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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
24.03.2015 koosoleku protokoll nr. 2015/02 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, A. R. Ausna, S. Tõniste, R. Saadi ja S. 
Drenkhan  ning kutsutud juhataja G. Vaher.  
 
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
 
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Gonsiori 29 algusega 15.30 ja lõppes 16.40 
 
Koosoleku päevakord:  
Ettepanek päevakorraks:  

1. Fondi 2014. majandusaasta auditeeritud aruande arutelu, sh Norra õppereis ülevaade ja 
aruande kinnitamine;  

2. 2015. a reservivahendite, sh 100 000 eurot projektikonkursi alusel, kasutamisest;  
3. EKLVLiidu lühiajalise tagastatava käibevahendite toetuse taotlus välisrahastusega projektide 

lõpetamiseks;  
4. RM poolse nõukogu liikme info Riigikassa investeerimispraktika nende hallata võetud/jäetud 

sihtasutuste sihtkapitalide osas;  
5. SoM poolse nõukogu liikme info:  

• inva parkimiskaartide vabariikliku andmebaasi loomise seisust;  
• kogemusnõustajatega seonduva sotsiaalministri määruse seisust;  

6. EPIKoja poolse nõukogu liikme info EPIKoka edasise juhtimiskorralduse info. 
   

1. Päevakorrapunkt 
Juhataja edastas elektroonselt Fondi auditeeritud 2014. majandusaasta aruande nõukogu liikmetele 
18.03.2015 tutvumiseks. Nõukogu liikmed esitasid juhatajale täpsustavaid küsimusi nii aruande kui ka 
k.a. jaanuaris toimunud TVK alase seminari ning sellele järgnenud Norra õppereisi kohta. Juhataja 
informeeris, et kõik sellega seonduvad materjalid koos ettekannetega on EPIKoja 
veebilehel http://www.epikoda.ee/epikoja-labiviidud-tegevused-2015/  
 
Nõukogu otsustas(ühehäälselt):  
1.1. aruanne heaks kiita ja kinnitada. 
 
2. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu: 
• 2015. aasta alguse seisuga on Fondil reservis on 120 505 eurot, sh 100 000 eurot projektikonkursi 

korraldamiseks. 30.12.2014 nõukogu koosolekul otsustati, et vahendite vaba reservi jääki 20 505 
eurot kasutatakse EPIKoja ja liikmesorganisatsioonide veebilehtede toetuseks. Veebilehtede 
hindamise viib juhataja läbi seisuga 01.09.2015. Vajadusel võib nimetatud summast rahuldada ka 
lisataotlusi, kui veebilehe seis nõuab näiteks uuele platvormile üleminekut või organisatsioonil 
puudub senini leht vms. Nõukogu liikmed pidasid õigeks teha lõplik otsus algoritmi järgi 
jaotatavate vahendite reservi jäägi kasutamise kohta 2015. I poolaasta lõpus. 

• Lepingu lisaks oleva taotluse kohaselt kasutatakse 100 000 eurot projektikonkursi alusel 
uuenduslike ideede ja tööhõivet edendavate projektide toetuseks, sh välisprojektide 
omaosaluse katmiseks. Esialgselt oli plaanis, et projektikonkurss korraldatakse EPIKoja 
liikmesorganisatsioonide (kokku 46, neist 16 maakondlikku koda ning 30 puudespetsiifilist liitu) 
hulgas, kuid nõukogu liikmed pidasid vajalikuks ringi laiendada ning lubada osalema ka 
liikmeorganisatsioonide liikmed. Konkursi korraldamisel lähtutakse käesoleva projekti 
eesmärkidest ja HMN projektidele rakendatavatest tingimustest. Konkursile laekunud projektide 
läbivaatamiseks moodustab Fondi nõukogu ja EPIKoja juhatus oma liikmetest konkursikomisjoni 
ja esitab toetamise otsuse ettepaneku Fondi nõukogule. 

 
Juhataja tegi ettepanek kasutada 2015. aasta projektikonkursi läbiviimiseks 2013. aasta samalaadse 
konkursi materjale. 2013. aastal EPIKoja ja tema liikmesorganisatsioonidele 

http://www.epikoda.ee/epikoja-labiviidud-tegevused-2015/
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korraldatud projektikonkursi materjalid, sh taotluse vorm, taotluse eelarve vorm, taotlusvormi täitmise 
juhend, konkursi tingimused, taotluste hindamise kord, taotluste hindamise kriteeriumid, vahearuande 
vorm, koondaruande vorm on kättesaadavad veebis. 
Juhataja pakkus välja, et esmalt tuleks kuulutada välja ideekonkurss tähtajaga 15. aprill, eesmärgiga 
välja selgitada millised oleksid uuenduslikud ideed ja tööhõivet edendavate projektide tegevused mida 
organisatsioonid peavad vajalikuks ellu rakendada ning kui palju selleks on vaja rahastust. Ideed võib 
edastada vabas vormis (max.1-2 lk), tuues välja eesmärgi, planeeritavad tegevused ja maksumuse. 
Nõukogu liikmed pidasid ideekonkursi korraldamist vajalikuks, et vajaduse põhiselt paika panna 
projektitaotluste tingimused, sh ühele projektile antava toetuse piirmäär.  
 
Nõukogu liige R. Saadi andis ülevaate 2015 ja 2016. aastal avanevatest ESF meetmetest,mis võiksid 
huvi pakkuda puuetega inimestele ning kust võib tekkida reaalne vajadus omafinantseeringu 
katmiseks Fondi vahenditest: 
 
Meetmed (nr ja nimi), mille raames korraldatakse avatud taotlusvoorud: 

2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 
2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele 
vastavaks 
3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi hõives osalemiseks 

Info avatud voorude kohta koha saab http://www.sm.ee/et/esf-avatud-taotlusvoorud 
 
Kinnitatud määrused avatud taotlusvoorude kohta avaldatakse riigiteatajas. Iga taotlusvooru tähtajast 
ja taotlusvooru eelarvest teavitab rakendusüksus üleriigilise levikuga päevalehes ja oma 
veebilehel www.innove.ee 
 

Meetme 3.1 „Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine“ TAT „ Töövõimereformi 
sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“. 

 
Infot Sotsiaalministeeriumi poolt ellu viidavate TATide kohta saab siit http://www.sm.ee/et/esf-
toetused-rakendusasutuse-tegevusteks-tat 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

2.1. kuulutada välja uuenduslike ideede ja tööhõivet edendavate projektide ideekonkurss, 
tähtajaga 15.04.2015;  

2.2. nõukogu liikmed esitavad juhatajale oma ettepanekud korraldatava projektikonkursi 
materjalide kohta 10.04.2015 ja lõplikud otsused konkursi korraldamise kohta 
langetatakse mai esimesel nädalal. 

 
3. Päevakorrapunkt 
Nõukogu esimees taandas end selle päevakorra punktiga seotud arutelust ja otsuse tegemisest kuna 
ta on EKLVLiidu juhatuse liige. Päevakorrapunkti arutelu juhatas Fondi nõukogu liige M.Haukanõmm. 
Juhataja tutvustas nõukogule EKLVLiidu taotlust saada tagastatavat lühiajalist käibevahendite toetust 
kokku 9 500 eurot välisrahastustega kahe projektide tegevuste edukaks ja õigeaegseks lõpetamiseks 
(I projekti lõppmakse 4 000 eurot ja teise projekti lõppmakse 5 500 eurot). Projekti kulude lõppmakse 
tehakse tagant järele peale lõpparuande esitamist 14.10.2015.  Nimetatud projektid said alguse juba 
2011. aastal ja siiani on liit neid projekte ilusasti vedanud, kuid muutuvad majandusolud on teinud 
raskeks projektide lõpetamise. Nagu tavaliselt ühel MTÜ-l nii palju vabu vahendeid ei ole ja 
toimetamiseks raha on raske leida. Samas on riskid seda suuremad, kui ei täideta lepingu tingimusi 
ning ei vii ellu kokku lepitud tegevusi (sõnaraamatu tootmine), peab tagasi maksma ka eelnevalt 
laekunud ja juba kulutatud rahasummad. 
Projektide eesmärk on hea ja enneolematu – teha valmis viipekeele sõnaraamat, kus on kõikide 
maailma riikide viipekeel. Selleks esimeses etapis sisestati 15 000 viibet, edaspidi jätkuprojektides 
arendatakse sõnaraamatut, lisatakse õppematerjale, mänge jms. 
Eesti tiim sai oma ülesandega esimesena hakkama, 15 000 viibet on sisestatud. Spreadthesign 
viipekeele veebisõnaraamat jõudis ka 2014. aasta Keeleteo nominentide hulka. 
Nõukogu liikmed tõdesid, et MTÜ-le on käibevahendite puudus tõsiseks probleemiks projektide 
tegemisel, eriti kui lõppmakse tehakse peale lõpparuande esitamist ning on äärmiselt vajalik, et Fondil 
oleks broneeritud vahendid selliste lühiajaliste tagastatavate käibevahendite toetuste andmiseks. 

http://www.epikoda.ee/fond/noukogu-protokollid/2013-2/
http://www.sm.ee/et/esf-avatud-taotlusvoorud
http://www.innove.ee/
http://www.sm.ee/et/esf-toetused-rakendusasutuse-tegevusteks-tat
http://www.sm.ee/et/esf-toetused-rakendusasutuse-tegevusteks-tat
http://www.spreadthesign.com/ee/
http://www.spreadthesign.com/ee/
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Hetkel need puuduvad ja juhataja tegi ettepaneku kasutada antud olukorra lahendamiseks 
aastaalguse vaba reservi (20 500 EUR) vahendeid.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1. nõukogu esimees T. Sepp taandas ennast EKLVLiidu taotluse arutelust ja otsustamisest, 
küll andis nõukogule projektide kohta täiendavat informatsiooni; 
3.2. eraldada EKLVLiidule lühiajalist käibevahendite toetust kokku 9 500 eurot, tagasimakse 
tähtajaga hiljemalt 15.11.2015; 
3.3.  juhatajal valmistada ette Fondi ja EKLVLiidu vaheline leping ning esitada see nõukogu 
liikmetele üle vaatamiseks. 
 
4. Päevakorrapunkt 
Juhataja juhtis nõukogu tähelepanu sellele, et kuigi Fondil on sihtkapital 66 000 eurot, mis peaks 
tootma Fondile tulu, oli 2014. aastal laekumine null. Nõukogu liige Siiri Tõniste vahendas Riigikassa 
infot nende hallata võetud/jäetud sihtasutuste sihtkapitalide investeerimispraktika kohta (Lisa 1). 
Juhataja tegi ettepaneku, et kui investeerimise tootlused on olematud ja organisatsioonidel on 
probleeme projektide teostamisel käibevahenditega, siis võiks mingit osa (näiteks 20…25%) 
sihtkapitalist kasutada lühiajaliste tagastatavate käibevahendite toetuste andmiseks.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1. võtta Riigikassa info teadmiseks. Nõukogu liige S.Tõniste selgitab Rahandusministeeriumi 
seisukoha, kas Fond võiks kasutada osa sihtkapitalist lühiajaliste tagastatavate käibevahendite 
toetuste andmiseks. 
  
5. Päevakorrapunkt 
Nõukogu liige Raimo Saadi informeeris Nõukogu inva parkimiskaartide vabariikliku andmebaasi  
loomise ja kogemusnõustajatega seonduva sotsiaalministri määruse seisust.  
Sotsiaalministeerium valmistas 2014 II poolaastal ette võimalust liita parkimiskaartide register 
sotsiaalteenuste andmeregistriga (STAR). Vastav taotlus esitati ka Sotsiaalministeeriumi IT 
arenduskomiteele, kuid komitees otsustati arendusele negatiivselt. Põhjuseks asjaolu, et enne 
arenduse tegemist on vaja parkimiskaartide korraldus tervikuna läbi mõelda ja kaaluda erinevaid 
alternatiive nii korralduse kui ka registrite lõikes. Parkimiskaartide määruse korrastamine on 
Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta tööplaanis. 
Kogemusnõustamist reguleeriv määrus läheb Sotsiaalministeeriumi poolt kooskõlastamisele 
31.05.2015. Määrus on tänaseks sisustatud ja läbiräägitud erinevate osapooltega.  
 
OTSUSTATI (ühehäälselt): 
5.1. võtta informatsioon teadmiseks.  
 
6. Päevakorrapunkt 
Riigikokku valitud nõukogu liige Monika Haukanõmm informeeris Nõukogu EPIKoja edasise 
juhtimiskorraldusest. EPIKoja juhatuse  otsustas oma 03.03.2015 toimunud koosolekul, et M. 
Haukanõmm järkab juhatuse esimehe kohal vabatahtlikkuse alusel kuni järgmiste korraliste valmisteni, 
taandades ennast organisatsioonio igapäevasest juhtimisest. Tegevjuhi ülesanded võtab Karin 
Hangalt alates 01.04.2014 üle EPIKoja peaspetsailist Anneli Habicht. Ühe puuduva ametikoha 
täitmiseks kuulutati välja konkurss, kuhu laekus eilse seisuga 8 avaldust. Nõukogu avaldas toetust 
tehtud otsusele. 
 
OTSUSTATI (ühehäälselt): 
6.1. võtta informatsioon teadmiseks. 
 
Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 19. nädalal Toompuiestee 10. Täpne toimumise kuupäev 
ja kellaaeg lepitakse kokku jooksvalt. 
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