
Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 

21.05.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/02 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) 

ning kutsutuna juhataja E.Kiipli.  

Puudus Monika Haukanõmm 

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,  

Protokollis: E.Kiipli. 

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.15 ja lõppes 17.30  

Koosoleku päevakord: 

1. Tuluürituse Valguse Jalajäljed kokkuvõte. 
2. Parkimiskaartidega seonduvad arengud.  
3. EPIFondi kodulehekülg. 

4. Infovahetus Hasartmängumaksu seaduse muutmise teemal. 
5. Juhataja töölepingust. 

   
1. Päevakorrapunkt. Tuluürituse Valguse Jalajäljed kokkuvõte 

Fondi juhataja andis ülevaate tuluürituse Valguse Jalajäljed toimumisest, meediakajastustest ning 
kogutud finantsvahenditest.  
Ülevaade esitatud Lisas 1: 
  
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võtta teadmiseks kampaania esialgsed tulemused ja avaldada tunnustust tuluürituse 
läbiviijatele.  

 Lähtuvalt Tartu Emajõe Kooli sooviavaldusest, pikendada kampaania toimumist ja 
valmistada ette leping kogutud summa üleandmiseks Tartu Emajõe Koolile. 

  
2. Päevakorrapunkt. Parkimiskaartidega seonduvad arengud.  
 
Fondi juhataja andis ülevaate parkimiskaartide ostumenetlusest ja arengutest ühtse parkimiskaartide 
andmekogu loomisel: 
 

 Ostumenetluse raames laekus kolm pakkumist: Kaardiekspert OÜ pakkus ühe kaardi tootmise 
hinnaks 1,40 eurot + km, Joon-Stuudio OÜ 1,326 eurot + km ning AS Hansab 2,15 eurot + km. 

 

 Ühtse invaparkimise kaartide andmekogu loomisel on toimunud kohtumine 
Sotsiaalkindlustusametiga. Kohtumisel arutati andmekogu loomise ajagraafikut, andmekogu 
rakendumiseks vajalike muudatusi asjasse puutuvates määrustes ning kahte võimalikku 
stsenaariumi parkimiskaartide väljastamise korraldamiseks. SKA tõdes, et andmekogu 
väljaarendamise saab võtta 2019. aasta arendusplaani. Vajalikud muudatusettepanekud 
puudutavad kahte määrust ning on esitatud Lisas 2.  Kaks võimalikku stsenaariumit kaartide 
väljastamiseks otsustati läbi töötada diagrammlahenduse abil. Esialgsed diagrammid on 
esitatud Lisas 3 ja Lisas 4 
 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

 Võtta teadmiseks ostumenetluse tulemused ning valmistada ette leping 
ostumenetluses odavaima pakkumise teinud Joon-Stuudio OÜga.  

 Läbi rääkida Sotsiaalministeeriumiga parkimiskaartide finantseerimistingimused. 
 

Nõukogu otsustas (nõukogu liige Raimo Saadi taandas ennast otsustamisest) 

 Toetada parkimiskaartide edasist väljaandmist tsentraalselt Sotsiaalkindlustusameti 
poolt (lisa 4). Teha fondi juhatajale ülesandeks korraldada Sotsiaalkindlustusameti, 
Sotsiaalministeeriumi ning fondi  esindajate ühine koosolek, mille ettepanekud 



oleksid aluseks liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki 
parkimiskaardi väljastamise ümber korraldamisel. 
 

   
3. Päevakorrapunkt. EPIFondi kodulehekülg. 
Juhatus andis ülevaate valmivast kodulehest ja selle funktsionaalsusest. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Kiita heaks uue kodulehe näidis ning avada kodulehekülg hiljemalt 1. juunil 2018, domeenil 
www.epifond.ee . 
 
4. Infovahetus seoses kavandatavate muudatustega Hasartmängumaksu seaduses. 
Toimus infovahetus seoses kavandatavate muudatustega Hasartmängumaksu seaduses.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Võtta info teadmiseks ja jälgida eelnõu menetlemise käiku Riigikogus. 
 

5. Juhataja töösuhtest. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
Lugeda juhataja katseaeg edukalt läbituks 
 
 
 

Nõukogu järgmine korraline koosolek toimub 16. augustil 2018. 
 

 
 
 

http://www.epifond.ee/

