
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 39 
 
Tallinnas, 22. septembril 2017. a. 
 
Osa võtsid: Tiit Papp, Maret Õun, Sirle Papp, Riina Kuusk, Helle Sass, Leida Aitaja, Mati 
Kartus, revisjonikomisjoni esimees Peeter Põdder (nõuandva hääleõigusega). 
 
Päevakord: 

 
1. Esimehe kiire kokkuvõte 3. kvartalist 

1) Ürituste ja kohtumiste loetelu: tänugala, Astangu kaugtõlketeenuse 
kohtumine, VKÜ aastakoosolek, Liina Paalese raamatuesitlus, THKÜ juubel, 
Kangro töökohtumine, EPIK esitlus, Rait Kuuse kohtumine, Marko tiimi 
kohtumine, EPIK suvekool, HTM kohtumine superis, õigustermini koosolek 

2) Kommunikatsioonilise ligipääsetavuse pilootprojekti ülevaade 
3) eesti viipekeele päeva projekti seis 

2. Rahvusvahelise kurtide päeva läbiviimise korralduslikud küsimused 
1) Kurtide päeva läbiviimise eelarve 
2) Kurtide päeva korraldamise tööjaotus 
3) Hispaania näitlejate programm 

3. Aktiivsete pensionäride ja teiste tegijate tunnustamise küsimused rahvusvahelise 
kurtide päeval 

4. Jari Pärgma ettepaneku arutelu ja ettepanekud 
5. Jooksvad küsimused 

1) Helle Sassi viipekeele tõlketeenuse standardi teemapüstitus 
2) Otose maja 54 suuline enampakkumine 
3) Kutse delegeerimine (3. oktoober) 

 
 

1. Esimehe kiire kokkuvõte 3. kvartalist 
Tiit Papp annab kiire ülevaate Astangu kaugtõlketeenuse kohtumisest, Võrumaa 
Kurtide Ühingu aastakoosoleku läbiviimisest, Liina Paalese raamatuesitlusest, Tallinna 
ja Harjumaa Kurtide Ühingu juubelist, riigikogu liikme Tiina Kangro töökohtumisest, 
EPIK-u esitlusest „DRAFT PROGRAMME EU DISABILITY CARD PROJECT CLOSING 
EVENT LAUNCING THE ESTONIAN WEBPAGE“, sotsiaalministeeriumi kantsleri Rait 
Kuuse kohtumisest, Marko Vuoriheimo kohtumisest, EPIK-u suvekoolist, haridus- ja 
teadusministeeriumi töökohtumisest, õigusterminite töökoosolekust, tänugala 
läbiviimisest ja tulemustest. Samuti andis ta kommunikatsioonilise ligipääsetavuse 
pilootprojekti hetkeseisust, kus toodi välja, et kolmest valdkonnast leidis IT lahendus 
mingi väljapääsu, mille võtab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium enda 
õlule, esimesed sammud käivitatakse aasta lõpul. 
 
Tiit Papp andis ka teada, et HMN rahuldas eesti viipekeele projektitaotlust täies 
mahus. 
 



OTSUS: Teadmiseks võetud. 
    

2. Rahvusvahelise kurtide päeva läbiviimise korralduslikud küsimused 
Tiit Papp andis ülevaate kurtide päeva läbiviimise hetkeseisust. Varem planeeritud 
ürituse toimumise asukoht muudeti teise kohta Dorpati keskusesse selletõttu, et 
restoran „Atlantis“ sulges suvel uksed. 
 
Tiit Papp juhtis tähelepanu, et meie tuleme pingelise eelarvega toime, kui saame 
minimaalselt 150 inimest kokku. Erinevad kalkulatsioonid on tehtud, mille on 
juhatuse liikmetele varem meilitsi saadetud. Kurtide päeva edukaks läbiviimiseks on 
väga vajalik juhatuse liikmete aktiivsem koostöötamine. Esialgne tööjaotus on laiali 
jagatud, kas selline plaan sobib kõigile. Hispaania näitlejate programm on koostatud 
kõiki ettepanekuid ja soovitusi arvestades, samuti on Tallinna ja Tartu vabatahtlikega 
kokku lepitud. 
 
OTSUS: Kurtide päeva eelarve, tööplaan, tööjaotus ja programm on heaks kiidetud. 
 

3. Aktiivsete pensionäride ja teiste tegijate tunnustamise küsimused rahvusvahelise 
kurtide päeval 
Tiit Papp on koostanud tänukirja saajate nimekirja saadud tagasisidemetele 
tuginedes ja palub juhatuse liikmete panustamist, et kes väärib nimekirjast tänukirja 
ja mille eest. 
 
Pika arutelu ja vaagimise tulemusena jõuti üksmeelsele otsusele, et kes väärivad 
tänukirja. 
 

4. Jari Pärgma ettepaneku arutelu ja ettepanekud 
Tiit Papp tutvustas Jari Pärgma kirjavahetust, memot ja ettepanekut, teemaks TÜ 
eesti viipekeeletõlk õppekava olukorrast ja volitamisest. 

 
Käis pinev ja pikk arutelu. 
 
OTSUS: Enamik juhatuse liikmetest on selle poolt, et selle teemaga peab kurtide liidu 
juhatus ise tegelema.    
 

5. Jooksvad küsimused 
1) Helle Sassi viipekeele tõlketeenuse standardi teemapüstitus 

Helle Sass andis täpsustavaid selgitusi, mida mõeldakse tegelikult viipekeele 
tõlketeenuse standardi all.  
 
OTSUS: Selle teemaga tuleb edasi minna ja arutada teenuse rahastajatega ja 
viipekeeletõlkide kutseühinguga. 
 

2) Otose maja 54 suuline enampakkumine 
 
[...] 
 



3) Kutse delegeerimine (3. oktoober) 
Tiit Papp annab teada, et 3. oktoobrile on sattunud 2 olulist sündmust, millest 
ta ei saa korraga osa võtta: Tallinna Puuetega Inimeste Koja 20. 
juubeliseminar ning SoM-i ja MKM ühine kurtide kogukonna 
kommunikatsioonile ligipääsu tõhustamise pilootprojekti kohtumine.  
 
OTSUS: Leida Aitaja on nõus minema Tallinna Puuetega Inimeste Koja 20. 
juubeliseminarile Eesti Kurtide Liidu esindajana. 
 

Lisad:  
1. Kurtide päeva eelarve-kalkulatsioon, juhatuse liikmete tööjaotus, näitlejate programm 
2. Tänukirja saajate nimekiri 
3. Jari Pärgma kirjavahetus ja memo 
4. Suur-Kaar 54 maja suuline enampakkumine 
5. Tallinna Puuetega Inimeste Koja 20. juubeliseminari kutse 
 
 
 
Koosolekut juhatas: Tiit Papp 
 
 
 
Protokollis: Tiit Papp 
 
 
 


