
1 Allkirjastatud digitaalselt: T.Sepp, M.Haukanõmm, R.Rahuoja, S.Tõniste ja A.Leemets 

 

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
02.11.2012.a. koosoleku protokoll nr.2012/03 

 
Osalesid  nõukogu liikmed: T. Sepp , R. Rahuoja, M. Haukanõmm, A. Leemets ja S. Tõniste ning juhataja 
G. Vaher. Puudus nõukogu liige E. Päärendson.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõpp 17.00.  
 
Võeti vastu päevakord:  

1. Audiitori vahetus (audiitori palvel) 
2. Riigikassas SA EPIF administraatorivolituste muutmine 
3. Fondi majanduslikust seisust ja reservi jäetud 10512 € kasutamine 
4. HMN-st 2013.a taotlus ja saadava toetussumma jaotamise põhimõtted 
5. Parkimiskaartidega seonduv 
6. Karaski Keskust puudutav info 

 
1.Päevakorrapunkt 
Septembri algul teatas Fondi audiitor Riho Reinhold (KMRA Audiitorbüroo OÜ juhatuse liige), et seoses 
vandeaudiitori kutsetegevuse peatamisega alates 01.10.2012.a. ei saa ta osutada audiitorteenust 
auditeerimaks aruandeperioodi 01.12.-31.12.2012 kohta koostatud SA EPI Fond majandusaasta aruannet. 
Tulenevalt eeltoodust on KMRA Audiitorbüroo OÜ vandeaudiitor Tarmo Ader andnud nõusoleku auditeerida 
SA EPI Fond seisuga 31.12.2012.a kostatud majandusaasta aruannet. Nõusoleku kinnitas ta 26.10.2012. a 
meiliga: „Oleme nõus jätkama sama eelarvega (2011.a -1056 € sh KM)“. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt) vastavalt Fondi põhikirja punktile 4.2.5 nimetada SA EPI Fond audiitoriks 
Tarmo Ader (KMRA Audiitorbüroo OÜ vandeaudiitor) ning määrata audiitoriga sõlmitava lepingu 
tingimustes 2012 majandusaasta aruande auditeerimise kuludeks 1056 € sh KM. 
 
2.Päevakorrapunkt 
Fondi endine nõukogu liige Tiina Tammer teatas, et alates 1. jaanuarist 2013. a on ta Riigi Tugiteenuste 
Keskuse töötaja. Seoses sellega palub ta hiljemalt 31.12.2012 lõpetada Riigikassas tema Fondi 
administraatori õigused. Nõukogu liikmed ei saanud täpselt aru, milleks ja kas on üldse vajalik määrata 
administraatori õigustega isik ning mis on rollid. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt), et nõukogu liige S.Tõniste täpsustab Riigikassast administraatori rolli ja 
otsus tehakse järgmisel korralisel koosolekul. 
 
3.Päevakorrapunkt 
Fondi majandustegevus on toiminud plaanipäraselt sh rahade ülekanded ja aruannete esitamine ning 
üldseisund on hea. 
Aasta algul reservi jäetud (10 512 €) vahendite kasutamise ettepanekute saamiseks tegi Fondi juhataja 
infopäringu organisatsioonidele soovide väljaselgitamiseks. Vastas 11 koda ja 11 liitu. 
Ülekaalus (80 %) oli ettepanek jätkata veebilehtede toetamist (9 koda + 9 liitu) ja puuetega laste 
jõuluürituste toetamist (5 koda + 3 liitu). Tehti ka uusi ettepanekuid: 

• puuduva veebilehe tegemise toetamine (Rapla); 
• ühishankega riistvara (arvuti, laserprinter-kontorikombain, monitor jne.) soetamise toetamine 

(Läänemaa, Põlva); 
• võõrkeelsete materjalide tõlkimiseks (Lihasehaigete Selts, Parkinsoniliit); 
• Ida-Virumaa PIK: nii Koda kui Fond saavad 20-aastaseks, siis ehk on mõistlik kasutada see summa 

näiteks dok.filmi tellimiseks. Film võiks olla tagasivaade - 20 aastat puuetega inimeste 
katusorganisatsiooni arengut ja film võiks olla eesti keelne, vene ja inglise keelsete subtiitritega. 

Nõukogu esimehe küsimusele vastates juhataja täpsustas, et eelmisel aastal oli reservi summa kokku 23 
800 €, millest üldsummas 17 136 € toetati EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede 
haldamist/arendamist vastavalt lisas 1 toodud põhimõtetele ja üldsummas 6 664 € toetati puuetega laste 
jõuluürituste projekte (a´260 €/projekt). 
Arutelu käigus jõuti seisukohale, et kuna k.a. on toetuse summa väga väike, siis ei oleks mõistlik seda 
kasutada erinevate tegevusvaldkondade toetamiseks. 
  
OTSUSTATI (ühehäälselt) arvestades jaotamisele kuuluva summa väiksust suunata kogu reservi 
summa 10 512 € EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede haldamise/arendamise toetamiseks. 
Juhataja viib ajavahemikus 20-25. november läbi veebilehtede tehnilise hindamise vastavalt lisas 1 
toodud põhimõtetele ja esitab nõukogule toetuse jaotuse organisatsioonide lõikes kinnitamiseks 
26.kuupäevaga algaval nädalal. 
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3.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et 2013.a riigieelarves on hasartmängumaksu laekumine kavandatud 
summas 21,5 mln €. Prognoositakse laekumise kasvuks 8,6%, mida veab kogulaekumisest kolmandiku 
moodustava loteriide müügi kasv. Laekumise kasvu mängulaudade- ja automaatide osas ei prognoosita. 
Riigieelarve kassapõhised tulud-kulud 2006-2012 (seisuga 31.08.2012) kohaselt on 2012. a planeeritud 
kogulaekumine 19,8 mln €. Seisuga 30.09.2012 on laekunud 13,76 mln € (69,5 %) ja mis on 2011.a 
võrreldes on suurem +1,26 mln € (+10,1 %). Kui HMN´lt küsida EPIKoja võrgustiku toetuse kasvu sama 
8,6% võrra, siis on toetuse summaks 977 273 €. Eeltoodust lähtuvalt tegi juhataja ettepaneku taotleda 
HMN´lt EPIKoja võrgustiku 2013. a kogutoetuseks 1,0 mln €. 
Nõukogu liige A. Leemets avaldas arvamust, et seni kehtinud põhimõtete järgseks EPIKoja 
liikmesorganisatsioonide võrgustiku toetuseks võib minimaalselt taotleda HMN´lt 1,0 mln €, kuid see ei 
rahulda „pärispuudega“ (liikumis-, nägemus- ja kuulmispuudega) inimeste organisatsioone ning nende 
tegevus võrreldes naaberriikidega (Soome, Leedu, Läti) on tugevalt alarahastatud. Vajalik on nõukogu 
poolset jõulist tegevust, et muuta senist praktikat hasartmängumaksu laekumiste jagamisel ning oluliselt 
suurendada toetussummat. A. Leemets tegi ettepaneku, et 1,0 mln € ulatuses jaotatakse raha vastavalt 
kehtivatele põhimõtetele, kuid täiendavad vahendid jagatakse juba projektitaotluste aluse eesmärgiga 
kutsuda ellu muutusi ühiskonnas. 
Nõukogu esimees selgitas, milline on riigi eelarvesse laekunud hasartmängumaksu jagamise tingimused 
kehtiva hasartmängunaksu seaduse kohaselt. Nõukogu liige R. Rahuoja täpsustas, et vastavalt valitsuse 
määrusele esitatakse puuetega inimestega seotud projektid HMN´le läbi Sotsiaalministeeriumi ja toetatakse 
Sotsiaalministeeriumile eraldatud limiidist koos kõigi teiste sotsiaalsete gruppide (lapsed, noored, vanurid, 
suurpered, sõltlased jne.) projektidega, mille tõttu on ministeeriumil raske toetamisel tugevalt eelistada mingit 
sihtrühma. Nõukogu liige A. Leemets juhtis tähelepanu sellele, et SA EPIF peab mõtlema eelkõige puuetega 
inimestele ja nende toetamise suurendamisele ning tegi ettepaneku kohtuda HMN esimehe ja 
sotsiaalministriga. Nõukogu liige M. Haukanõmm väljendas tugevat toetust A. Leemetsa seisukohale 
suurendada oluliselt võrgustikule eraldatavat summat. 
Nõukogu liige A. Leemets avaldas rahulolematust, et Fond ei täida oma põhikirja p.2.2.1 ja 2.2.2. tulenevaid 
kohustusi (korraldab üritusi oma tegevuse tutvustamiseks ja propageerimiseks; korraldab sihtasutusele 
rahaliste vahendite saamiseks tuluüritusi) ning tegi ettepaneku võtta järgmisel korralisel nõukogu koosolekul 
selles küsimuses arutelu päevakorda. 
OTSUSTATI (ühehäälselt):  
4.1. nõukogu esimees koos nõukogu liikmete A. Leemetsa ja M. Haukanõmmega leiavad võimaluse 
kohtuda novembris HMN esimehe ja sotsiaalministriga, et selgitada toetuse tõstmise vajalikust 
puuetega inimeste organisatsioonide tegevusprojektidele;  
4.2. juhatajal valmistada paralleelselt ette 2013. a taotlus lähtudes üldsummast 1,0 mln €; 
4.3. lülitada nõukogu järgmise koosoleku päevakorda Fondi eesmärkide ülevaatamine. 
 
5.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et vastavalt eelmise nõukogu otsusele on uus lisa turvaelementidega 
parkimiskaartide partii (kogus 10 tuhat tükki) trükkimine tellitud ja hetkeseisuga on kätte saadud 4000 uut 
kaarti. Ministeeriumil on ette valmistatud määruse muudatus uue kaarti vormi kehtestamiseks.  
KOV´id esitasid 1.oktoobriks aruande, kui mitu kaarti nad alates 01.01.2011. a on kokku väljastanud, kui 
palju neist kaartidest (ja enne 01.01.2011. a väljastatud kaartidest) hetkel kehtivadning kui suur on 
väljastamata kaartide arv. Aruande kohaselt olid KOV´id neile Fondi poolt väljastatud 9965 kaardist 
inimestele väljastanud 7816 kaarti, milledest hetkel olid kehtivad 6790, enne 01.01.2011. a väljastatud 
kaartidest kehtis 5117 tk, seega on hetkel käibes kehtivaid kaarte kokku 11907. Väljastamata kaarte oli 
kokku 2124, millest 351 olid Tallinna käes. Teistel omavalitsustel, kellel oli käes üle 10 kaarti, palus juhataja 
Fondile tagastada kaarte koguses, mida neil eeldatavasti lähima 1…2 kuu jooksul vaja kasutada ei ole. 
Tagastati kokku 750 kaarti. Ministeeriumiga on kokkulepe, et uue kaarti vormi kehtestamise määrus jõustub  
peale seda, kui Fondil lõpevad kaardid. Peale seda esitavad KOV´id uue aruande ja utiliseerivad uue 
määruse rakendumise kuupäevaks väljastamata jäänud kaardid ja vormistavad selle kohta akti. 
Vabariikliku andmebaasi käivitamiseks Tallinna parkimiskorralduse andmekogu põhimääruse alusel 
valmistab sotsiaalministeerium ette määrust, kuid kahjuks ei suudetud seda praegusesse uue kaarti vormi 
kehtestamise määrusesse panna. Kahjuks pole ministeerium teiste eelmise aasta detsembris Fondi poolt 
tehtud ettepanekutega tegelenud. 
OTSUSTATI (ühehäälselt) korrata ettepanekut sotsiaalministeeriumile STAR programmis 
parkimiskaartide mooduli väljatöötamiseks, mida saaks kasutada väljastatud parkimiskaartide 
vabariikliku andmekoguna. Selle valmimiseni, ajutise lahendusena, kiirendada seadusandliku baasi 
ettevalmistamist, et oleks võimalik vabariikliku andmekoguna kasutada Tallinna parkimiskorralduse 
andmekogu, milleks on nende põhimääruses eeltingimused loodud. 
 
 

http://www.fin.ee/doc.php?109106


3 Allkirjastatud digitaalselt: T.Sepp, M.Haukanõmm, R.Rahuoja, S.Tõniste ja A.Leemets 

 

 
6.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et Karaski Keskus sai Põlva maavanema korralduse 10.07.2012 nr 1-1/418 
maa ostueesõigusega erastamine SA Karaski Keskus. Maa müügihinnaks on 1500 eurot. Vastavalt eelmise 
Fondi nõukogu otsusele maksis vajaliku summa Karaski keskusele laenuna EPIFond. Karaski juhataja info 
kohaselt on kinnistuks vormistamine ja katastrisse kandmine lõppjärgus. Negatiivseks uudiseks on, et ostu 
huvi pole siiani ühtegi olnud. Sisulise töö suhtes on positiivseks uudiseks, et Sotsiaalkindlustusameti 
sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialisti koostatud rehabilitatsiooniteenuste 
osutamise järelevalve akti kohaselt rikkumisi ei tuvastatud. Samas on negatiivseks uudiseks, et Päästeameti 
Lõuna Päästekeskuse Tuleohutuskontrolli Büroo saatis teatise kavandatava haldusakti andmisest rea 
puuduste kohta. Ettekirjutuste täitmise tähtaeg on 01.10.2013. a. Sunniraha hoiatus juhul, kui ettekirjutust ei 
täideta tähtajaks, rakendab haldusorgan sunnivahendit – sunniraha kõigi kuue ettekirjutise osas kokku 1750 
eurot. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt) võtta info teadmiseks ja jätkata müügiprotsessi. Nõukogu esimehel 
kontakteeruda ja läbirääkida Karaski Keskuse müügiga seonduv Riigikinnisvara AS-ga. 
 
Nõukogu järgmise korraline koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele. 
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