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Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 

PROTOKOLL nr. 1 

Tallinnas, 8.juulil 2008.a. 

Osa võtsid: Tiit Papp, Helle Sass, Tiiu Hermat, Riina Kuusk, Andrus Siig, Anu Jõgi, Ursula 

Hani. 

Puudus: Koit Püvi. 

Kutsutud: Ivi Lepik. 

Päevakord:  

1. EKL juhatuse töökorraldus 

2. EKL juhatuse aseesimehe valimine 

3. Juhatuse esimehe teenistuslepingu arutamine ja kinnitamine 

4. EKL  juhatuse esimehe lühiülevaade hetkeseisust ja kavandatavatest töödest 

5. EKL suvepäevade organisatoorsed küsimused 

6. EKL II poolaasta arutamine (lähtudes 2008.a. kinnitatud projektist) 

7. EKL 2009 aasta tegevuskava koostamine (projekti kirjutamine hakkab septembrist) 

8. AK uudistesaate tõlkide kosmeetikatarvete kompenseerimise taotluse küsimus 

9. EKL juhatuse esimehe isikliku sõiduauto igakuise kompenseerimise küsimus 

10. EKL juhatuse liikmete isikliku sõiduauto kompenseerimise küsimus tööülesannete 

täitmiseks 

11. Volli Pärnla tagasikutsumine EKL ettevõtete juhatuse liikme kohalt ja organisatoorsed 

küsimused 

12. Jooksvad küsimused 

12.1. Kurtide päeva (festivali) korraldamise arutelu 

12.2. Koolituste vajadus 

12.3. Tehnikavahendite vajadus liidus ja ühingutes 

12.4. Info liikumise parendamise võimalused liidu ja ühingute vahel 

12.5. EKL põhikirja ja 5 aasta arengukava koostamise arutelu 

12.6. EKL kodulehe uuendamise vajadus ja arutelu 

12.7. Põhivahendite arvestus 

12.8. Eesti Kurtide Liidu esindamise kulude kompenseerimine Jelena Bolšedonovale  

Kurtide Maailma Miss 2008-l 

12.9. Volli Pärnla auto erisoodustuse tulumaks 

 

 

 

1. EKL juhatuse töökorraldus 

Täpsustame töö käigus ja määrame tööülesanded järgmisel juhatuse koosolekul. Mõned 

ülesanded on määratud järgmiselt: 

Tiit Papp – EKL esindamine riigi- ja ametiasutustes ning  komisjonides, kodulehe 

                         uuendamine 

 Helle Sass – EPIK kontakt 

 Ursula Hani – huvitab pensionäride osa 

 Riina Kuusk – rahvusvahelistele suhetele kaasaaitamine, viipekeel 
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Rahvusvahelistel üritustel osalemisel liidu esindamine ja liidu nimel pöördumine riigi- ja 

ametiasutuste poole tuleb alati kinnitada juhatuse koosolekul või juhatuse esimehe antud 

volituse alusel. 

 

Otsus: võtta info teadmiseks. 

 

2. EKL juhatuse aseesimehe valimine 

T. Papi ettepanek valida aseesimeheks Tiiu Hermat. 

 

Otsus: valida Tiiu Hermat aseesimeheks. 

 

3. Juhatuse esimehe teenistuslepingu arutamine ja kinnitamine 

Teenistusleping esimehega samadel tingimustel kui Volli Pärnlaga. Kompensatsioon 6 

(kuue) kuu palga ulatuses, kui ei valita tagasi.  

Otsus: Leping vastavalt täiskogu koosoleku (24.mai 2008.a.) otsusele 1.juulist 2008.a. 

T. Papi ettepanek maksta talle 2 (kahe) kuu palka alles augusti lõpul seoses  juuli ja 

augusti eelarve tasakaalustamisega. 

Otsus: aktsepteerida T. Papi ettepanekut ja palka välja maksta tagasiulatuvalt 1.juulist 

2008.a.  

4. EKL  juhatuse esimehe lühiülevaade hetkeseisust ja kavandatavatest töödest 

- Asjade üleandmine on käinud jupikaupa 

- Kokkulepped ettevõtetega 

- Auto probleem 

- Olemasolevate projektide jätkamine 

Otsus: võtta info teadmiseks. 

5. EKL suvepäevade organisatoorsed küsimused 

Suvepäevad toimuvad 9. – 10.augustil Otepääl Veski spordi- ja puhkebaasis. Saadi 

ajapikendust pühapäeva kella 17.00-ni. Laupäevane õhtusöök soovijatele 25.-. Osa inimesi 

ei soovi laupäevast õhtusööki. Toitlustus on hinnapaketiga, ei ole otstarbekas lahutada 

toitlustust, läheb kallimaks. 

Pühapäeval lõuna soovijatele. 

Organiseerijatele tasuta. 

Sportmängud – Andrus, täiendab pühapäevast kava. 

Anu, Andrus, Ursula – võtavad rahva vastu. 

Lapsed kuni 7.a.-ni tasuta osavõtt 

Registreerimata kohaletulnud inimesed maksavad topelt – 200 kr. Süüa ei garanteerita. 

Majas – igale piirkonnale keskmiselt 20 kohta + telkimine. 

Andruse ettepanek lisada kavale. Lisa – kava. 

 

6. EKL II poolaasta arutamine (lähtudes 2008.a. kinnitatud projektist) 

T. Papp: EPIK projekti kohaselt peame jätkama V. Pärnla ettevõtmisi – Muhu 

maalilaager, Otepää suvepäevad, viipekeele kursused, rahvusvaheline kurtide päeva nädal 

(mis vormis?), koolitusseminar liikmesühingutele. Meie saame osaliselt muuta 
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ettevõtmiste efektiivsust ja sisukust. Rohkem ei võimalda EPIK piiratud eelarve, samuti 

on EKL ettevõtete kohustused liidu ees topelt täidetud 2008.a. Meie elame juba nn. 

„võlgu“ järgmise aasta arvelt.  

Otsus: uurida - täpsustada liidu ja ettevõtete seisu ning võimalusi järgmiseks aastaks. 

7. EKL 2009 aasta tegevuskava koostamine (projekti kirjutamine hakkab septembrist) 

2009.aasta tegevuskava koostamisel lähtume olemasoleva 2008.aasta projektist. 

Ettepanekute kogumine, liikmete arvestuse alused. 

Projekti saab alles kirjutama hakata, kui EPIK-st tulevad kontrollarvud. 

Otsus: võtta info teadmiseks. 

8. AK uudistesaate tõlkide kosmeetikatarvete kompenseerimise taotluse küsimus 

ETV-s töötavatele viipekeele tõlkidele kosmeetikavahendite ostmise lubamine projekti 

„Viipekeele tõlketeenus Eesti Rahvusringhäälingule“ omavahendite arvelt. 

EKL viipekeele tõlkekeskuse koordinaator Liivi Hollmani ettepanek. 

 

Otsus: Lubada projekti omavahendite arvelt maksta igale tõlgile aastas 2008 

kosmeetikatarvete kompensatsiooniks vastavalt tunni hinda sisse arvestatud summadele 

maksimaalselt 500.- vastavate kuludokumentide esitamisel.  

 

9. EKL juhatuse esimehe isikliku sõiduauto igakuise kompenseerimise küsimus 

T. Papi ettepanek kompenseerida isikliku sõiduauto kasutamist 1000 krooni iga kuu alates 

1.augustist 2008.a. 

 

Otsus: lubada alates 1.08.2008.a. maksta iga kuu isikliku sõiduauto kompensatsiooni 

1000 krooni.  

 

10. EKL juhatuse liikmete isikliku sõiduauto kompenseerimise küsimus tööülesannete 

täitmiseks 

 

Otsus: lubada juhatuse liikmetele kompenseerida isikliku sõiduauto kasutamist vastavalt 

juhatuse või esimehe antud tööülesannete täitmiseks. 

 

11. Volli Pärnla tagasikutsumine EKL ettevõtete juhatuse liikme kohalt ja 

organisatoorsed küsimused 

Seoses Volli Pärnla volituste lõppemisega kutsuda ta EKL Tartu ja Pärnu ettevõtete 

juhatuse liikme kohalt tagasi alates 31.augustist 2008.a. Määrata Tiit Papp’i Tartu ja Pärnu 

ettevõtete  juhatuse liikmeks vastavalt juhatuse liikme tasuga 6000 (kuus tuhat) krooni ja 2 

(kaks tuhat) krooni alates 1.septembrist 2008.a. 

Määrata Volli Pärnlale tehtud töö eest preemia Tartu poolt 6000 (kuus tuhat) krooni ja 

Pärnu poolt 2000 (kaks tuhat) krooni. 

 

Otsus: nõus. 

 

12. Jooksvad küsimused 

12.1. Kurtide päeva (festivali) korraldamise arutelu 

Tallinnas septembri 4.pühapäeval korraldada üleeestiline kurtide päeva 

festivaliga? 
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Otsus: Festivali ettevalmistuse aeg jääb liiga napiks. Kurtide päevade 

korraldamine jääb tänavu kohalike ühingute kanda. 

 

12.2. Koolituste vajadus 

Ivi Lepik: andmete haldamine, raamatupidamise alused. 

Uurida kohalike ühingute koolituste vajadusi. 

 

12.3. Tehnikavahendite vajadus liidus ja ühingutes 

Ühingute vajadused uurida. Tartus pole ühingu ruumides netti. T. Papp uurib 

Tartu ühingu netivõimalusi. 

 

12.4. Info liikumise parendamise võimalused liidu ja ühingute vahel 

Väiksemad ühingud ei kasuta või ei oska kasutada netivõimalusi, ei vaata liidu 

kodulehte, rääkimata teiste ühingute kodulehtedest. 

Sügisel korraldataval koolitusseminaril selgitame välja ühingute vajakajäämisi. 

T. Papp on valmis tegema arvutikoolitust liikmesühingute juhtkonnale. 

 

12.5. EKL põhikirja ja 5 aasta arengukava koostamise arutelu 

Põhikiri on vaja kaasajastada. Kevadeks põhikirja kinnitus. Arengukava 

koostamine, SWOT analüüs. 

 

12.6. EKL kodulehe uuendamise vajadus ja arutelu 

Koduleht vajab täielikku uuendust. Uurida kasutajate ootusi. Eraldi projektiga. 

Ideekavandid. 

 

12.7. Põhivahendite arvestus 

 

Otsus: Põhivahendite arvestus 10000-lt 15000 kroonile alates 1.01.2009.a. Viia 

vajalikud muudatused raamatupidamise sisekorra eeskirjasse. 

 

12.8. Eesti Kurtide Liidu esindamise kulude kompenseerimine Jelena 

Bolšedonovale  Kurtide Maailma Miss 2008-l 

Kurtide missi kulud lubas Volli Pärnla maksta summas 3214.80. 

 

Otsus: kompenseerida esinduskuluna. 

 

Pressiteade – võistlused laupäeval, Jelena saabub Tallinna pühapäeval. T. Papp 

vastutab. 

 

12.9. Volli Pärnla auto erisoodustuse tulumaks 

Volli Pärnla sai auto üldkoosoleku otsusega, sellelt erisoodustusmaks alla 2000.-. 

Otsus: nõus. 

Koosolekut juhatas: Tiit Papp 

 

 

Protokollis: Tiiu Hermat 
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Juhatuse liikmed: 

 

 

Tiit Papp 

 

Tiiu Hermat 

  

Helle Sass 

 

Riina Kuusk 

 

Andrus Siig 

 

Anu Jõgi 

 

Ursula Hani 

     


