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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
15.01.2013. a koosoleku protokoll nr.2013/02 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm ja S. Tõniste ning juhataja G. Vaher.  
Puudusid R. Rahuoja, A. Leemets ja E. Päärendson.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 16.00 ja lõppes 17.00.  
 
Võeti vastu päevakord:  
1. SA EPI Fondi 2013. aasta eelarve tulenevalt HMN 17.12.2012 otsusest 

 
Nõukogu esimees informeeris kohal olnuid, et ta arutas nõukogu liikme A. Leemetsaga päevakorras olevaid 
küsimusi ja nõukogu liige R. Rahuoja osales nõukogu töös elektrooniliste vahendite kaudu. 
 
1.Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et Sotsiaalministeerium saatis vastuskirja: „HMN 17.12.2012. a otsuse kohaselt 
rahuldatakse EPI Fondi poolt HMN-le esitatud taotlus osaliselt ning eraldatakse HMN vahenditest EPI Fondile 
tegevustoetuseks 2013. aastal 700 000 eurot. ….. püüame leida lisavahendeid EPI Fondi tegevuse toetamiseks 
2013. aastal. Täpsema lisainfo edastame Teile hiljemalt 25.01.2013.a.“ 
Seega tuleb SA EPI Fondi 2013. aasta eelarve kinnitada tulenevalt HMN 17.12.2012 otsusest. 
Nõukogu esimees meenutas nõukogule, et 12.06.2012. koosoleku protokolli nr.2012/02 punkti 3.1. kohaselt otsustati 
muuta EPIKoja võrgustiku 2013. aasta toetamise põhimõtteid, kuid arvestades tekkinud olukorda ei ole mõistlik 
muutusi rakendada eelarve vähenemise hetkel. Põhimõtete muutmine puudutas füüsilisi liikmeid ja lisaraha 
arvestavate komponentide (3. ja 4.) algoritmi ning kasutada viie grupi asemel jagamist kümnesse gruppi nii, et 
logaritmskaalal tekiksid võrdsed vahemikud. Samal koosolekul leiti, et kuna algoritmi muutmine (võrgustiku 
organisatsioonide õiglasema toetamise eesmärgil) tekitab paratamatult erinevatele organisatsioonidele erinevat 
mõju (osadel toetus kasvab, samas teistel langeb), siis võimalike negatiivsete mõjude pehmendamiseks, toetasid 
EPIKoja juhatus kui ka liikmesühingute ümarlauad ettepanekut, et algoritmi suuremaid muudatusi saab teha 
alles siis, kui võrgustiku kogutoetus kasvab vähemalt 10%. Arvestades, et 2013. aastal toetuse summa ei 
kasvanud vaid vähenes 22,2% tegi nõukogu esimees järgmised ettepanekud: 
• algoritmi mitte kasutada;: 
• reservi mitte jätta (vähendades sellega võrgustiku toetuse langust 1,2%); 
• organisatsioonide 2013 toetuse arvutamise aluseks võtta eelmise aasta toetus, vähendades kõigil võrgustiku 

liikmetel eelarvet võrdse % võrra (21,0%). 
Juhataja meenutas nõukogule, et vastavalt koostööleppele (nr 9.6-4/4508) sotsiaalministeeriumiga annab 
ministeerium Fondile üle parkimiskaartide kohalikele omavalitsustele väljaandmise korraldamise. Kuni 01.07.2011 
olid kaardid tasulised ja nende müügist laekunud vahendite üle pidas Fond eriarvestust. Laekunud vahendeid võib 
kasutada uute kaartide trükkimiseks, parkimiskaartide kohalikele omavalitsustele edastamise ja korraldamisega 
kaasnevalt lepingu täitmisega seotud kulude katmiseks (arvestusega 0,69 eurot iga kaardi kohta). 2012. aasta 
alguse seisuga oli sihtkontol „Parkimiskaart” 15 002 eurot. 2012. aastal vahendas Fond kokku 3337 kaarti, mille 
tulemusel oli  Fondil õiguse kasutada sihtkontolt lepingu täitmisega seotud kulude katmiseks 2303 eurot. Tegelikult 
kasutati 163 eurot ja ülejäänud  summa 2140 eurot võib kasutada k.a Fondi halduskulude osaliseks katteks. 
12.06.2012. koosolekul otsustas nõukogu (protokoll nr.2012/02) tunnistada puudega inimeste parkimiskaartide uue 
partii trükkimise hanke võidukaks pakkumiseks Joon Stuudio OÜ pakkumine ja tellida sihtkonto „Parkimiskaart“ 
vahenditest 10 000 parkimiskaarti. 2012.  aasta lõpuks trükiti kokku 4000 parkimiskaarti ja k.a. esimeses kvartalis on 
planeeritud trükkida ülejäänud 6000 parikimiskaarti, milleks kulub eelarves sihtkonto vahendeid kokku 7862 eurot. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt):  
1. arvestades, et 2013. aasta summa ei kasvanud vaid vähenes (22,2%), toetuse jaotamisel algoritmi 

mitte kasutada,  reservi mitte jätta ja organisatsioonide 2013. aasta toetuse arvutamise aluseks võtta 
eelmise aasta toetus, vähendades kõigil võrgustiku liikmetele eraldatavat summat võrdse % võrra 
(21,0%); 

2. kinnitada Fondi 2013. aastaeesmärgid (Lisa 1) ja tulude-kulude eelarve üldmahus 713 182eurot (Lisa 
2) ning organisatsioonipõhine toetus (Lisa 3); 

3. EPIKoja liikmesorganisatsioonidel esitada projektina vormistatud tegevusprogrammid (eraldatud 
kogutoetuse piires lisa 3). Taotlused esitada digiallkirjastatult elektrooniliselt 28.01.2013. Projektide 
vormistamisel arvestada hasartmängumaksuprojektidele kehtestatud nõudeid ja Fondi nõukogu 
29.12.2011 otsusega kinnitatud (Protokoll nr 2011/04 lisa 3) tegevusprogrammidele ja projektidele 
toetuse andmise üldisi tingimusi; 

4. 2013 projektide läbivaatamiseks moodustada komisjon koosseisus: Riho Rahuoja, Monika 
Haukanõmm, Kaia Kaldveer ja Ulvi Tammer-Jäätes. 

 
Nõukogu järgmise korraline koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees vastavalt vajadusele. 
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