
Eesti	  Kurtide	  Liidu	  juhatuse	  koosoleku	  
	  

PROTOKOLL	  nr.	  23	  
	  
Tallinnas,	  12.	  septembril	  2014.	  a.	  
	  
Osa	  võtsid:	  Tiit	  Papp,	  Riina	  Kuusk	  ,	  Sirle	  Papp,	  Helle	  Sass,	  Leida	  Aitaja,	  Mati	  Kartus,	  
revisjonikomisjoni	  liikmed	  Peeter	  Põdder	  ja	  Ivi	  Lepik	  (nõuandva	  hääleõigusega),	  protokollija	  
Reet	  Adama	  (hääleõiguseta).	  
Puudus:	  Maret	  Õun	  töö	  põhjusel.	  
	  
Laiendatud	  koosolekust	  võtsid	  osa:	  Ulvi	  Saks	  Eesti	  Viipekeeletõlkide	  Kutseühingust,	  Marja-‐
Liisa	  Landar,	  Amiolla	  Pihel,	  Merlin	  Püss	  Eesti	  Kurtide	  Noorte	  Organisatsioonist,	  Jari	  Pärgma	  
Tartumaa	  Kurtide	  Ühingust.	  
	  
Päevakord:	  
	  

1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  juunist	  augustini	  2014	  
2. Plaanid	  septembrist	  detsembrini	  2014	  
3. Salvia	  8.	  festivali	  osalejate	  bensiinikulu	  osaline	  kompenseerimine	  
4. EKL	  stuudio	  kasutamise	  reglemendi	  kinnitamine	  
5. EKNO	  palve	  stuudio	  kasutamiseks	  seoses	  EYDY	  aastakoosoleku	  ettevalmistamisega	  
6. Eesti	  Vaegkuuljate	  Liidu	  kuulmisnõustaja	  kutsekomisjoni	  liikme	  esindaja	  otsustamine	  
7. Autokompensatsiooni	  organisatsiooniliste	  küsimuste	  lahendamine	  

1) EKL	  ettevõtete	  direktorite	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  
2) EKL	  esimehe	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  
3) EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  
4) EKL	  keskuse	  raamatupidaja	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  	  	  	  

8. Jooksvad	  küsimused	  
1) EKL	  üleeestilise	  pensionäride	  10.	  kokkutuleku	  korraldamine	  2015	  
2) Eesti	  kurtide	  kogukonna	  suvepäevade	  korraldamine	  2015	  (laiendatud	  

koosolek	  kurtide	  organisatsioonide	  esindajatega)	  
	  
	  

1. Esimehe	  jooksev	  lühikokkuvõte	  EKL	  tegemistest	  juunist	  augustini	  2014	  
	  

Tiit	  Papp	  esitas	  lühikese	  ülevaate	  oma	  tööst	  juunist	  	  kuni	  augustini:	  
• Töövõimereform,	  SoM-‐is,	  riigikogu	  IRL	  fraktsiooni	  eelkoosolekul	  ja	  riigikogu	  	  

avalikus	  sotsiaalkomisjonis	  osalemine	  10.	  juunil,	  riigikogu	  	  kinnises	  
sotsiaalkomisjonis	  osalemine	  15.	  juulil,	  Inglise	  suursaadiku	  pidulik	  vastuvõtt	  
18.	  juunil,	  EVKTÜ	  viipekeeletõlkide	  kutsekomisjoni	  töös	  osalemine	  19.	  juunil	  
ja	  25.	  augustil,	  	  SoM-‐i	  asekantsler	  Rait	  Kuuse	  osavõtul	  töökohtumised	  25.	  
juulil	  ja	  22.	  augustil,	  Astangu	  suurprojektis	  osalemine	  (hanke	  korraldamine	  ja	  
projekti	  rakendamine)	  läbi	  suve,	  piketi	  korraldamise	  nõupidamine	  26.	  
augustil.	  4.	  septembril	  osalesime	  Töötukassa	  korraldatud	  ajurünnakul	  
töövõimereformi	  teemal.	  	  

	  



OTSUS:	  	  info	  võtta	  teadmiseks.	  
	  

2. Plaanid	  septembrist	  detsembrini	  2014	  
	  

• Piketi	  korraldamine	  seoses	  töövõimereformiga;	  
• Petitsiooni	  läbiviimine	  seoses	  tööhõivereformiga;	  
• Leedu	  Kurtide	  Ühingu	  külastamine,	  Sirle	  Papp	  võtab	  Leeduga	  ühendust	  ja	  lepib	  

külastamise	  aja	  kokku,	  sinna	  läheb	  juhatus	  tellitud	  väikebussiga;	  
• Konverentsi	  “Vallutatud	  	  Euroopa“	  ,	  mis	  toimub	  4.	  oktoobril	  2014.a.,	  Tiit	  Papp`i	  

ettekanne	  tuleb	  teemal	  	  „Juurdepääs	  turismile“;	  
• SMS	  112	  jätkukoolituste	  eest	  vastutab	  projektijuht	  Reet	  Adama.	  

	  
OTSUS:	  tegevuskava	  on	  heaks	  kiidetud.	  

	  
3. Salvia	  8.	  festivali	  osalejate	  bensiinikulu	  osaline	  kompenseerimine	  

	  
Tiit	  Papp:	  Esitatud	  projektid	  	  kultuurikapitalile	  	  ja	  HMN-‐le	  tulid	  negatiivse	  vastusega.	  
Eesti	  trupi	  osalemine	  Salvia	  festivalist	  oli	  väga	  oluline.	  Tegin	  ettepaneku	  trupile,	  et	  
kurtide	  liit	  saab	  osaliselt	  toetada	  maksimaalselt	  kuni	  100	  euro	  ulatuses	  bensiini	  
kompenseerimiseks.	  Salvia	  osalejad	  käisid	  omal	  kulul	  autoga	  Salvia	  festivalil	  Ungaris	  
ja	  teen	  ettepaneku	  toetada	  neid	  100	  euroga.	  
	  
OTSUS:	  heaks	  kiidetud	  ühehäälselt.	  

	  
4. EKL	  stuudio	  kasutamise	  reglemendi	  kinnitamine	  

	  
Paljud	  soovivad	  kasutada	  EKL	  stuudiot.	  Tiit	  Papp	  juhtis	  tähelepanu	  stuudio	  
majandamise	  vajalikkusele	  kasvõi	  minimaalses	  ulatuses.	  Hinnakiri	  on	  koostatud.	  
Palun	  kinnitada.	  
	  
OTSUS:	  	  hinnakiri	  kinnitada	  ning	  panna	  kodulehele	  üles.	  
	  

	  
5. EKNO	  palve	  stuudio	  kasutamiseks	  seoses	  EYDY	  aastakoosoleku	  ettevalmistamisega	  

	  
Tiit	  Papp:	  EKNO	  juhatuse	  liige	  Jari	  Pärgma	  pöördus	  meie	  poole	  palvega	  lubada	  EKL	  
stuudiot	  ja	  selle	  tehnikat	  tasuta	  seoses	  EKNO	  poolt	  2015.	  aastale	  planeeritud	  Euroopa	  
Kurtide	  Noorte	  Liidu	  aastakoosoleku	  ettevalmistamise	  ja	  	  läbiviimisega	  Tallinnas.	  	  
	  
OTSUS:	  nõus	  stuudio	  tasuta	  kasutamisega	  ühel	  eeldusel,	  et	  teavitus-‐,	  info	  jms	  video	  
paremas	  ülanurgas	  jookseb	  pidevalt	  EKL	  stuudio	  vesimärk.	  Mitte	  nõustumise	  korral	  
maksab	  EKNO	  stuudio	  kasutamise	  eest	  renti	  või	  otsib	  teisi	  lahendusi.	  

	  
6. Eesti	  Vaegkuuljate	  Liidu	  kuulmisnõustaja	  kutsekomisjoni	  liikme	  esindaja	  

otsustamine	  
	  



Tiit	  Papp:	  EVKL	  esimees	  Külliki	  Boode	  pöördus	  meie	  poole	  palvega	  määrata	  meie	  
poolt	  üks	  esindaja	  kuulmisnõustaja	  kutsekomisjonisse.	  
Sirle	  Papp:	  Siin	  ei	  ole	  näha	  teisi	  vabatahtlikke,	  nõustun	  tulema	  esindajaks	  teatud	  
prooviajaks	  ühel	  tingimusel,	  et	  mina	  pean	  tutvuma	  kuulmisnõustaja	  kutsestandardiga	  
ja	  läbi	  rääkima	  Küllikiga	  kutsekomisjoni	  kavandatavast	  tööjaotusest	  ja	  -‐korrast.	  	  
	  
OTSUS:	  Sirle	  Papp’i	  määrata	  EKL	  esindajaks	  kuulmisnõustaja	  kutsekomisjonisse.	  

	  
7. Autokompensatsiooni	  organisatsiooniliste	  küsimuste	  lahendamine	  

1) EKL	  ettevõtete	  direktorite	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  
	  
Tiit	  Papp:	  1.	  septembrist	  2014.	  aastast	  jõustub	  maksuvaba	  
autokompensatsiooni	  	  maksmise	  uus	  redaktsioon,	  mille	  kohaselt	  võib	  
maksuvabalt	  autokompensatsiooni	  hüvitada	  koos	  kohustusliku	  sõidupäeviku	  
pidamisega	  ühes	  kuus	  kuni	  335	  euroni	  ja	  ühe	  kilomeetri	  kohta	  kuni	  0,30	  
euroni.	  Sellega	  seoses	  jätta	  samaks	  EKL	  ettevõtete	  direktoritele	  lubatud	  
maksuvaba	  autokompensatsiooni	  maksmine	  suurusega	  kuni	  64	  euroni	  ja	  ühe	  
kilomeetri	  kohta	  kuni	  0,30	  euroni,	  autokompensatsiooni	  hüvitada	  
kohustusliku	  sõidupäeviku	  alusel,	  juhindudes	  Vabariigi	  Valitsuse	  14.07.2006.	  a	  
määrusest	  nr.	  164.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  kinnitada	  uus	  kord.	  

	  
2) EKL	  esimehe	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  

	  
1.	  septembrist	  2014.	  aastast	  jõustunud	  maksuvaba	  autokompensatsiooni	  	  
maksmise	  uus	  redaktsioon	  kehtib	  ka	  EKL	  esimehe	  autokompensatsiooni	  
hüvitamise	  korral.	  	  Hüvitada	  autokompensatsiooni	  sõidupäeviku	  pidamisega	  
kuni	  64	  euroni	  kuus	  ja	  kuni	  0,30	  euroni	  ühe	  kilomeetri	  kohta,	  juhindudes	  
Vabariigi	  Valitsuse	  14.07.2006.	  a	  määrusest	  nr.	  164.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  kinnitada	  uus	  kord.	  

	  
3) EKL	  juhatuse	  liikmete	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  

	  
1.	  septembrist	  2014.	  aastast	  jõustunud	  maksuvaba	  autokompensatsiooni	  	  
maksmise	  uue	  redaktsiooni	  järgi	  võib	  juhatuse	  liikmetele	  delegeeritud	  
tööülesannete	  täitmiseks	  hüvitada	  autokompensatsiooni	  sõidupäeviku	  
pidamisega	  kuni	  335	  euroni	  kuus	  ja	  kuni	  0,30	  euroni	  ühe	  kilomeetri	  kohta,	  
juhindudes	  Vabariigi	  Valitsuse	  14.07.2006.	  a	  määrusest	  nr.	  164.	  
	  
OTSUS:	  võtta	  teadmiseks	  ja	  kinnitada	  uus	  kord.	  	  

 
4) EKL	  keskuse	  raamatupidaja	  autokompensatsiooni	  küsimuste	  lahendamine	  

	  
Peeter	  Põdderi	  ettepanekul	  sõlmida	  lepingut	  EKL	  keskuse	  raamatupidajaga	  
autokompensatsiooni	  hüvitamiseks	  järgmiselt:	  



1) 01.09.2014	  –	  31.12.2014	  palgalisa	  auto	  kasutamise	  hüvitamiseks	  
81,02	  eurot;	  

2) 01.01.2015	  –	  31.12.2015	  palgalisa	  auto	  kasutamise	  hüvitamiseks	  
80	  eurot.	  

	  
OTSUS:	  nõus	  Peeter	  Põdderi	  ettepanekuga	  ja	  kinnitada.	  

 
8. Jooksvad	  küsimused	  

1) EKL	  üleeestilise	  pensionäride	  10.	  kokkutuleku	  korraldamine	  2015	  
	  
Leida	  Aitaja:	  Pensionärid	  üle	  Eesti	  soovivad	  teha	  kokkutuleku	  Eesti	  keskele.	  
	  
OTSUS:	  kokkutulek	  toimub	  Paides	  2015.	  a.	  juuni	  alguses,	  transport	  on	  
ühingute	  korraldada.	  
	  

2) Eesti	  kurtide	  kogukonna	  suvepäevade	  korraldamine	  2015	  (laiendatud	  
koosolek	  kurtide	  organisatsioonide	  esindajatega)	  

	  
Sirle	  Papp	  tegi	  kokkuvõtet	  läbiviidud	  Nelijärve	  suvemängudest,	  mis	  läksid	  üle	  
ootuste	  hästi,	  palju	  oli	  osavõtjaid,	  üle	  saja	  inimese.	  	  
Tänase	  koosoleku	  kokkusaamise	  eesmärgiks	  on	  arutada,	  kas	  teeme	  edaspidi	  
koos	  kõikide	  ühingutega?	  Koos	  teha	  tuleb	  odavam	  ja	  on	  sisukam.	  Saadetud	  
hinnapakkumistele	  on	  tulnud	  paar	  vastust.	  Suvepäevade	  osalejate	  tagasiside	  
põhjal	  soovitakse	  ühe	  	  tungiva	  soovina	  veekogude	  lähedust,	  mille	  järgi	  jäi	  	  
sõelale	  neli	  pakutud	  kohta:	  Nelijärve,	  Kauksi,	  Pärlselja	  ja	  Varbla	  
puhkekompleksid.	  
On	  vaja	  kokku	  leppida	  osavõtumaksukriteeriumide	  koostamise	  põhimõtetes	  
(täiskasvanuhind,	  lapsehind	  jms).	  
Esialgne	  ettepanek:	  	  
	   	   0	  -‐	  3.	  a	  	   tasuta	  
	   	   4	  -‐	  6.	  a	  	   50	  %	  täishinnast	  
	   	   7	  -‐	  …	   	   täishind.	  
	  
Aeg:	  7.	  –	  9.	  august	  2015.	  a	  
	  
Marja-‐Liisa	  Landar:	  teen	  ettepaneku	  veel	  majutuskohti	  otsida	  ja	  küsida	  uusi	  
hinnapakkumisi.	  
	  
OTSUS:	  iga	  organisatsioon	  otsustab	  septembri	  lõpus	  ühe	  inimese	  maksimaalse	  
osavõtumaksu	  suuruse.	  Oktoobri	  lõpus	  saadab	  Sirle	  Papp	  organisatsioonidele	  
laiali	  erinevate	  majutuste	  hinnad,	  arvutatuna	  ühe	  inimese	  täishinnale.	  
Järgmisel	  kohtumisel	  otsustatakse	  organisatsioonide	  panused	  ja	  soodustused.	  	  
	  

	  
	  
	  



Koosolekut	  juhatas:	  Tiit	  Papp	  
	  
	  
	  
	  
Protokollis:	  Reet	  Adama	  
	  


