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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
30.12.2014 koosoleku protokoll nr. 2014/07 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, A. R. Ausna, S. Tõniste, R. Saadi ja S. Drenkhan 
(Skype vahendusel) ning kutsutud juhataja G. Vaher, arendusjuht I. Oja ja sotsiaalala asekantsler R. Kuuse.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.00 ja lõppes 17.45 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Eraldise lepingu nr 12.2-3/5985 aruanne sh SA EPIFond (edaspidi Fond) arengust ja 
tegevussuundadest; 

2. Parkimiskaartidega seonduv; 
3. SAEPIFondi 2015.a eesmärgid, eelarve ja organisatsioonide taotluste menetlemise protseduur. 

 
1. päevakorrapunkt 
Juhataja andis nõukogule ülevaate eraldise lepingu nr 12.2-3/5985 „Eesti Puuetega Inimeste Fondi 
arendamine ja mõju laiendamine“ planeeritud oodatavatest tulemustest: 

1. on viidud läbi konkurss ja palgatud arenduse projektijuht (0,5 kohta); 
2. on teostatud Fondi lepingupartnerite lepingu täitmise kontrolli kohtadel vähemalt 10-s 

organisatsioonis; 
3. koostöös ministeeriumiga on töötatud välja EPIFondi arengusuunad ja otsitud võimalusi EPIFondi 

kaasamiseks erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide täitmisse ja funktsioonide 
laiendamisse; 

4. on paranenud info liikumine ja kättesaadavus seoses täiendavate rahastusallikatega.  
 
Planeeritud tulemused saavutati 1, 2 ja 4 punkti osas täies mahus kuid 3. punkti osas pole veel uusi ja häid 
lahendusi eriti leitud. Vaatamata aktiivsele tegutsemisele jäi koostöö ministeeriumiga nõrgaks ja 
konkreetseid võimalusi Fondi kaasamiseks erinevate puuetega inimestega seonduvate programmide 
täitmisse ja funktsioonide laiendamisse juba järgmisel aastal ei leitud. Nõukogu liikmed arutasid arendusjuhi 
poolt koostatud dokumenti „SA EPIFondi arengusuunad aastateks 2014-2020“ ja leidsid, et dokument peaks 
olema aastateks 2015-2020. Leiti, et dokumendi loetavuse huvides tuleks struktureerida ka viimane osa. 
Nõukogu esimees tegi ettepaneku dokumenti veel mitte kinnitada ja tegeleda sisuga (tulevased tegevused, 
arendamine ja uute valmisolekute loomine) edasi. 
Juhataja andis ülevaate kontrollkäikudest lepingupartnerite juurde, kus teostati nii dokumentide kui sisuliste 
tegevuste ülevaatust. Kontroll on läbi viidud 11 maakondlikus ja 12 vabariiklikus organisatsioonis ning olulisi 
rikkumisi ei tuvastatud. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsiooni teadmiseks ja lugeda eraldise lepingu  nr 12.2-
3/5985 eesmärgid täidetuks. Juhatajal jätkata lepingupartnerite poolt  lepingute täitmise aktiivset 
kontrolli kohtadel ja koos arendusjuhiga koostada dokumendi „SA EPIFondi arengusuunad 
aastateks 2015-2020“ lõppredaktsioon 2015 aasta I poolaasta jooksul. 

 
2. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et parkimiskaartide vahendamine KOV-idele ja suhtlus 
sotsiaalministeeriumiga on kulgenud hästi. Kuna 2013.a. jooksul väljastati kokku 6 333 kaarti ja 
2012/2013.a. trükitud 10 000 kaarti, oli 2014. aasta alguse seisuga jääk vaid 3 667 kaarti. Seoses sellega 
pidas juhataja kohe aasta algul kooskõlastatuna ministeeriumiga läbirääkimisi Joon Stuudio OÜ-ga, (kes oli 
2012. aastal uue turvaelemendiga kaarti väljatöötamiseks korraldatud vähempakkumise võitja ja 1.partii 
trükkija) uue partii trükkimiseks. 4.02.2014 esitas firma hinnapakkumise. Kaartide trükkimise uueks hinnaks 
kujunes 1,531 EUR/tk (sh KM ; endine hind oli 1,31 EUR/tk). Hinnatõusu põhjustas kaartide materjali ühe 
põhikomponendi ehk plastiku hinna tõus (2012. aastal tehtud esimese hinnapakkumise koostamisest alates 
35% võrreldes seisuga 04.02.2014.a ja aasta jooksul oli plastiku täiendav hinnatõus 10% - selle hinnaga 
materjal saabus juba aprillis). Arvestades olukorda tellis juhataja uue partii 10 000 tk. Koosoleku hetkeks on 
sellest partiist trükitud 4 500 kaarti, kuid kuna nõukogu eelmiste koosolekute päevakorrast jäi kaartide 
trükkimise uue hinna kooskõlastamine välja, on kaartide eest tasutud vana hinnaga. 2015. aastal on vaja 
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täiendavalt juurde trükkida 5 500 kaarti ja seda ei ole enam võimalik vana hinnaga teha. Eeltoodust 
tulenevalt tegi juhataja ettepaneku nõukogul kooskõlastada kaarti uueks hinnaks 1,531 EUR/tk. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsiooni teadmiseks ja kooskõlastada kaardi uue hinna - 
1,531 EUR/tk.  
 
3. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 15.12.2014 protokollitud otsusega 
eraldati Fondi poolt esitatud koondprojekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide võrgustiku 
tegevuse toetamine aastal 2015” toetuseks 1 000 000 eurot (taotlus 1 100 000, millest 1 000 000 võrgustiku 
toetus algoritmi järgi + 100 000 projektikonkursi alusel uuenduslike ideede ja tööhõivet edendavate 
projektide toetuseks), mis on eelmise aasta taotlusest 11,1 % suurem. HMN liikme, sotsiaalministeeriumi 
sotsiaalala asekantsleri Rait Kuuse ütluse kohaselt eraldati 900 000 võrgustiku toetuseks algoritmi järgi ja 
100 000 projektikonkursi alusel uuenduslike ideede ja tööhõivet edendavate projektide toetuseks. 
Sellest tulenevalt tuleb korrigeerida nõukogu 20.10.2014. koosoleku otsusega (protokoll nr.2014/05) 
kinnitatud 2015. aasta toetuse jaotamise põhimõtteid (kuna algoritmiga jaotati 1,0 milj. eurot).  
HMN toetusest 965 000 eurot kasutatakse sihtfinantseerimise vahendamiseks Eesti Puuetega Inimeste 
Kojale (edaspidi EPIKoda) ja liikmesorganisatsioonidele. Toetused organisatsioonide lõikes on toodud 
eelarve lisas 3.1. Organisatsioonide toetuse kujunemine komponentide lõikes liidud lisa 3.1.1 ja kojad lisa 
3.1.2. Vastavalt toetuse jaotamise põhimõtete punktile 6.1 suurendati reservi vahendite arvelt nende 
organisatsioonide summat, kelle toetus algoritmi järgi tuli väiksem kui 2014. aastal (liidud kokku 6 921 eurot 
ja maakonnad kokku 6 577 eurot). Peale kompenseerimist jääb aastaalguse reservi kokku 120 505 eurot, 
millest 100 000 projektikonkursi alusel uuenduslike ideede ja tööhõivet edendavate projektide toetuseks.  
Juhataja tegi ettepaneku algoritmi järgi jaotatavate vahendite reservi jääki 20 505 eurot kasutada EPIKoja ja 
liikmesorganisatsioonide veebilehtede toetuseks. Hindamine võiks toimuda 1.septembri 2015 seisuga. 
Vajadusel võiks rahuldada sellest summast ka lisataotlusi, kui veebilehe seis nõuab näiteks uuele 
platvormile üleminekut, või organisatsioonil puudub senini leht vms. Nõukogu liikmed pidasid õigeks 
algoritmi järgi jaotatavate vahendite reservi jäägi kasutamise otsus teha poolaasta lõpus.  
Juhataja tegi nõukogule ettepaneku, et Fondi 2015 aasta taotluste menetlemise protseduur võiks olla 
põhijoontes sama, mis eelnevatel aastatel: 

• projektide läbivaatamiseks moodustatakse nõukogu ja EPIKoja juhatuse liikmetest 4 liikmeline 
komisjon. EPIKoja projekti vaatavad läbi nõukogu ministeeriumite poolsed liikmed;  

• projektid esitatakse digiallkirjastatuna elektrooniliselt (erandkorras paberil Toompuiestee 10) kuni 
27.jaanuarini meiliaadressile epifond@gmail.com;  

• projekti(d) vaadatakse läbi vähemalt kahe komisjoni liikme poolt vastavalt nende omavahelisele 
projektide läbivaatamise graafikule ja vajadusel antakse täienduste ja paranduste tegemiseks 
tagasisidet. Korrigeeritud projektide vastuvõtt lõpetatakse 31. jaanuaril 2015. 

• 10. veebruariks koostab juhataja taotlustest koondi, mis jääb ministeeriumiga sõlmitava lepingu 
üheks lisaks. 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
1. Kinnitada Fondi poolt aastaks 2015 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide võrgustiku 

projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted (Lisa 1); 
2. Kinnitada Fondi 2015 aasta eesmärgid (Lisa 2) ja eelarve (Lisa 3 ning organisatsioonide toetus 

vastavalt eelarve lisale 3.1);  
3. EPIKoja 2015. aasta projekti vaatavad läbi nõukogu liikmed R. Saadi ja S. Tõniste. EPIKoja 

võrgustiku projektide läbivaatamiseks moodustada komisjon koosseisus: S. Drenkhan, 
M.Haukanõmm, K.Kaldvee ja H.Sass. Komisjoni liikmetele võib vastavalt komisjoni liikme 
tööpanusele maksta juhataja korralduse alusel töötasu kokku kuni 1 000 €; 

4. Organisatsioonid esitavad projektid elektrooniliselt digiallkirjastatuna kuni 27.01.2015 ning need 
vaadatakse komisjoni poolt kohe läbi.  

 

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele. 


	Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu
	30.12.2014 koosoleku protokoll nr. 2014/07

