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1. EKL 

tegevuse 

korraldami

ne ja 

koostöö 

teiste org-

de ning 

asutusteg

a

EKL haldus- ja 

projekttegevus

e korraldamine 

ja tööruumide 

osaline 

renoveerimine

personali-

kulud, 

ühingute 

toetamine ja 

nõustamine, 

koostöö 

Päästeamet

i, 

sotsiaalmini

steeriumi, 

Saksa 

Kurtide 

Liiduga

3 töötaja 

osaline palk

palgakulu ja

maksud (3 in),

Võru KÜ,

Rakvere KÜ,

Tartu KÜ,

Viljandi KÜ,

Pärnu KÜ

külastamine 

(170 in.)

Nõupidamised 

ametiasutuste 

ja 

komisjonidega

206630 193300 126265 35 053,37 33 720,37 Lisa1 139 221,70 125891,70 67408,30 373,30
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planeerit

ud 
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2. Liikmes-

ühingute 

juhatuste 

koolitus ja 

kurtide 

viipekeele 

ja kultuuri 

arendamin

e ja 

kaitsmine.

Ürituste 

ettevalmista-

mine, 

suhtlemine 

ametiasutuste 

ja teiste 

invaorganisatsi

oonidega. 

Viipekeele 

keskuse 

loomise 

ümarlaua 

korraldamine. 

Telediktorite 

konkursi ja 

koolituse 

läbiviimine 

Harrastuskunst

nike 

maalilaagri 

korraldamine 

Koostöö Saksa 

KL-ga Kurtide 

nädala 

korraldamine. 

Saksa kurtide 

teatri etendus

personali-

kulud, 

halduskulud

, majandus-

kulud. EKL 

pensionärid

e päeva 

läbiviimine 

Haapsalus. 

Harrastusku

nstnike 

maalilaagri 

korraldamin

e. Koostöö 

Saksa KL-

ga          

Kurtide 

nädala 

korraldamin

e.  Saksa 

kurtide 

näitlejate 

vastuvõtt ja 

majutamine.

Projektide 

kirjutamine ja 

ürituste 

läbiviimine

Projekte 

esitatud 9, 

(rahuldatud 5, 

rahuldamata 3 

ja vastus 

teadmata 

1).Viipekeele 

päevad läbi 

viidud, EKL 

kodu-lehekülje 

uuendatud. 

Pensionäride 

päev 

läbiviidud (114 

in.) 

Harrastuskuns

tnike 

maalilaager 

läbiviidud (9 

in.)        Ida-

Virumaa 

kurdidega 

kohtumine (35 

in.) Kurtide 

nädal läbi 

viidud (350 

in.) Teatri 

osavõtjate 

arv: 80 in.

101229 101229 101229 29377,3 29377,30 Lisa 2 101602,30 101602,30 -373,30 -373,30

3.Sotsiaal-

ja 

nõustamis-

teenus 

Tallinna 

Tervishoiu- ja

Sotsiaalamet

Kurtide 

abistamine 

asjaajamise

l ja 

suhtlemisel

Teenindataks

e kurte 

Teenindatud 

kurte 

75000,00 30000,00 75000,00 0,00



4. 

Viipekeele 

õpetamine

Tallinna 

Tervishoiu- ja

Sotsiaalamet

Viipekeele 

kursuste 

korraldamin

e 

huvirühmad

e 

juhendajatel

e ja sotsiaal-

töötajatele 

Juhendajate 

ja 

sotsiaaltöötaja

te pädevuse 

tõstmine

Viipekeele 

õpetamine 

juhendajatele 

ja 

sotsiaaltöötaja

tele 

30500,00 30500,00 0,00

5. 

Teleuudist

e 

tõlketeenu

s

Aktuaalse 

Kaamera 

kättesaadavus 

kurtidele 

inimestele

Saate 

diktori 

tekstide ja 

uudisvideot

e tõlkimine 

viipekeele 

tõlkide 

poolt. ERR 

kurtide 

telediktorite 

koolituse 

nõustamine 

ja järelvalve

Saated on 

kurtidele 

inimestele 

kättesaadava

d ja loetavad

Saated on 

kurtidele 

inimestele 

kättesaadava

d ja loetavad.  

ERR kurtide 

telediktorite 

koolituse 

läbiviimine

21 828 21828,00 0,00

6. Jurii-

diline 

nõusta-

mine

Juriidilise 

konsultatsiooni 

kättesaadavus 

kurtidele ja 

vaegkuuljatele 

inimestele

Läbiviidud 

juriidilised 

konsultatsio

onid ja 

loengud 

juriidilistes 

küsimustes 

kurtidele ja 

vaegkuuljat

ele 

inimestele

Juriidiline 

konsultatsioon 

on kurtidele 

inimestele 

kättesaadav

Juriidiline 

nõustamine 

56 tundi

81 417 37389 81417 0,00



7. EKL 

kodulehe 

täienda-

mine

Kodulehe 

regulaarne 

uuendamine 

uudiste ja 

pildigalerii-

dega

Uudistega 

regulaarne 

informeerim

ine kurtidele 

Uudistega 

regulaarne 

informeerimin

e kurtidele

Informeeritud 

kurte

3 102 3102 3102 3102 3102 Lisa 3 3102 3102 0,00 0,00

8. 

Kurtidest 

harrastusk

unstnike 

koolitus-

laager

Arendada 

kurtide 

ilumeelt, 

võimaldada 

kurtidele 

eneseteostust 

kujutavas 

kunstis

Arendada 

kurtide 

ilumeelt, 

võimaldada 

kurtidele 

eneseteostu

st kujutavas 

kunstis. 

Näituse 

korraldamin

e

Osavõtjate arv 

10

Osavõtjate arv 

10

20 000 20000 20000 0,00

KOKKU
4 539706 297631 230 596,00 154921,7 63097,67 472671,01 230596 67034,99 0,00

 ALLKIRI  ALLKIRI

Aruande täitmise kuupäev: 1
 Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.

2
 Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.

3
 Veerg 10 = veerg 6 (planeeritud kulu) – veerg  9 (tegelik kulu kokku).

4
 10a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub

 tagastamisele ministeeriumile.

Eraldise saaja esindaja  EES- JA PEREKONNANIMI Pearaamatupidaja  EES- JA PEREKONNANIMI
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