
Aruandlus-
perioodil, €

sellest 
Fond-i 

osalus, €

Kulu 
selgitus RV-
Softi rmp 
progr-is 
kulud ja 

tulud  

Kokku, €2 sellest Fond-
i osalus, €

1 2 3 4 4a 5 5a 6 7 7a 8 8a
1. Eesti Kurtide Liidu ja tema 

liikmesorganisatsioonide  
tegevuse arendamine 2014

EKL haldus- ja projekttegevuse 
korraldamine. Ürituste ettevalmistamine,  
ühingute toetamine ja nõustamine, koostöö 
ministeeriumide, EPIK-u, Tallinna 
Linnavalitsuse, invakomisjoniga. Koolituste 
korraldamine

16896,00 16146,00 18114,80 16147,00

Projektide 
tulud ja 
kulud 

kannetega 
141-EPIF 

haldus, 142-
EPIF 

koolitus 

18114,80 16147,00 1218,80 1,00

2. Nõustamisteenus kurtidele 
ja viipekeelsetele 
vaegkuuljatele

Kurtide ja viipekeelsete vaegkuuljate 
nõustamine ja abistamine olme-, tervishoiu- 
ja tööhõiveprobleemide lahendamisel, kes 
ei tule iseseisvalt antud probleemide 
lahendamisega toime

4413,90 4439,99

Projektide 
tulud ja 

kulud 8-TLV-
nõustamise 

proj

4439,99 0,00 26,09 0,00

3. Viipekeele tõlketeenuse 
koordineerimine

Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine 
erinevate teenuse pakkujate vahel

6720,00 6319,10

Projektide 
tulud ja 

kulud 34-
TLV-

viipekeele 
koordinee-

rimine

6319,10 0,00 -400,90 0,00

4. Õigusabi osutamine MTÜ-le 
Eesti Kurtide Liit (koos 
alaliitudega) ja tema 
liikmeskonnale ning MTÜ-le 
Eesti Puuetega Inimeste 
Koda koos 
allorganisatsioonide ja 
nende liikmetega

Kurtide ja puuetega inimeste abistamine ja 
nõustamine juriidilistel asjaajamisel

40000,00 32703,51

Projektide 
tulud ja 

kulud 11-
Justiitsmin 
juriidiline 

nõustamine
32703,51 0,00 -7296,49 0,00

5. Veebitoetus Jooksva info edastamine, materjalid, 
töötasu, teenused

805,00 805,00 805,00 805,00

Projektide 
tulud ja 

kulud 143-
veebitoetus

804,00 804,00 -1,00 -1,00

KOKKU: 68834,90 16951,00 62382,40 16952,00 62381,40 16951,00 -6453,50 0,00

Tegevusprogramm alaprojektide/tegevuste lõikkes

Jrk. nr Alaprojekti (tegevuse) 
nimetus 

Alaprojekti sisu avav selgitus (paari 
lausega)

sellest Fond-
i osalus, €

Sellest
Fond-i 

osalus, €

Tegeliku kulu 
vahe 

planeeritud 
kuluga, €3

Tegelik kulu

Planee-
ritud

kulu, €1



1 Planeeritud kulu elluviidava tegevuse peale kokku, mitte planeeritud kulu käesolevaks aruandlusperioodiks.
2 Kulu kasvavas kokkuvõttes esimesest aruandlusperioodist käesoleva aruandlusperioodi lõpuni.
3 Veerg 8 = veerg 4 (planeeritud kulu) – veerg  7 (tegelik kulu kokku).
4 8a veeru summa (hall ruut) on jääk, mis viimase aruandlusperioodi aruande (koondaruande) puhul kuulub tagastamisele ministeeriumile.


