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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu  
29.12.2015 virtuaalse koosoleku protokoll nr. 2015/07 

Käesolev protokoll on vormistatud sihtasutuste seaduse § 30 lõike (2) ja Fondi põhikirja p. 4.17 alusel 
nõukogu koosolekut kokku kutsumata. 

Protokolli valmistas ette ja esitas nõukogule arutamiseks ja otsuste langetamiseks juhataja G.Vaher 
elektrooniliselt nõukogu esimehe Toomas Sepa ettepanekul.  

 
Virtuaalse koosoleku päevakord: 

1. SAEPIFondi 2016.a eesmärgid, eelarve ja organisatsioonide taotluste menetlemise 
protseduur;  

2. Parkimiskaartidega seonduv. 
 

1. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu, et Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) 24.12.2015 protokollitud 
otsusega eraldati Fondi poolt esitatud koondprojekti „Eesti Puuetega Inimeste Koja organisatsioonide 
võrgustiku tegevuse toetamine aastal 2016” toetuseks 940 000 eurot (taotlus 1 219 172, millest 
1 100 000 võrgustiku toetus algoritmi järgi + 100 000 projektikonkursi alusel uuenduslike ideede ja 
tööhõivet edendavate projektide toetuseks ning 19 172 Euroopa Komisjonile esitatud projekti 
kaasfinantseeringu katteks), mis on eelmise aasta toetusest 6,0 % väiksem. Fondi nõukogu liikme 
Raimo Saadi ütluse kohaselt sisaldab eraldatud summa 19 172 eurot Euroopa Komisjonile esitatud 
projekti kaasfinantseeringu katteks. Seega jääb võrgustiku toetuseks algoritmi järgi 920 828 eurot. 
Sellest tulenevalt tuleb korrigeerida nõukogu 26.10.2015. koosoleku otsusega (protokoll nr.2015/05) 
kinnitatud 2016. aasta toetuse jaotamise põhimõtteid (kuna algoritmiga jaotati 1,1 milj. eurot).  
HMN toetusest 885 828 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 on toodud lisa 3.1.1 
(liidud) ja lisa 3.1.2. (kojad). Vastavalt toetuse jaotamise põhimõtete punktile 6.1 suurendati reservi 
vahendite arvelt nende organisatsioonide summat, kelle liikmete arv ei vähenenud, kuid toetus algoritmi 
järgi tuli väiksem kui 2015. aastal (liidud kokku 1 739 eurot ja maakonnad kokku 740 eurot). Peale 
kompenseerimist jääb aastaalguse reservi kokku 41 812 eurot.  
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
1.1. Kinnitada Fondi poolt aastaks 2016 EPIKoja puuetega inimeste organisatsioonide 

võrgustiku projektidele HMN poolt eraldatud toetuse kasutamise põhimõtted (Lisa 1); 
1.2. Kinnitada Fondi 2016 aasta eesmärgid (Lisa 2) ja eelarve (Lisa 3 ning organisatsioonide 

toetus vastavalt eelarve lisale 3.1). 
  
Juhataja tegi nõukogule ettepaneku, et Fondi 2016 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 17.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 29. 
jaanuaril 2016. 

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

OTSUSTATI (ühehäälselt):     
1.3. EPIKoja 2016. 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 €; 

1.4. organisatsioonid esitavad projektid elektrooniliselt digiallkirjastatuna kuni 17.01.2016 ning 
need vaadatakse komisjoni poolt kohe läbi.  
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2. päevakorra punkt 
Juhataja informeeris Nõukogu liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki 
parkimiskaartidega seonduva temaatika hetkeseisust. 26.10.2015 koosolekul 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. 
Mitteametliku info kohaselt pole ministeeriumis otsuseid tehtud ning 2016.a peab jätkama senise korra 
kohaselt. Kuna 28.12.2015 seisuga on Fondil järgi vaid 1532 kaarti, siis tuleb kohe jaanuaris tellida uus 
partii kaarte, et ei tekiks tõrget kaartide väljastamisel. Juhataja meenutas, et 30.12.2014 nõukogu 
kooskõlastas kaarti uueks hinnaks 1,531 EUR/tk, kuid pole kindel kas ka uut partiid on võimalik selle 
hinnaga saada (lisaks on hind sõltunud partii suurusest).  
Juhataja esitas statistika kaartide senisest väljastamisest KOVidele: 
1.kaarti väljastati 27.02.2001-31.12.2010 kokku 19 039 tk (keskmiselt aastas 1 904 kaarti). 
2.kaarti väljastati 01.01.2011-17.02.2013 kokku 9 927 tk (keskmiselt aastas 4 661 kaarti). 
3.kaarti väljastatakse alates 18.02.2013 kokku 18 067 tk (keskmiselt aastas 6 384 kaarti).   
Väljastatavate kaartide arvu järsk kasv on tingitud sellest, et kui varem anti püsiva puude korral kaart 
valdavalt viieks aastaks, siis nüüd SKA otsuse kehtivusajaks, milleks valdavalt on 1…3 aastat ka püsiva 
puude korral. Eeltoodust on näha, et alates kaarti kasutusele võtust 2001.a on väljastatud KOVidele 
kokku 46 872 kaarti ja kuna senised määrused ei ole nõudnud uue kaardi väljastamisel vana tagastamist 
(et see hävitada), siis suurendab see oluliselt kaartide väärkasutamise riski ja võimalusi (näiteks 
kirjutades üle kaarti kehtivuse aeg). Juhataja tegi ettepaneku tellida OÜ Joonstuudiolt partii 10 tuh. kaarti 
arvestades, et 2015.a väljastati 6 923 kaarti ning seniseid arenguid ministeeriumis uue korra 
kehtestamisel. 
2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) võtta informatsiooni teadmiseks ja alustada OÜ 
Joonstuudioga läbirääkimisi uue partii tellimiseks.  
 
 

Nõukogu esimees kutsub nõukogu järgmise korralise koosoleku kokku vastavalt vajadusele. 


