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1. EKL	  esimehe	  ülevaade	  tehtud	  tööst	  ja	  lähimad	  plaanid	  2012.	  aastalõpuks	  ja	  2013.	  

aastaks	  
1) Salvia	  festivali	  kokkuvõte	  ja	  aruandlus	  

	  
Tiit	  Papp	  andis	  ülevaate	  Salvia	  festivali	  läbiviimisest	  ja	  aruandlusest.	  
Tagasivaates	  võib	  nentida	  kõige	  suurima	  raskusena	  täiendavate	  finantsallikate	  
otsimist	  ja	  leidmist,	  mis	  õnnestusid	  tänu	  Inglise	  suursaadiku	  Chris	  Colby’le,	  
sponsoritele	  ja	  eraisiku	  Jaak	  Ojatalule.	  Samuti	  mängis	  olulist	  rolli	  piletite	  ja	  
infoteatmike	  müük	  eelarve	  täitmisel.	  Samuti	  tuleb	  tänada	  kõiki	  vabatahtlikke,	  
kes	  panustasid	  oma	  raha	  iseenda	  toitlustamisesse	  ja	  majutusesse.	  Samuti	  
tuleb	  kõrgelt	  hinnata	  projektijuhtide	  Kadri	  Hein’a	  ja	  Maret	  Õun’a	  väga	  suurt	  
panust	  festivali	  õnnestumisesse.	  Festivali	  eelarve	  suuruseks	  oli	  fondidele	  
esitatavates	  lõpparuannetes	  kokku	  19	  161,19	  eurot,	  mis	  jaotusid	  järgmiselt:	  

• fondid	  –	  11	  721	  eurot	  
• sponsorid	  –	  1	  140	  eurot	  
• piletite	  ja	  teatmike	  müük	  –	  6	  300,19	  eurot.	  



Aruannete	  koostamine	  fondidele-‐rahastajatele	  oli	  aeganõudev	  ja	  pikaajaline,	  
aruanded	  kiideti	  heaks	  ja	  kinnitati.	  
	  
Kokkuvõtteks	  tuleb	  tunnistada	  festivali	  õnnestumist	  maksimaalselt	  väga	  heaks	  
ja	  õppida	  vigadest,	  et	  sellised	  vead	  ei	  korduks	  järgmiste	  rahvusvaheliste	  
ürituste	  organiseerimisel.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  

	  
2) RIA	  projekti	  lõpetamine	  

	  
Tiit	  Papp’i	  sõnutsi	  oli	  RIA	  projekti	  lõpetamine	  natuke	  okkaline,	  just	  
dokumentatsiooni	  ja	  aruandluse	  osas.	  Kõigile	  meie	  jõupingutustele	  vaatamata	  
leidis	  RIA	  paikvaatlusel	  aruandluse	  osas	  näpukaid,	  millele	  pidi	  projektijuht	  
kirjutama	  seletuskirju.	  Lõppkokkuvõttes	  pidi	  EKL	  tagastama	  projektirahast	  
Euroopa	  Regionaalarengu	  Fondile	  19,	  15	  eurot.	  Kõik	  projektitegevused	  on	  ellu	  
viidud	  ja	  tehnika	  tarkvaraga	  soetatud	  ja	  on	  EKL	  bilansis.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks	  	  

	  
3) Planeeritavad	  külaskäigud	  Saaremaale,	  Leedusse	  ja	  Soome	  

	  
Andrus	  Siig:	  Käisin	  Saremaal	  ja	  kohtusin	  Meida	  Kukega.	  Oli	  vaja	  kontrollida	  
liikmete	  nimekirja.	  Sinna	  ühingusse	  on	  jäänud	  vaid	  8	  inimest,	  noored	  on	  
mandrile	  läinud.	  Tuvastasin	  liikmete	  omavahelises	  suhtluses	  arusaamatusi.	  
Minule	  teadaolevalt	  peaks	  Saaremaal	  olema	  16	  inimest.	  Tuleb	  veel	  
kontrollida.	  	  
Tiit	  Papp:	  Leedu	  Kurtide	  Liidu	  ja	  Soome	  tõlketeenuse	  koordineeriva	  firma	  
“Evantia”	  planeeritavad	  töösõidud	  peab	  kahjuks	  ära	  jätma	  piiratud	  eelarve	  
tõttu.	  Kutsed	  on	  olemas,	  mina	  pean	  töösõitude	  edasilükkamisest	  neid	  
teavitama.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  	  

	  
4) Probleemid-‐mured	  Saaremaa	  ja	  Viljandi	  ühingutes	  

	  
Tiit	  Papp:	  Saaremaa	  KÜ-‐ga	  on	  probleeme,	  esimees	  Meida	  Kukk	  soovib	  tervise	  
tõttu	  esimehe	  kohalt	  tagasi	  astuda.	  Olen	  tihedalt	  suhelnud	  Saaremaa	  PIK	  
juhataja	  Veronika	  Allasega	  ja	  loodame	  10.	  novembril	  leida	  Saaremaa	  KÜ-‐le	  uus	  
esimees,	  kandidaadiks	  oli	  ainult	  Eha	  Lehtjõe,	  kes	  on	  andnud	  põhimõttelise	  
nõusoleku.	  
Andrus	  Siig:	  Viljandi	  KÜ-‐ga	  olen	  suhelnud	  peamiselt	  Reet	  Loit’i	  kaudu.	  Seal	  on	  
noored	  väga	  passiivsed	  ja	  andmete	  kättesaamine	  on	  väga	  probleematiline.	  
	  
Otsus:	  peab	  külastama	  Viljndi	  KÜ-‐d	  2013.	  aasta	  esimeses	  kvartalis.	  

	  
5) Rakvere	  KÜ	  läbiviidud	  koosoleku	  info	  



Tiit	  Papp:	  Rakvere	  KÜ	  on	  viimastel	  aastatel	  hädas	  Andrus	  Hakk’i	  sõnutsi	  
projekti	  ja	  aruandluse	  keeruliste	  nõuete	  täitmisega.	  Andrus	  Hakk	  soovis	  
esimehe	  ameti	  maha	  panna	  perekondlikel	  põhjustel.	  20.	  oktoobril	  oli	  Rakvere	  
KÜ	  valimis-‐aastakoosolek,	  aitasin	  korraldada	  valimisi.	  Liikmed	  valisid	  uueks	  
esimeheks	  Tamsalust	  pärit	  Ene	  Veeremaa,	  juhatuse	  liikmeteks	  valiti	  Ants	  Arro	  
ja	  Ilona	  Jukka.	  Minu	  soovitusel	  andsid	  nad	  projekti	  ja	  aruandluse	  tegemise	  
Kojale	  nii	  nagu	  on	  tehtud	  paljudes	  ühingutes.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  	  

	  
6) VÜF-‐ile	  kirjutatava	  projekti	  info	  

	  
Tiit	  Papp	  andis	  teada,	  et	  suurprojektide	  seeriat	  on	  vaja	  jätkata	  kurtide	  
kommunikatsiooni	  kättesaadavuse	  parandamiseks	  videoteenuste	  keskkonna	  
loomise	  uue	  projektiga,	  mille	  nimeks	  sai	  “Kurtide	  kogukonna	  teadlikkuse	  ja	  
kaasatuse	  suurendamine	  kodanikuühiskonnas	  avatud	  videoteenuste	  
keskkonna	  loomise	  kaudu”.	  Projekti	  aitab	  kirjutada	  projektifirma	  InterAct,	  kes	  
oli	  meile	  ja	  	  Ringhäälingule	  2009.	  aastal	  kirjutanud	  kurtide	  ajakirjanike	  
koolituse	  õnnestunud	  suurprojekti.	  Seda	  projekti	  tuleb	  esitada	  24.	  novembriks	  
VÜF-‐i	  taotlusvoorule.	  Positiivse	  vastuse	  korral	  saab	  2013.	  aasta	  veebruari	  
lõpust	  või	  märtsi	  algusest	  seda	  projekti	  käivitada	  18	  kuulise	  perioodiga.	  	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  	  	  
	  

7) Viipekeele	  tõlketeenuse	  aktuaalne	  kättesaadavuse	  küsimus	  
	  

Tiit	  Papp	  andis	  ülevaate	  tõlketeenuse	  käibemaksustamise	  küsimuste	  
lahendamisest	  õiguskantsleri	  ja	  ministeeriumide	  tasandil.	  Praegu	  tuleb	  
tõdeda,	  et	  probleemide	  lahendamine	  kohalikul	  omavalitsuse	  tasandil	  ei	  anna	  
mingeid	  tulemusi,	  selle	  küsimuse	  lahendamine	  tuleb	  viia	  järgmisele	  tasandile	  
–	  sotsiaalministeeriumile	  ja	  Riigikogule.	  2013.	  aastal	  tuleb	  rohkem	  tähelepanu	  
suunata	  viipekeele	  tõlketeenuse	  kättesaadavuse	  lahendamisele.	  
	  
Otsus:	  nõus	  ettepanekuga.	  

	  
2. “Aasta	  kurt”	  teema	  

	  
Tiit	  Papp:	  Paar	  aastat	  tagasi	  oli	  juhatuses	  mitu	  korda	  arutatud	  kõrge	  aukirja	  “Aasta	  
kurt”	  teemal,	  mis	  tunnustaks	  kurte	  või	  kuuljaid	  nende	  pikaajalise	  panuse	  eest	  Eesti	  
kurtide	  kogukonna	  kultuurilisse	  ja	  sotsiaalsesse	  arengusse.	  Selleks	  aastaks	  oli	  õigeks	  
kandidaadiks	  Alfons	  Kuusk,	  kes	  panustas	  57	  parimat	  aastat	  kurtide	  kogukonna	  
kultuuri	  hoidmisel	  ja	  edasi	  viimisel.	  Nüüd	  järgmine	  küsimus,	  kui	  hakkame	  edaspidi	  
tunnustama	  inimesi,	  siis	  millal	  arvestame	  panuse	  aega,	  mil	  võib	  teda	  tunnustada.	  
	  
Otsus:	  “Aasta	  kurt”	  tiitel	  anda	  kandidaadile,	  kui	  ta	  on	  vähemalt	  30	  aastat	  meie	  
kurtide	  kogukonna	  heaks	  aktiivselt	  ja	  silmapaistvalt	  tegutsenud.	  	  

	  



3. EKL	  liikmete	  andmebaasi	  seis	  
	  

Andrus	  Siigu	  ülevaate	  kohaselt	  on	  raskusi	  THKÜ	  liikmete	  andmete	  täpsustamisega	  
(palju	  isikukoode	  puudub).	  Teistele	  ühingutele	  tuleb	  peale	  käia.	  Mitmetes	  ühingutes	  
olen	  kohal	  käinud.	  Võrumaa	  KÜ-‐s	  puuduvad	  revisjoni	  aktid.	  Tööde	  paremaks	  
organiseerimiseks	  on	  vaja	  kiirköitjaid,	  mille	  vahele	  saaks	  teha	  igale	  ühingule	  eraldi	  
nimekirjade	  kaustad.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  

	  
4. Mahakantud	  ja	  töökorras	  printerite	  küsimus	  

	  
Tiit	  Papp:	  Kurtide	  liidu	  kontoris	  olevad	  printer-‐skanner	  “Canon	  MF4120”	  ja	  
laserprinter	  “HP	  Color	  LaserJet	  1600”	  on	  mitu	  aastat	  töötanud	  ja	  on	  täiesti	  
ammortiseerunud,	  kuid	  on	  veel	  töökorras.	  Meie	  oleme	  muretsenud	  omavahendite	  
arvelt	  uue	  printerkombaini,	  mis	  töötab	  ka	  wifiga	  ja	  on	  kättesaadav	  keskuse	  töötajate	  
läpakatele,	  mis	  muudab	  töötamise	  mugavamaks.	  	  Ettepanekule	  anda	  need	  töökorras	  
printerid	  liikmesühingutele	  vastas	  ainult	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühing,	  teisi	  
soove	  pole	  laekunud.	  
	  
Otsus:	  anda	  need	  printerid	  “Canon	  MF4120”	  ja	  “HP	  Color	  LaserJet	  1600”	  	  	  tähtajatuks	  
kasutamiseks	  Tallinna	  ja	  Harjumaa	  Kurtide	  Ühingule.	  

	  
5. EKNO	  ettepanek	  noorte	  ühenduste	  liitmisest	  ühingute	  alla	  ja	  nende	  ürituste	  

rahastamisest	  
	  

Tiit	  Papp	  andis	  ülevaate	  Eesti	  Kurtide	  Noorte	  Organisatsiooni	  (EKNO)	  presidendi	  Jari	  
Pärgma	  ettepanekust,	  kus	  toodi	  peamisi	  probleeme	  järgmiselt:	  

1) noorte	  organisatsioonil	  ei	  ole	  allorganisatsioone	  üle	  Eesti,	  
2) noored	  on	  rohkem	  koondunud	  kurtide	  ühingutesse	  koos	  vanemate	  kurtidega	  

ja	  ühingutes	  ei	  korraldata	  noortele	  suunatud	  spetsiaalseid	  üritusi,	  samuti	  on	  
noortel	  raskusi	  üle	  Eesti	  kohalesõitudega	  EKNO	  korraldatud	  noorteüritustele.	  

EKNO	  ettepanek	  liikmesühingutele	  on	  järgmine	  –	  leppida	  ühingutega	  kooskõlastatult	  
kokku	  noortele	  suunatud	  ürituste	  rahastamisega	  EKNO	  tegevusprogrammist.	  
	  
Otsus:	  EKNO	  ettepanek	  on	  tervitatav,	  kuid	  hetkel	  on	  idee	  väga	  toores	  ja	  uudne	  ning	  
vajab	  lahtirääkimist	  nii	  organisatsioonilises	  kui	  ka	  finantsilises	  plaanis.	  

	  
6. Üleeestilise	  pensionäride	  päeva	  korraldamise	  küsimused	  Rakveres	  2013.	  aastal	  

	  
Tiit	  Papp:	  Üleeestilise	  pensionäride	  päeva	  korraldame	  Rakvere	  linnuses.	  Kuna	  Lääne-‐
Virumaa	  Kurtide	  Ühing	  pakkus	  seda	  suurepärast	  kohta.	  EKL	  projektijuht	  uurib	  2013.	  
aasta	  alguses	  Rakvere	  linnuse	  valdajalt	  võimalusi	  ja	  hinnakirja,	  sellest	  lähtuvalt	  
koostame	  ajakava	  ja	  paneme	  paika	  kuupäeva	  ürituse	  läbiviimiseks.	  Juhatuse	  liikmed	  
osalevad	  ürituse	  läbiviimisel.	  
	  
Otsus:	  informatsioon	  võtta	  teadmiseks.	  



7. Jooksvad	  küsimused	  
	  

Juhatuse	  liikmetel	  ei	  olnud	  lisada	  jooksvaid	  küsimusi	  päevakorda.	  
	  

	  
	  
Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
	  
Protokollis:	  Helle	  Sass	  


