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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
15.12.2017 koosoleku protokoll nr. 2017/05 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, R. Saadi, A. Kailas ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) 
ning kutsutuna juhataja G. Vaher. Puudus nõukogu liige S. Tõniste. 
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 9.00 ja lõppes 10.45 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Uue juhataja kandidaatide 2.vestlusvoor  

2. Nõukogu 24.11.2017 koosoleku protokolli kinnitamine 
3. Investeeringuteks ja soetusteks väljakuulutatud konkursiga seonduv 
4. Muud küsimused  
 
1. Päevakorrapunkt 

Uue juhataja kandidaatidega toimus 1.vestlusvoor 24.novembril ja tehti otsus, et korraldatakse veel 
2.vestlusvoor 15.detsembril. Kutsuti 4 kandidaati ja paluti neil eelnevalt saata 8.detsembriks essee teemal 
„Minu nägemus ja esmased tegevused fondile lisavahendite saamiseks“.  Tähtaja saabudes loobus kahjuks 
üks kandidaat ja hiljem veel üks kandidaat. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) volitada nõukogu esimeest alustada läbirääkimisi 2.vestlusvooru 
järgselt nõukogu liikmete poolt parimaks tunnistatud kandidaadiga. Juhataja juhtimisleping 
sõlmitakse kandidaadiga algusega 15.01.2018 katseajaga 4 kuud. 
 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja tegi Nõukogu liikmetega toimunud elektrooniliste konsultatsioonide ja arutelude alusel ettepaneku 
kinnitada lisatud täiendustega „Riigi lisaeelarvest antud toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise 
projektikonkursi projektitaotluste hindamise kriteeriumid“ (lisa 1). 
Juhataja informeeris nõukogu, et kui rakendada vastuvõetud kriteeriume sooviga toetada nii investeeringuid 
kui ka soetusi, saab rahuldada investeeringu taotlused, mis vastavad hindamise kriteeriumite 
1.kriteeriumi (proj.mõju) hindepunktidele 10 ja 8 (jäävad toetusest välja näiteks EPIKu fassaadi pesu ja 
EKLVL'il välistelk koos betoonalusega). Eelmisel koosoleku arutelus leiti, et: 

 investeeringutaotluste esimeses voorus ei toetada Valgamaa PIK taotlust, et kontrollida 
hinnapakkumiste alusel taotluse eelarvet ja arvestades tekkinud usaldamatust seoses SKA lepingu 
lõpetamisega;  

 soetustaotlustest toetada selles taotlusvoorus Kurtide Liidu taotlust osaliselt ühe kaamera ostuks ja 
mitte rakendada soetuse liidu suhtes 4 000 eurost soetuste piirsummat, kuna tegemist on otseselt 
erivahendiga, mille kasutuselevõtt aitab parandada kurtide vahelist kommunikatsiooni ja info 
vahetust;  

Soetuste taotluste piirsumma seadmisega langevad välja sõidukite/kaubabussi soetamise taotlused kuna pole 
kindlust, et organisatsioon suudab leida puudu jääva summa. 
Täiendatud hindamiskriteeriumite alusel saaksid toetust esitatud 24-st organisatsioonist 23-e taotlused 
vastavalt lisale 2. Toetuse üldsummaks kujuneb 127 087 eurot sh investeeringuteks 78 474 ja soetusteks 
48 613 eurot. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt, p.2.2 otsustamisel taandasid end EKLVL taotluse osas T.Sepp ja 
EPIK taotluse osas M.Haukanõmm): 

2.1. kinnitada „Riigi lisaeelarvest antud toetuse kasutamise sihtotstarbelise eraldise 
projektikonkursi projektitaotluste hindamise kriteeriumid“ (lisa 1); 

2.2. toetada k.a. Riigi lisaeelarvest antud toetusest investeeringuteks (ehituseks ja remondiks) 
esitatud taotlusi kogusummas 78 474 EUR ja soetusi kogusummas 48 913 EUR vastavalt 
lisale 2. 

 
3. Päevakorrapunkt 

Juhataja meenutas nõukogule, et eelmisel nädalal pöördus fondi poole nõukogu liikme M.Haukanõmme 
soovitusel  Äripäeva teemaveebi Terviseuudised peatoimetaja ja teatas, et nad korraldavad annetuskampaania 
ratastoolis olevale isikule XXXXXX, kelle õnnetust terviseseisust ja loksutamisest erinevate hooldusvasutuste vahel 
avaldasime ka loo (varjunimega Toomas). https://www.aripaev.ee/uudised/2017/12/01/firmaomanikust-vaesuses-
virelevaks-abisaajaks ning küsis kas Fond saab olla vahendajaks sponsorsummade kogumisel. Väljamakseid 
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teeksime ainult arvete alusel, mida esitatakse selle inimese taastusraviks, rehabilitatsiooniks, sotsiaalpinna 
leidmise ja sisustamisega seotud kuludeks jne (st arve esitatakse sellele inimesele ja maksjaks on Fond). 
Päring Riigikassale oli positiivne ja nemad ütlesid, et võime sellise e-konto luua. See on see, mida Fond 
algaastail paar korda ka tegi, kuid hiljem pole selleks soovi avaldatud. Nõukogu aktsepteeris elektrooniliste 
vahenditega sellise sponsorkonto loomist ja tänaseks on Fondile loodud uus e-kont "SPONSORLUS", mille 
rekvisiidid on lisatud Fondi kontaktidesse veebilehel. 
Kuna Fondi vahendeid haldab Riigikassa, on makse teostajatele Fondi makserekvisiite suhteliselt raske 
kommunikeerida kuna KÕIGILE Riigikassa klientidele on makse saajaks Rahandusministeerium (valides RM 
konto maksjale sobivas pangas). Svelleks, et summa jõuaks SAEPIFond arvele on ülioluline märkida 
VIITENUMBER 3500082059. Kui soovitakse sponsoreerida erinevaid abivajavaid isikuid, st sponsorlus 
tehakse nimeliselt, siis loome Fondi siseses raamatupidamises "projektikohana" nimelise sihtkonto, millelt 
saab täpse aruandluse, kui palju on laekunud ja milleks neid vahendeid on kasutatud. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta info teadmiseks. Väljamaksete tegemisel peab sponsoreeritav 
isik sponsormakseteks kulukõlbliku arve allkirjastama st aktsepteerima, et see on tema toimetuleku 
parandamiseks vajalik. 
 
Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub peale HMN 2018.a toetuse suuruse otsuse teatavaks tegemist 
kas  Toompuiestee 10 või elektrooniliselt. 


