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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
08.01.2013. a koosoleku protokoll nr.2013/01 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, R. Rahuoja, M. Haukanõmm ja S. Tõniste ning juhataja G. Vaher. 
Puudusid nõukogu liige A. Leemets ja E. Päärendson.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 11.00 ja lõppes 12.00.  
 
 
Võeti vastu päevakord:  

1. SA EPI Fondi 2013.a eelarve ja HMN 17.12.2012.a otsusega seonduvad edasised sammud  
2. SA EPI Fondi arveldusarvele laekunud sihtsuunitlusega sponsorsumma kasutamisest 

 
Nõukogu esimees informeeris kohal olnuid, et ta arutas nõukogu liikme A. Leemetsaga päevakorras olevaid 
küsimusi.  
1.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et Sotsiaalministeeriumilt saadud info kohaselt allkirjastati HMN viimane 
protokoll juba detsembri lõpus (erinevalt eelnevatest aastatest, mil toimus allkirjastamine jaanuari esimestel 
tööpäevadel). Seega ametlikult on meie k.a. EPIKoja võrgustiku toetuseks 700 tuhat eurot. 
Nõukogu esimees informeeris nõukogu, et 27.12.2012 saatsime HMN esimehele hr. Lauri Luigele (koopia 
sotsiaalministrile hr. Taavi Rõivasele) protestikirja EPIK võrgustiku 2013 toetuse 22%-lise vähendamise 
kohta olukorras, kus riigi eelarvesse planeeritakse hasartmängumaksu laekumiste kasvu 8%. Juhataja 
informeeris nõukogu, et küsides ministeeriumilt infot meie kirjale ametliku vastuse seisu ja tulemuste kohta, 
palus ministri nõunik veel avaliku meediapöördumise tegemisega ja protestiaktsioonidega oodata kuni 
esmaspäevani, kuna ministeerium otsivat ministri tasemel lahendust kujunenud olukorrale. 
Juhataja tegi nõukogule ettepaneku koostada EPI Fondi (edaspidi Fond) k.a. eelarve lähtuvalt ametlikust 
eraldise suurusest (700 tuh.€). Juhataja tegi ettepaneku eelarve koostamisel: 
- Fondi aastaalguse reservi mitte jätta (et veidigi vähendada organisatsioonide summa langust võrreldes 

eelneva aastaga),  
- Eraldisest Fondi administreerimiseks eraldatava summa vähenemist saab kompenseerida 

parkimiskaartide vahendamise lepinguga eraldatud ja 2012 kasutamata summat. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt):  
1.1.1. juhataja koostab Fondi k.a. eelarve lähtuvalt HMN 17.12.2012 otsusest summas 700 tuhat 

eurot; 
1.1.2. eelarve koostamisel reservi mitte moodustada ja kui HMN teeb võrgustiku toetuseks 

täiendava eraldise otsuse, siis vaadatakse reservi küsimus uuesti läbi; 
1.1.3. toetuse jaotus organisatsioonide lõikes saata neile järgmisel nädalal, kui on teada 

Sotsiaalministeeriumi vastus täiendava summa saamise võimalikkuse kohta; 
1.1.4. seoses tekkinud olukorraga lükatakse EPIKoja liikmesorganisatsioonide taotluste esitamine 

Fondile jaanuari algusest edasi jaanuari lõppu. Konkreetne kuupäev täpsustatakse ja selles 
antakse teada. 

 
Nõukogu arutas tekkinud olukorda ja võimalikke edasisi aktsioone, kui Sotsiaalministeerium ei leia 
täiendavaid võimalusi EPIKoja võrgustiku rahastamiseks. Analüüsides 2012 ja 2013 aastaprojektidele 
eraldatud summasid, leiti ühiselt, et kuigi naiste varjupaikade toetamine on väga oluline ja vajalik, kuid 
seadustest tulenevalt on see siiski riiklik ja/või KOV poolt korraldatav sotsiaalteenus ja seetõttu ei peaks 
nimetatud teenuse rahastamiseks kasutama hasartmängumaksu vahendeid. Eeltoodud analüüs näitas, et 
naiste varjupaikade 2013. aasta toetuse kasv olnud märkimisväärne . 27.12.2012 pöördusime 
sotsiaalministri poole kirjaga seoses puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku toetamisega käesoleval 
aastal. Kirjas palusime üle vaadata langetatud otsus ning leida täiendavalt võimalus toetada EPI Koja 
organisatsioonide võrgustikku 2013. aastal vähemalt 2012. aasta mahus, st summas 900 000 eurot. Kahjuks 
ei ole meile antud ühtegi selgitust tekkinud olukorrale, kuigi hasartmängumaksu laekumiste prognoos on 
positiivne ja võrreldes eelmiste aastatega on teatud taotlejate aastaprojektide summasid märkimisväärselt 
suurendatud. Lisaks on eelmisel aastal ratifitseeritud puuetega inimeste õiguste konventsioon ja Vabariigi 
Valitsusega sõlmitud koostöömemorandum, kus rõhutatakse puuetega inimeste kaasamist ning koostöö 
vajalikkust igal tasandil. Nõukogu esimees tegi ettepaneku saata sotsiaalministrile (koopia HMN esimehele) 
kiri täiendavate küsimustega seoses rahastamisega ning Fondi nõukogu koosseisu komplekteerimisega. 
Lähtuvalt Fondi põhikirja punktist 4.4 on Fondi nõukogus 6 liiget ning liikmed määrab sotsiaalminister. Alates 
02.09.2012 on Eesti Tööandjate Keskliidu (ETK) poolse esindaja Eve Päärendsoni volitused nõukogu 
liikmena lõppenud. Vaatamata Fondi korduvatele meilidele ETK´le ja ministeeriumile pole olukord lahendust 
leidnud.  
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OTSUSTATI (ühehäälselt) saata sotsiaalministrile kiri , milles:  
1.2.1. juhtida  veelkord tähelepanu vajadusele määrata kiiremas korras SA EPI Fond nõukokku Eesti 

Tööandjate Keskliidu poolne puuduv esindaja; 
1.2.2. arvestades võrgustiku poolt oma tegevuse planeerimise vajadust paluda vastust meie 

27.12.2012 pöördumisele hiljemalt 14.01.2013, peale mida kujundame Fondi ja EPI Koja 
seisukoha ning negatiivse otsuse korral edasised tegevused;  

1.2.3. EPI Fondi kaudu rahastatakse üle Eestilist puuetega inimeste võrgustikku (~ 263 
organisatsiooni), kelle peamiseks rahastusallikaks on HMN  toetus. Seega on meie jaoks 
ülioluline jõuda Sotsiaalministeeriumi ja Fondi vahelise rahastuslepinguni hiljemalt jaanuari 
lõpuks, mis võimaldab veebruari alguses sõlmida lepingud organisatsioonidega. Soovime 
kirjas teada, millal on Sotsiaalministeerium valmis lepingu allkirjastama ning tagab rahade 
liikumise EPI Fondi arvele. 

 
Eelmisel Nõukogu koosolekul avaldas A. Leemets 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. Nõukogu esimees toetas juhataja mõtet, et väga 
raske on korraldada Fondile võrgustiku toetamiseks täiendavate vahendite saamise tuluüritust. Annetajad ja 
sponsorid on nõus toetama mingi konkreetse probleemi lahendamist, kuid selleks on meil puudespetsiifilised 
organisatsioonid, kes seda võimalust ka kasutavad. Juhataja meenutas, et Fondi algaastail peeti 
läbirääkimisi Eesti Lotoga, et korraldada sihtsuunitlusega loto, mille tulu laekuks Fondi, kuid tookord 
tulemusteta. Nõukogu esimees tegi ettepaneku proovida uuesti alustada koostööd Eesti Lotoga . 
 
1.3. OTSUSTATI (ühehäälselt), et Nõukogu liikmed Ants Leemets ja S. Tõniste uurivad koostöö 
võimalusi Eesti Lotoga . 
 
2. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et Tallinna Reumaühenduse initsiatiivil ja palvel on Fondi põhikirja p.5.1.2 ja 
5.5 võimalustest lähtudes tehtud Fondi arveldusarvele sihtsuunitlusega annetus 1200 euro. Annetusega 
soovitakse  katta Tallinna Reumaühenduse juhatuse liikme Maire-Liis Hääl´e ja endise Eesti Reumaliidu 
juhatuse liikme Ingrid Põldemaa koostöös valminud raamatu „Meenutusi Eesti Reumaliidust aastail 1991-
2011“ trükikulusid. Tallinna Reumaühendus on selle kohta esitanud ka vastava projekti. Juhataja tegi 
ettepaneku tasuda kirjastuse poolt esitatud arve (annetatud summa ulatuses) otse kirjastusele. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt) toetada annetatud summa 1200 euro ulatuses raamatu „Meenutusi Eesti 
Reumaliidust aastail 1991-2011“ trükikulusid OÜ Menu Kirjastusele otsearve tasumise teel. 
 
Nõukogu järgmise korraline koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele. 
 


	08.01.2013. a koosoleku protokoll nr.2013/01

