Tallinnas.	  Toitlustus	  samas	  kohas	  kõrvalmajas.	  Konverentsiruum	  
mahutab	  kuni	  120	  inimest.	  
	  
Ühingud	  korjavad	  liikmetelt	  ja	  kannavad	  üle	  konverentsi	  osavõtumaksud,	  samuti	  
saadavad	  ka	  nimekirjad.	  	  Juhatuse	  liikmed	  tulevad	  varakult	  appi	  korraldama.	  



Registreerimislauda	  teenindavad	  Helle	  Sass,	  Anu	  Jõgi	  ja	  Koit	  Püvi.	  Teised	  abistavad	  
ka.	  Külaliste	  saatjad	  Ursula	  Hani	  ja	  Riina	  Kuusk.	  
	  
Ajakava	  on	  valmis	  koostatud,	  hetkel	  otsib	  Tiit	  Papp	  konverentsile	  moderaatorit.	  
	  
Otsus:	  osavõtumaksud	  liikmetele	  15	  €	  ja	  mitteliikmetele	  20€	  kinnitada.	  

	  
3. Salvia	  festivali	  info	  ja	  korraldus	  

	  
Festival	  toimib	  lühendatud	  ajaga	  8.	  –	  12.	  augustil.	  Toimkond	  koguneb	  juulis,	  et	  
arutada	  ja	  paika	  panna	  täpsemalt	  toimkonna	  ja	  vabatahtlike	  tööjaotust	  ja	  festivali	  
korraldust.	  Põhijoontes	  jääb	  samaks	  teatrite	  toimumisajad	  ja	  -‐kohad	  järgmiselt:	  
teatris	  NO99	  kolmapäevast	  reedeni,	  Vene	  teatris	  laupäeval.	  
Osavõtust	  on	  paljud	  riigid	  teatanud,	  ootame	  mõnede	  riikide	  lõplikke	  kinnitusi	  
osalemiseks.	  Vabatahtlike	  jaoks	  tellime	  ühesugused	  T-‐särgid,	  samuti	  on	  neile	  tagatud	  
tasuta	  toitlustus	  ja	  bankett.	  Täiendava	  informatsioonina	  on	  üks	  kurt	  Taanist	  
avaldanud	  soovi	  vabatahtlikku	  tööd	  teha.	  Tööde	  jaotus	  on	  ette	  planeeritud,	  enne	  
festivali	  toimumist	  võib	  plaanid	  mõnes	  kohas	  veel	  muutuda.	  
	  
Otsus:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  loobuda	  Taani	  kurdi	  vabatahtliku	  tööpakkumisest	  
finantsilistel	  põhjustel.	  

	  
4. Tõlketeenuse	  osutamise	  seisukoha	  kujundamine	  aastakoosolekule	  

	  
Tiit	  Papp:	  Millised	  on	  tõlketeenuse	  osutamise	  seisukohad	  aastakoosolekule	  
esitamiseks?	  Minu	  jaoks	  jääb	  faktiks	  see	  tõsiasi,	  et	  mõnede	  tõlkekeskuste	  
tõlketeenuse	  hinnad	  on	  madalad	  tänu	  kurtide	  liidu	  ettevõtete	  osalisele	  doteerimisele	  
majandus-‐	  ja	  kommunaalkulude	  näol,	  mis	  ei	  ole	  õige.	  Teiseks	  käibemaksuprobleemid	  
on	  endistviisi	  lahendamata.	  
Peeter	  Põdder:	  Ühingud	  kes	  osutavad	  tõlketeenust,	  neil	  on	  selles	  osas	  kasulik,	  et	  
raamatupidamine	  on	  korras.	  Aga	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühingul	  pole	  finantse	  	  
ja	  sellepärast	  pole	  raamatupidajat	  võimalik	  palgata.	  Kas	  väikestel	  liikmesühingutel	  on	  
esitatud	  raamatupidamise	  aastaaruanded?	  
Tiit	  Papp:	  Jah,	  kojad	  aitavad	  neid.	  
	  
Pikk	  ja	  pingeline	  arutelu.	  
	  
Otsus:	  jätta	  selle	  küsimuse	  lahendamine	  aastakoosolekule.	  
	  

	  
5. Jooksvad	  küsimused	  

1) Juhatuse	  ja	  esimehe	  töökorralduse	  küsimus	  
	  

Pikk	  ja	  pingeline	  arutelu.	  
	  
Otsus:	  teha	  ettepanek	  aastakoosolekule	  juhatuse	  esimehe	  palka	  tõstmiseks	  
200	  €	  võrra.	  



	  
2) Juhatuse	  liikme	  Andrus	  Siig’u	  tööreisid	  liikmesühingutesse	  statistika	  

korrastamiseks	  
	  
Andrus	  Siig:	  Statistika	  korrastamiseks	  asun	  alates	  maist	  külastama	  Viljandi,	  	  
Võrumaa	  ja	  Saaremaa	  ühinguid.	  	  
	  
Otsus:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  kompenseerida	  töösõidud.	  

	  
	  
Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
Protokollis:	  Helle	  Sass	  


