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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
26.10.2015 koosoleku protokoll nr. 2015/05 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, S. Tõniste, R. Saadi, A. Kailas ja S. Drenkhan (Skype 
vahendusel) ning kutsutud  juhataja G. Vaher.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 17.30 ja lõppes 18.45 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Ülevaade SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi (edaspidi Fond) majandustegevusest ning 
majanduslikust seisust. 

2. Fondi 2015. aasta alguse reservi kasutamine. 
3. EPIKoja võrgustiku 2016. aasta toetuse taotlemine HMN´st ja selle jaotamise põhimõtetest. 
4. Puudega inimese sõiduki parkimiskaardist.  
5. Juhataja lepingust. 

 
1. päevakorra punkt 
Juhataja info kohaselt Fondi majandustegevus ja lepingute täitmine toimub plaanipäraselt. 
Lepingupartneritelt 10. oktoobriks saadetud info kohaselt tegevusprogrammide toetuseks antud kasutamata 
jääki pole ette näha. Fondi finantsseisund on eelarvele vastav (Nõukogu liikmetele saadeti koos eelinfoga 
Merit programmist finantsaruanded). 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  võtta informatsioon teadmiseks.  
 
2. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et Fondi 2015. aasta eelarve järgne planeeritud aastaalguse reservi 
kasutamata jääk on 20 505 eurot. 
Fondi Nõukogu poolt kinnitatud toetuse jaotamise põhimõtete punkti 6 (Reservi kasutamine) kohaselt: 

• Toetatakse mitmeid organisatsioone hõlmavaid ühisprojekte, mis omavad uuenduslikku lähenemist; 
• EPIKoja liikmesorganisatsioonide veebilehtede arendamise/haldamise toetus, Fondi 

arendustegevused jne. 
• EPIKoja liikmesorganisatsioonide poolt Euroopa Sotsiaalfondile ja teistele välisrahastajatele 

esitatavatele projektidele avaliku sektori finantseeringu (nõutud %) või omafinantseeringu osaliseks 
katteks (juhul, kui HMN selleks on eraldanud vahendid). 

EPIKoja k.a. suvekoolis arutati, kas võrgustiku 2016. aasta toetamise algoritm vajab täiendusi/parandusi ja 
milleks võiks kasutada k.a. reservi vahendeid. Kuna summa ei ole suur, siis enamus asus seisukohale, et 
võiks jätkata veebilehtede arendamise/haldamise toetust. Toetuse maksmisel kasutatakse eelnevate aastate 
põhimõtteid ja algoritmi (näidisena Lisa 1). Hindamise viib läbi juhataja 01.12.2015, andes sellega 
organisatsioodidele aega veebilehtede täiendamiseks ja kaasajastamiseks. 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
2.1.  kasutada k.a. reservi kasutamata jääki 20 500 eurot EPIKoja liikmesorganisatsioonide 

veebilehtede arendamise/haldamise toetuseks; 
2.2.  informeerida organisatsioone otsusest ja viia hindamine läbi 01.12.2015 seisuga; 
2.3.  toetuse jaotus organisatsioonide lõikes kinnitatakse Nõukogu detsembri korralisel koosolekul. 
 
3. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et suurprojektide taotlusi (taotletav summa üle 6 000 euro) vaadatakse 
HMN’s läbi kord aastas detsembris. Selleks, et taotlus jõuaks suurprojektide vooru, peab see olema esitatud 
Sotsiaalministeeriumisse hiljemalt 15. novembriks k.a. Toetuse määramine toimub kooskõlas ministeeriumi 
poolt määratud ja HMN-i poolt kinnitatud valdkondlike aastaprioriteetidega ja sotsiaalministeeriumi 
sotsiaalvaldkonna prioriteeteetidega 2016.  
2016. aasta riigieelarves planeeritakse hasartmängumaksu kasv 11,45% (25 300 000 versus 22 700 000). 
EPIKoja k.a. suvekoolis toimus ümarlaud/mõttevahetus teemal „Kas oleks vajalik täpsustusi/muudatusi 
maakondade toetamise algoritmis?“ Juhataja meenutas, et 2015. aasta algoritmis suurendasime 
maakondlike kodade baaskomponendi suurust 20% kuni 25%, vähendades organisatsiooni netokäivet 
(lisaraha, mis on saadud täiendavalt  EPI Fondist saadule) arvestavat komponendi suurust 20% kuni 15%. 
Juhataja tegi ettepaneku suurendada veel maakondlike kodade baaskomponendi suurust 5% võrra, 
vähendades registrisse kantud organisatsioonides füüsiliste liikmete arvu arvestava komponendi suurust 
40% kuni 35%. Ettepanekut üldiselt toetati,  see aitab väiksemate kodade toimimise võimekuse tõstmisele 
kaasa.  
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Nõukogu liige, EPIKoja juhatuse esimees M. Haukanõmm informeeris nõukogu, et Afaasia Liit on korduvalt 
palunud toetuse algoritmis arvestada organisatsioonile annetatud kinnisvara (sihtrühma aitamiseks vajaliku 
tegevuse võimaldamiseks) haldamisega seotud püsikulusid. Nõukogu esimees avaldas arvamust, et  oleks 
mõistlik teha ettepanek EPIKoja juhatusele moodustada töörühm, et selgitada kas oleks vaja 
muuta/täiendada ka liitude toetuse arvutamise algoritmi. 
 
Nõukogu liikmed M. Haukanõmm ja R. Saadi tutvustasid nõukogule Sotsiaalministeeriumi eestkostel 
Euroopa Komisjonile esitatud EPIKoja taotlust " Establishing the national package of benefits used by people 
with disabilities in the field of culture, leasure, transportation in Estonia leading to taking into use the EU 
Disability Card" eesti keeles “Siseriikliku ülevaate koostamine puuetega inimestele osutatavate soodustuste 
üle kultuuri, vaba aja, transpordi valdkonnas, valmistades ette EL puutega inimeste kaardi kasutuselevõttu 
Eestis" . 
Projekti eeldatav elluviimise aeg on 18 kuud alates 2016. aasta algusest. Projekti tulemusena kaardistatakse 
Eestis transpordisektoris, vaba aja veetmise ja kultuurivaldkonnas pakkujad, kes võimaldavad oma toodet 
või teenust puudega inimestel tarbida soodustingimustel. 
Kaugem eesmärk on võimaldada puuetega inimestel kõikjal Euroopa Liidus nautida samu soodustusi, mis 
nimetatud riigis, kus ta viibib, kui isikule on oma liikmesriigis väljastatud puudega inimese kaart. 
Euroopa Komisjoni poolt rahastatava grandi suuruseks oleks 76 700 eurot, kaasfinantseering 19 172 eurot ja 
kokku 95 872 eurot. Sotsiaalministeeriumi eestkoste kirja saamisel olid läbirääkimised, et vajaliku 
kaasfinantseeringu taotlus võiks olla Fondi poolt HMN’le esitatavas võrgustiku koondtaotluses eraldi reana 
välja toodud. 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
3.1.  taotleda HMN-lt  toetust kogusummas 1 219 172 eurot, sh: 

- EPIKoja liikmesorganisatsioonide võrgustiku 2016. aasta tegevusprogrammide toetuseks 
1,1 miljonit eurot; 

- 100 000 eurot projektikonkursi alusel uuenduslike ideede, iseseisvat toimetulekut ja 
tööhõivet edendavate (v.a. teavituskampaaniad) projektide toetuseks, sh eelistatakse 
organisatsioonide vahelisi koostööprojekte; 

- Euroopa Komisjonile esitatud projekti kaasfinantseeringu katteks 19 172 eurot;  
3.2.  EPIkoja liikmesorganisatsioonide võrgustiku toetuse summa jaotamiseks organisatsioonide 

vahel kasutatakse 2015. aasta põhimõtteid ja algoritmi, milles suurendatakse maakondlike 
kodade baaskomponenti (30%), vähendades registrisse kantud organisatsioonides füüsiliste 
liikmete arvu arvestavat komponenti (35%); 

3.3.  juhatajal teha ettepanek EPIKoja juhatusele moodustada töörühm, et selgitada välja vajadus 
muuta/täiendada liitude toetuse arvutamise algoritmi. 

  
4. päevakorra punkt 
Juhataja meenutas Nõukogule, et puudega inimese sõiduki parkimiskaardiga (edaspidi kaart) seonduvate 
probleemide lahendamiseks esitas Fond oma ettepanekud ministeeriumile 08.12.2011 ja kordusena 
19.03.2012, kuid peale uue, täiendava turvaelemendiga kaarti kasutusele võttu, ei ole olukord muutunud. 
Selle aasta algusest on ministeerium aktiivsemalt tegutsema hakanud alustades uuesti „probleemide 
kaardistamisest“ ja küsis infot ka Fondilt. Ühtse üleriigilise kaartide andmebaasi loomiseks on arutelude 
käigus kaalumisel kaks võimalust: kaarte hakkab isikutele väljastama ja peab üleriigilist andmebaasi SKA või 
Maanteeamet. Loogiline oleks, et ülesanne antakse SKA-le, kes hinnates puuet määraks ka, kes on 
õigustatud isik kaarti saama. 
Vahepeal on väljastpoolt Eestit kerkinud probleemiks, et kaardile on isikuandmed ja kaarti kehtivusaeg 
täidetud käsitsi (on helistatud Soomest, kas tegu ikka on ametliku kaartiga või võltsinguga). Hetkel kehtiva 
korra kohaselt väljastab isikule kaarti tema elukohajärgne KOV. Kaart täidetakse veekindla kirjutusvahendiga 
käsitsi, taga küljele kleebitakse isiku pilt ja kaetakse see turvaelemendiga kleepsuga. 
Juhataja uuris võimalusi kas oleks võimalik kõik vajalikud andmed kaardile trükkida. Selgus, et praegu 
väljastatav kaart on suur ja paks, seega pole võimalik kasutada lihtprinterit, millega trükitakse 
kaubanduskeskustes kliendikaarte. Kuid nüüd on olemas uus UV-tehnoloogia ja printerid, mis on küll väga 
kallid, kuid võimaldavad sobilikule materjalile (paksusest ja kujust sõltumata) trükkida vajaliku info, sh pildi. 
 
Uus tehnoloogia võimaldab kasutada valget alusmaterjali (näiteks parkimiskellade juures kasutatavat), mis 
oleks päikese kiirgusele ja temperatuurile vastupidav ja trükkida sellel kogu kaarti disaini koos 
isikuandmetega (sh pilt), kehtivusaja ja väljaandja. Praegu kasutusel olevate kaartide valmistamise 
tehnoloogia on väga keerukas ja kallis. Juhataja on kogu olulise info edastanud ministeeriumile 9. oktoobril 
k.a.  
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Nõukogu liige R.Saadi informeeris nõukogu, et ministeeriumil on valminud tööversioon „Liikumispuudega või 
pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused määruse muutmise 
kontseptsioon“, mida lähiajal tutvustatakse Sotsiaalministeeriumi juhtkonnale, peale mida tehakse edasised 
otsused.  
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): võtta informatsioon teadmiseks. 
 
5. päevakorra punkt 
Juhataja meenutas Nõukogule, et juhataja leping lõpeb 14.01.2016. Vastavalt põhikirja punktile  3.4. on 
Juhataja volituste tähtaeg 5 (viis) aastat. Juhataja volitused lõpevad volituste tähtaja möödumisel või 
ennetähtaegselt, kui nõukogu kutsub ta tagasi või kui ta astub tagasi omal soovil või kui tema töötamine on 
objektiivsetel põhjustel (surm või teadmata kadunuks jäämine) muutunud võimatuks. Juhatajal peavad olema 
sihtasutuse  juhtimiseks vajalikud teadmised ja laitmatu reputatsioon. Uus juhataja valitakse reeglina eelmise 
juhataja 5-aastase (viie) volitusteperioodi 3 (kolme) viimase kuu jooksul. Pärast juhataja volituste tähtaja 
möödumist on lubatud tema korduv valimine juhatajaks. 
Nõukogu liikmed avaldasid arvamust, et Juhataja on oma tööd teinud kohusetundlikult ning tema tööle 
etteheiteid ei ole, millest tulenevalt on Nõukogu soov Juhataja lepingut pikendada 2 aasta võrra. 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): pikendada juhataja Genadi Vaheri volitusi kuni 14.01.2018. Nõukogu 
esimehel pidada läbirääkimisi juhtimislepingu tingimuste ja juhataja ülesannete täpsustamiseks.  
 
 
Järgmine Nõukogu korraline koosolek toimub 14.12.2015 kell 16.00 Toompuiestee 10. 


