
 1 Protokoll allkirjastatud digitaalselt 

T. Sepp   M.Haukanõmm         A.R.Ausna             S.Drenkhan       

 

Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
13.06.2014 koosoleku protokoll nr. 2014/04 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, A. R. Ausna ja S. Drenkhan ning kutsutud  
juhataja G. Vaher, arendusjuht I. Oja ja sotsiaalala asekantsler R. Kuuse. Puudusid nõukogu liige 
A. Leemets ja S. Tõniste.  
Nõukogu koosolekut juhatas T. Sepp, protokollis M. Haukanõmm.  
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Särgava allee 4 algusega 10.00 ja lõppes 14.15 
 
Koosoleku päevakord:  

1. Puudega inimese sõiduki parkimiskaartidega seonduv; 
2. EPIF arengust ja tegevussuundadest 2014-2020. 

 
1. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et vastavalt 30.06.2011 koostööleppele nr 9.6-4/4508 esitas ta 
05.02.2014 sotsiaalministeeriumile realiseeritud liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaartide 
kohta aruande. Aruande kohaselt vajab Fond parkimiskaartide trükkimiseks ja administreerimiseks 
vajalike kulude katteks: 
• 2014.a kokku 15 640 € sh 4 997 € 2013.a katmata kulud, 7 882 trükkimise- ja 2 760 € 

administreerimise kulud; 
• 2015.a kokku 11 832 € sh 9 072 trükkimise- ja 2 760 € administreerimise kulud. 
25.04.2014 esitas Ministeerium Fondile digiallkirjastamiseks koostööleppe lisa, mille kohaselt hüvitab 
Ministeerium Fondile parkimiskaartide trükkimisega seotud kulud kulu tõendava dokumendi alusel 
(Fondi poolt tasutud arved) ning administreerimise kulud 0,69 eurot iga väljastatud kaardi kohta. Koos 
allkirjastatud koostööleppega esitas Fond ministeeriumile arve summas 6 832,14 eurot, mis senini on 
tasumata. Nõukogu liige A. R. Ausna informeeris nõukogu, et ministeeriumi juristid leiavad, et 
koostöölepe vajab täpsustamist, et saaks koostööleppe täitmisega seonduvaid kulutusi katta.  
 
Nõukogu nõustus (ühehäälselt): 

1. Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi koostööleppe nr 9.6-4/4508 tingimuste läbivaatamise 
ning vajadusel leppe muutmisega, võimaldamaks eraldada vahendeid parkimiskaartide 
trükkimiseks ja administreerimiseks; 

2. vajadusel lõpetama viidatud koostööleppe ning sõlmima Sotsiaalministeeriumiga 
sisetehingu, kui sisetehing osutub hankest kohasemaks praktikaks; 

3. sisetehingu sõlmimiseks vajalike põhikirjaliste muudatustega, et viia Fondi põhikiri 
vastavusse Riigihangete seaduse §14’ lõikega 3. 

  
Nõukogu tegi Sotsiaalministeeriumile ettepaneku (ühehäälselt):  

1. Valmistada Sotsiaalministeeriumil asutajaõiguste teostajana ette EPIFondi põhikirja 
muudatus, kui see osutub vajalikuks sisetehingu sõlmimiseks. Põhikirja muudatuse 
kinnitab Fondi nõukogu elektroonselt. 

2. luua üleriigiline puudega isikute parkimiskaartide register, analüüsides selleks 
esmajoones STAR-i kasutusvõimalust ning arendusvajadusi; 

3. lisada puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude tuvastamise taotlusele 
märkevõimalus puudega isiku parkimiskaardi taotlemiseks, et märge kanduks 
ekspertarsti nõustumise korral puude raskusastme ja puudest tulenevate lisakulude 
otsusele; 

4. lisada Sotsiaalministri 23.12.2010 määrusesse nr 90 „Liikumispuudega või pimedat 
inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused“ punkt, 
mis kohustaks parkimiskaartide väljaandjaid uue kaardi väljaandmisel isikule kuulunud 
eelmise kaardi hävitama; 

5. kaaluda võimalust kaartide väljaandmise tsentraliseerimiseks, et vältida andmete 
käsitsi kandmist kaartidele ja ühtlustada kaartide väljaandmispraktikat. 
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2. päevakorra punkt 
Juhataja andis ülevaate Fondi tegevusest aastatel 1994-2014 (Lisa 1).   
Arendusjuht informeeris Nõukogu, et ta kogus mais ja juunis andmeid Eesti puuetega inimeste 
organisatsioonide katusorganisatsioonide (EPIK-u otseliikmed – maakondlikud kojad ja 
puudespetsiifiliste organisatsioonide liidud), kaudselt ka kogu võrgustiku kohta. 
46-st organisatsioonist andsid vastuse 30-lt. 
Küsitlus koosnes seitsmest küsimusest: 

1. Kui palju on teie organisatsioonis töötajaid. Eraldi tuli välja tuua täiskohaga töötajad; osalise 
tööajaga- või projektipõhised töötajad; vabatahtlikud. 

2. Organisatsiooni ruumide olemasolu, sobivus tööks, üldine seisukord ja funktsionaalsus. 
3. Organisatsiooni kompetentsid. 
4. Pakutavad teenused (organisatsioon koos liikmesühingutega). 
5. Koostöö kohalike omavalitsustega, anti hinnang ja selgitati. 
6. Arengu soovid ja plaanid järgmiseks EL eelarveperioodiks. 
7. Puuetega inimeste organisatsioonide arv (osakaal), kes ei kuulu katusorganisatsiooni. 

Küsitluste tulemused on toodud lisa 2. 
Nõukogu liikmed koos asekantsleriga arutasid, milline peaks olema EPIFondi arengu ja 
tegevussuunad aastatel 2014-2020. 
 
Nõukogu ettepanekud (ühehäälselt) EPIFondi arenguks ja tegevussuundadeks 2014-2020: 

1. Hasartmängumaksu (vm Sotsiaalministeeriumi ) vahenditest saadava tegevustoetuse 
vahendamine EPIK võrgustikule ja teistele puuetega inimeste organisatsioonidele (eraldi 
vahendid?) selgelt kujundatud ja võrgustiku poolt aktsepteeritud reeglite alusel. 

2. HM maksu vahenditest sihtotstarbeliselt arengutegevuseks  eraldatud vahendite 
projektipõhine jaotamine 

a. Uued ideed – kogemusnõustajad, kompetentsikeskused (haridus- ja sotsiaalsüsteemi 
kokkupuutepunktid jne) 

b. Finantssuunitlusega koolitused, projektid  
c. Tööhõive – edulood ja koolitus tööandjatele (era- ja avalik sektor), kes võtavad tööle 

puuetega inimesi. Sotsiaalse ettevõtluse alased projektid. 
3. Puuetega inimeste parkimiskaartide väljaandmise korraldamine lepingu alusel SoM-iga, 

sellealane tööjaotus selgemaks. 
4. Vajadusel Puuetega inimeste õiguste komitee teenindamine. 
5. Euroopa puuetega inimeste kaardi kasutuselevõtus osalemine – tööjaotus Som-iga ja SKA-ga.  
6. Rahuloluuuringud võrgustiku organisatsioonide tegevuse kohta. 
7. Võimalusel uute finantseerimisallikate leidmine. 
8. Karaski Keskuse edasine tegevus ja EPIFondi roll selles. 

  
Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele. 
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