
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  16	  
	  

Tallinnas,	  1.	  juunil	  2012.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Riina	  Kuusk,	  Koit	  Püvi,	  Helle	  Sass,	  Ursula	  Hani,	  Anu	  Jõgi,	  Andrus	  Siig,	  
Tiiu	  Hermat.	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimus	  
2. Tõlkesituatsioonide	  prioriteetide	  järjestamine	  
3. EKL	  raamatupidamise	  eeskirja	  kinnitamine	  
4. RIA	  projektiga	  seotud	  dokumentatsiooni	  säilitamine	  

	  
1. EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimus	  

	  
Tiit	  Papp:	  	  Palun	  pikendada	  autokompensatsiooni	  väljamaksmist	  kahe	  kuu	  võrra	  
juhatuse	  liikmetele	  Riina	  Kuusk	  ja	  Andrus	  Siig	  tööde	  lõpetamiseks.	  Töösõitude	  
kompenseerimiseks	  määrata	  Riina	  Kuusk-‐le	  ja	  Andrus	  Siig-‐le	  juunis	  ja	  juulis	  64	  €	  kuus	  
(2	  in	  x	  2	  kuud	  x	  64	  €	  =	  256	  €).	  
	  
Otsus:	  ettepanekuga	  nõus	  ja	  välja	  maksta	  tööülesannete	  täitmiseks	  auto-‐
kompensatsiooni	  64	  €	  kuus	  mõlemale	  liikmele	  kahe	  kuu	  jooksul.	  

	  
2. Tõlkesituatsioonide	  prioriteetide	  järjestamine	  

	  
Tiit	  Papp:	  Eesti	  Kurtide	  Liit	  alustas	  1.	  veebruarist	  2012.	  a.	  	  Tallinna	  kurtidele	  viipekeele	  
tõlketeenuse	  koordineerimist,	  sellega	  seoses	  tuli	  Tallinna	  linnalt	  ettepanek	  panna	  
tõlkesituatsioonide	  prioriteetide	  järjestus	  paika	  seoses	  pingelise	  lisaeelarvega.	  
	  
Juhatuse	  Tartu	  ja	  Pärnu	  liikmetele	  oli	  käesoleva	  küsimuse	  lahendamine	  arusaamatu,	  
nad	  tunnistasid	  lõpuks,	  et	  nende	  inimesed	  kasutavad	  võrreldes	  Tallinna	  inimestega	  
rutiinseid	  tõlkesituatsioone.	  Nad	  leiavad,	  et	  kõik	  tõlkesituatsioonid	  on	  kliendile	  
võrdsed	  ja	  tähtsad	  tõketeta	  juurdepääsetavuse	  seisukohast,	  ja	  nõustuvad	  Tallinna	  
2012.	  aasta	  viipekeele	  tõlketeenuse	  pingelisest	  lisaeelarvest	  tingituna	  erandkorras	  
prioriteetide	  järjekorraga	  järgmiselt:	  
	  

1) Tõlkimine	  tervishoiuasutustes	  	  
2) Tõlkimine	  õigusalases	  asjaajamises	  
3) Asjaajamine	  ametiasutustes	  
4) Puudest	  tingitud	  asjaajamine	  
5) Koosolekud	  
6) Asjaajamine	  teenindusasutustes	  
7) Perekondlik	  asjaajamine	  
8) Koolitused	  



9) Telefonitõlge	  
10) Kirjalik	  tõlge	  

	  
Otsus:	  nõus,	  tagades	  ühtlasi	  maksimaalselt	  kliendi	  individuaalsete	  vajadustega	  
arvestamise.	  	  

	  
3. EKL	  raamatupidamise	  eeskirja	  kinnitamine	  

	  
Ära	  kuulanud	  Tiit	  Papi	  põhjendusi	  raamatupidamise	  sise-‐eeskirja	  kaasajastamise	  
vajadusest	  ja	  kooskõlla	  viimisest	  raamatupidamise	  seadusega	  ja	  raamatupidamise	  
toimkonna	  juhenditega.	  
	  
Otsus:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  kinnitada	  EKL	  raamatupidamise	  sise-‐eeskiri.	  

	  
4. RIA	  projektiga	  seotud	  dokumentatsiooni	  säilitamine	  

	  
Tiit	  Papp:	  Vastavalt	  üldistele	  nõudmistele	  Euroopa	  Regionaalarengu	  Fondist	  
rahastatavatele	  projektidele	  peab	  projektiga	  seotud	  dokumentatsiooni	  säilitama	  kuni	  31.	  
12.2025-‐ni.	  
	  
Otsus:	  kinnitada	  projektiga	  seotud	  dokumentatsiooni	  säilitamise	  järgmiselt:	  

1. Projekti	  nimi	  –	  Erivajadustega	  (kuulmispuuetega)	  inimeste	  
infoühiskonnas	  osalemise	  võimaluste	  avardamine	  

2. Projekti	  number	  -‐	  3.5.0201.11-‐0133	  
3. Säilitamise	  tähtaeg	  –	  31.12.2025	  
4. Vastutaja	  –	  liidu	  esimees	  

	  
	  
	  
Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
Protokollis:	  Helle	  Sass	  


