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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
20.02.2019 koosoleku protokoll nr. 2019/01 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste ja S. Drenkhan ning 
kutsutuna juhataja E.Kiipli. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,  
 
Protokollija: M. Haukanõmm. 
 
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 11.30 ja lõppes 14.00  
 
Koosoleku päevakord:  

1. 2019 soetuste ja investeeringute taotlusvooru taotluste hindamine. 
2. Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku rahastamise mõju analüüsi ettevalmistamine ning 

riigihanke läbiviimine 
3. Parkimiskaartidega seonduv. 
4. Muud küsimused.  

   
1. Päevakorrapunkt 

2019 soetuste ja investeeringute taotlusvooru taotluste hindamine. 
 
Toomas Sepp taandas ennast Eesti Kuulmispuuetega Lastevanemate Liidu taotluse ning Eesti Paralümpia 
Komiteega seotud spordiorganisatsioonide taotluste hindamisest. 
Monika Haukanõmm taandas ennast Eesti Puuetega Inimeste Koja taotluste ning Eesti Paralümpia Komiteega 
seotud spordiorganisatsioonide taotluste hindamisest. 
Toimus arutelu ja edasise menetlemise protseduuride kokkuleppimine. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Võttes aluseks laekunud taotluste arvu ning taotluste läbivaatamiseks kulunud aja kutsuda 
kokku uus nõukogu koosolek, mille ainsaks päevakorrapunktiks on taotlusvooru jaotuste 
otsustamine.   
 

2. Päevakorrapunkt 
Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi koostöös on koostatud Eesti Puuetega Inimeste Koja rahastamise mõju 
analüüsi lähteülesanne. Lähteülesanne on toodud käesoleva protokolli Lisas 1. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

2.1. Lähtudes Eesti Vabariigi Riigihangete seadusest kuulutada välja lihthange riigihangete 
portaalis leidmaks uuringu “Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja 
huvikaitse teostamise uuring” läbiviija. Lihthanke eeldatav maksumus on kuni 48 900 
eurot koos käibemaksuga. Riigihanke tingimuste väljatöötamine ning riigihanke 
väljakuulutamine riigihangete registris teha ülesandeks EPIFondi juhatajale Eero Kiiplile. 

2.2. Riigihange finantseeritakse 24 450 euro ulatuses EPIFondi reservi arvatud vahenditest 
ning 24 450 euro ulatuses Sotisaalministeeriumi vahenditest. 

   
3. Päevakorrapunkt 

EPIFondi juhataja andis nõukogule ülevaate Invaparkimiskaartidega toimunud arengutest. 
Vastavalt Sotsiaalministeeriumi ja Sihtasutus Eesti Puuetega Inimeste Fond 21.12.2018.a allkirjastatud 
koostööleppe NR 9.6-4/4508 lõpetamise kokkuleppele andis 3. jaanuaril 2019 EPIFondi juhataja Eero Kiipli 
üleandmise-vastuvõtmise aktiga nr 2019/001 üle EPIFondi valduses olevad 3433 invaparkimiskaarti 
Sotsiaalkindlustusameti esindajale, kelleks oli Mariliis Tilk.  
Alates nimetatud kuupäevast väljastab parkimiskaarte kohalikele omavalitsustele Sotsiaalkindlustusamet 
(SKA). 
 
Toimingu üleandmine on sujunud tõrgeteta. SKA poolt saadud informatsiooni põhjal on väljastatavate 
parkimiskaartide arv endiselt suur, jaanuaris 2019 väljastati KOVdele ligemale 1000 parkimiskaarti. 
 
SKA teeb ettevalmistusi ühtse üleriigilise andmebaasi loomiseks, selle raames on kohtutud ka Tallinna 
Munitsipaalpolitsei Ameti ja Tallinna Transpordiametiga. Kohtumisel osales ka EPIFondi juhataja. 
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Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
 

3.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
 

4. Muud küsimused 
 

Fondi poole on pöördunud Sülvi Sarapuu palvega algatada annetuskampaania ligipääsetava 
kultuuriürituse korraldamise käsiraamatu kirjastamiseks. Käsiraamat on tõlgitud soome keelest eesti 
keelde ning on hetkel olemas elektroonsel kujul aadressil 
http://kakora.sarasyl.com/d.php?f=et/Kultuur/K%C3%A4siraamat%20S%C3%BCndmusi%20k%C3%B
5igile.pdf 

Osa kirjastamise ja tõlke kuludest plaanib Sülvi Sarapuu katta raamatute müügist.  
Trüki versiooni kirjastamiseks on siiski vaja lisafinantseeringut kuni 2000 eurot. 

 
EPIFondi juhataja on teinud taustauuringut, kas käivitatavas kampaanias võiksid olla abiks 
Viljandi Kultuuriakadeemia kultuurikorralduse tudengid. Mõte leidis positiivset vastukaja Viljandi 
Kultuuriakadeemia õpejõudude seas, ning märtsi alguses oodatakse meid seda teemat 
tudengitele avama. Omalt poolt olema valmis ka vastava sihtkapitali avamist toetama. 

       EPIFondi audiitori kinnitamine 
EPIFondi juhatus teeb ettepaneku kinnitada 2018 majandusaasta aruande audiitoriks Arne Ader 
ettevõttest Assertum Audit, kes on olnud audiitoriks ka eelnevatel aastatel. 

Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.1. Võtta informatsioon teadmiseks ning käivitada annetuste kogumise kampaania 

kultuuriürituste korraldamise käsiraamatu väljaandmiseks. 
4.2. Kinnitada EPIFondi audiitoriks 2018 majandusaasta aruande auditeerimisel Arne Ader 

ettevõttest Assertum Audit. 
 
 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Monika Haukanõmm 
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