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Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, A. Ljudvig, M. Haukanõmm, S. Drenkhan ja S. Tõniste ning juhataja 
G. Vaher. Puudus nõukogu liige A. Leemets.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.00 ja lõppes 17.00.  
 
Virtuaalse koosoleku päevakord:  

1. Eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 täitmisest 
2. Nõukogu tööreglemendi täiendamisest 
3. Muud küsimused 

   
1.Päevakorrapunkt 
Juhataja edastas nõukogule nõukogu liikme A. Leemetsa 19.mail saadetud kirjaliku arvamuse seoses 
esitatud projektitaotlustega. A.Leemets oli arvamusel, et projektid olid  äärmiselt trafaretsed raha 
kulutamise projektid, mis normaalsetes oludes ei vääriks rahastamist sellises mahus. Igaüks võib 
korraldada koolituse ja enamasti samadele inimestele, kahjuks ei jää neist asjadest jälge  ega teki 
korduvkasutamisega materjale. Kuid kuna otsuseid tuleb teha, on üks variant  jagada nagu üldtoetust, 
teine variant - anda kõikidele midagi.  
Juhataja tegi ettepaneku Nõukogul otsustada: 

• kas kinnitada konkursi raames laekunud taotluste projektikomisjoni hindamise tulemused ja teha 
toetuste otsused või kaaluda  alternatiivset võimalust lähtuvalt A. Leemetsa ettepanekust ja 
jaotada eraldatud summa algoritmi järgi? 

• kui nõukogu otsustab jääda varasema otsuse juurde ning lähtuda projektikonkursi tingimustest ja 
toetada üle 5 hindepunkti saanud taotlused, siis kas ja millistel tingimustel korraldada kasutamata  
jääva summa osas (47 623 €) uus projektikonkurss. 

 
Juhataja ettepanek oli laiendada taotlejate ringi ning võimaldada taotlusi esitada lisaks EPIKoja 
otseliikmetele nende liikmed (maakondlikud ühingud). Eeldatavasti laekub siis rohkem taotlusi ja on 
võimalik nende seast pingerea alusel valida kõige paremini eesmärke täitvad projektid. 
Nõukogu esimehe palvel tutvustasid projektide hindamiskomisjoni liikmeteks olnud nõukogu liikmed 
M. Haukanõmm ja S. Drenkhan konkursi raames laekunud projekte. Arutelu käigus leidsid nõukogu 
liikmed, et valdavas osas projektide tegevused on otseselt seotud püstitatud eesmärkidega ja osade 
projektidega on planeeritud koostada ja valmistada ka korduvkasutamiseks mõeldud materjale 
(infovoldikuid ja materjale, DVD jne.). Esitatud taotlustest üks projekt ei kogunud vajalikke minimaalseid 
punkte, kuna selles planeeritud tegevusi oli väga raske seostada tööhõivega. Nõukogu liikmed ei näinud 
võimalust ja põhjust projektikonkursist loobumiseks ja toetuse jaotamist algoritmi järgi kui üldist 
tegevustoetust. Vastasel korral rikuks EPI Fond Sotsiaalministeeriumiga sõlmitud lisatoetuse lepingu 
tingimusi. Nõukogu liikmed pidasid vajalikuks korraldada täiendav taotlusvoor ja lubada projekte esitada 
kogu EPI Koja liikmeorganisatsioonide võrgustikul st ka maakondlikel ühingutel. Valdavas osas jätta 
projektikonkursi tingimused samaks lisades eesmärkide juurde täiendava rõhuasetusena  käimasoleva 
TVK reformi olemuse ja hetkeseisu info viimise tööealiste puuetega inimesteni. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt):  
1. kinnitada projektide hindamiskomisjoni poolt esitatud projekti „Puudega inimese tegevus- ja 

osalusvõime arendamine” projektikonkursil tähtajaks 06.05.2013 laekunud taotluste 
hindamistulemused. Laekunud taotlustest toetada 18 projekti vastavalt lisale 1; 

2. kuulutada välja eraldise kasutamise lepingu nr 12.2-3/5645 objektiks oleva projekti „Puudega 
inimese tegevus- ja osalusvõime arendamine” täiendav taotlusvoor projektide esitamise 
tähtajaga 10.juuni kell 12.00; 

3. täiendavas taotlusvoorus võivad projekte esitada kõik EPIKoja liikmeorganisatsioonide 
võrgustiku liikmed st ka maakondlikud ühingud;  

4. projektide tegevuste eesmärkidele lisada käimasoleva TVK reformi olemuse ja hetkeseisu 
info viimine tööealiste puuetega inimesteni ja teiste oluliste partneriteni; 

5. lisataotlusvoor korraldatakse nõukogu poolt 12.aprillil kinnitatud projektikonkursi läbiviimise 
materjalide alusel arvestades käesolevate otsustega tehtud täiendusi; 

6. taotluste hindamise komisjonil esitada hindamistulemuste koond koos toetatavate taotluste 
ettepanekuga nõukogule 13.06.2013; 

7. Nõukogu teeb toetatavate taotluste rahastamise otsused hiljemalt 18.06.2013. 
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2.Päevakorrapunkt 
Nõukogu liige S. Drenkhan tegi ettepaneku arutada, kas võiks/peaks SA EPI Fond tööreglementi 
täiendama nii, et nõukogu koosolekul võib osaleda ka elektroonsete seadmete (nt.Skype) vahendusel. 
Nõukogu liikmed ei saa alati füüsiliselt kohal viibida, kuid täiendava võimaluse loomine  kergendaks 
oluliselt nõukogu liikmete  Nõukogu töös osalemist. Arutelu käigus leidsid nõukogu liikmed, et olemasolev 
reglement ei piira nõukogu töös osaleda elektrooniliste kanalite vahendusel ning piisab kui protokollis on 
olemas märge, kui osaletakse virtuaalselt. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt), et vajadusel võib nõukogu liige osaleda nõukogu koosolekute 
aruteludes elektrooniliste kanalite (Skype, jne.) vahendusel. 
 
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku 18.06.2013 Toompuiestee 10 kell 
15.30. 
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