
Eesti Kurtide Liidu juhatuse koosoleku 
 

PROTOKOLL nr. 53 
 
 
Zoomi koosolek: 29. juuni 2021. a. 
 
Zoomi koosolekust võtsid osa: Tiit Papp, Sirle Papp, Helle Sass, Riina Kuusk ja Mati Kartus. 
Janis Golubenkov ei saanud perekondlikel põhjustel osaleda. 
 
Päevakord: 
 

1) EKL ettevõtete aastaaruannete ülevaatamine ja kinnitamine 
2) EKL majandusaruande ülevaatamine ja kinnitamine 
3) Ettepanek EKL revident Peeter Põdderi kirjaliku seisukoha ülekuulamiseks ja 

majandusaruannete kinnitamiseks 
4) Pärnu ettevõtte Pinvet ettepaneku (Tartu ettevõtte EKL Otosele laenu andmise 

lubamine) kinnitamine 
5) Tallinna (Eesti) Kurttummade Seltsi ühe asutaja ja esimese esimehe Karl Luht 150. 

juubeli tähistamise küsimus 
6) Eesti Kurtide Liidu liidukoosoleku (14.08.2021) korraldusküsimused 
7) Jooksvad küsimused 

 
 
 

1) EKL ettevõtete aastaaruannete ülevaatamine ja kinnitamine 
2) EKL majandusaruande ülevaatamine ja kinnitamine 
3) Ettepanek EKL revident Peeter Põdderi kirjaliku seisukoha ülekuulamiseks ja 

majandusaruannete kinnitamiseks 
 

Tiit Papp annab teada, et seoses erakorralise COVID-19 pandeemiaga läks OÜ-de 
juhatustel rohkem aega majandusaruannete ülevaatamiseks ja kooskõlastamiseks, 
protokollide vormistamiseks majandusaruannete heakskiitmise kohta. 
Majandusaruanded olid OÜ-des õigeaegselt tehtud. 
 
Tiit Papp mainib, et 2020. aasta ettevõtte majandusnäitajad on COVID-19 
pandeemiat arvestades üllatavalt heas seisundis. 
 
Tiit Papp tutvustab revidendi Peeter Põdderi kokkuvõtet ja Peeter Põdder andis 
soovituse kõik aruanded heaks kiita ja saata liidukoosolekule kinnitamiseks. 
 
Tiit Papp teeb ettepaneku otsustada OÜ-de tulemi jaotamise. 
 
Kõik on nõus, et  tulem lisatakse OÜ-de jaotamata kasumi hulka. 
 
Ettepanek: heaks kiita ja saata juhatusele ette pandud EKL ettevõtete aastaaruanded 
liidukoosolekule koos 2020 aastaaruannetega. 



 
OTSUS: kõik on nõus. 
 

4) Pärnu ettevõtte Pinvet ettepaneku (Tartu ettevõtte EKL Otosele laenu andmise 
lubamine) kinnitamine 
 
[...] 
 
OTSUS: kõik on nõus. 
 

5) Tallinna (Eesti) Kurttummade Seltsi ühe asutaja ja esimese esimehe Karl Luht 150. 
juubeli tähistamise küsimus 
 
Tiit Papp küsib arvamusi ja seisukohta Karl Luht 150. juubeli tähistamise kohta. 
 
Riina Kuusk toetab seda ettepanekut ja kuna Karl Luht sündis 30. juulil, siis tähistame 
tema õigel kuupäeval. Riina võtab tema haua korrastamise organiseerimise enda 
õlule. 
 
Tiit võtab ülesandeks kuulutuse teksti koostamise, kohvilaua organiseerimise ja 
korralduslike küsimuste lahendamise. 
 
Sirle Papp teeb viipekeelse video ja levitab koos tekstiga. 
 
OTSUS: Korraldada Karl Luht juubeli tähistamise 30. juulil algusega kell 12.00 
Rahumäe kalmistul ja peale selle jätkuks kurtide majas kohvilaua taga. Kõik on nõus. 
 
Eesti Kurtide Liidu liidukoosoleku (14.08.2021) korraldusküsimused 
 
Tiit Papp annab teada, et 7. märtsi juhatuse koosoleku päevakorra 2. punkti otsus 
tuleb tühistada. Äriregister ei rahuldanud meie kandeavalduse ja andis puuduste 
kõrvaldamiseks uue tähtaja. Juhatus ei saa Gretel Murd’ lahkumisavaldust rahuldada. 
Meie tõlgendasime MTÜ-de seaduse § 28. (31) punkti natuke valesti selle kohapealt, 
et kes on selles seaduse mõistes „enda määranud organ“. Selleks on liidukoosolek, 
kes on teda valinud juhatusesse ja ta saab vabastada. Saadame edasi tema 
lahkumisavalduse liidukoosolekule otsustamiseks ja kinnitamiseks. 
 
Tiit Papp tuletab meelde, et tuleb liikmesühinguid teavitada ja paluda liidukoosolekul 
otsustada, et kas juhatusel tuleb edasi minna vähendatud koosseisus või valida Gretel 
Murd’ asemele teine liige kuni kehtiva juhatuse volituste lõppemiseni. 
 
Tiit Papp avaldab lootust, et 14. augustiks on olukord veel stabiilne ja meie saame 
liidukoosolekut normaalsel viisil läbi viia. Kui vahepeal võib pandeemia järgmine laine 
tulla, siis meie peame liidukoosoleku Zoomi keskkonda võibolla kolima, aga selle 
korraldamine saab väga raske olema. 
 



Lahendame liidukoosoleku läbiviimise töökorralduse ja töö ülesanded selguvad 
jooksvalt, pidades videosilla vormis või Facebooki juhatuse suletud grupis. Arutame 
kõik jooksvad küsimused läbi. 
 
Rohkem küsimusi ei olnud. 
 
OTSUS: kõik on poolt. 
 

6) Jooksvad küsimused 
 
Rohkem küsimusi ei olnud. 

 
Lisad: Eesti Kurtide Liidu majandusaruanne 

OÜ Pinvet majandusaruanne, 
OÜ Lasur majandusaruanne,  
OÜ EKL Otos majandusaruanne 

 OÜ Pinvet juhatuse protokoll, 
OÜ Lasur juhatuse protokoll,  
OÜ EKL Otos juhatuse protokoll 

 
Zoomi koosoleku viis läbi ja protokollis: Tiit Papp 
 


