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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
29.03.2022 koosoleku protokoll nr. 2022/02 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  A.Koppel, S. Tõniste, M. Haukanõmm, L. Kanter, K.Jaani (interneti 
vahendusel) ning kutsutuna juhataja E.Kiipli, audiitor Tanel Paide (telefonikõne vahendusel) ja 
Sotsiaalministeeriumi spetsialist Piret Audova.  
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Koosolek toimus asukohaga Tallinn Toompuiestee 10, algusega kell 15.00 ja lõppes 17.00.  
 
Koosoleku päevakord:  

Päevakord: 

1. Sa Eesti Puuetega Inimeste Fondi majandusaasta aruande ja nõukogu aruande kinnitamine. 
2. Hiiumaa puuetega inimeste organisatsioonide rahastamisest. 
3. Strateegilise partnerluse järgmisest perioodist. 
4. Juhataja ülevaate aasta tegevuskava täitmisest. 
5. Infovahetus 

• Sotsiaalministeeriumi ootused SA Eesti Puuetega Inimeste Fondile 

• Uus nõukogu koosoleku aeg. 
 

1. Päevakorrapunkt 
 

Juhataja andis ülevaate 2021 aasta  majandusaasta aruandest Lisa 1, tutvustas audiitori otsust  
ning nõukogu 2021 aasta majandusaasta aruannet. Toimus kollektiivne telefonivestlus 
vandeaudiitor Tanel Paidega. Audiitor lisamärkusi 2021 aasta majandusaruande kohta ei esitanud. 
Nõukogu liikmed tunnustasid juhatajat heade töötulemuste ja hea töösse suhtumise eest. Esile 
toodi ka uute innovaatiliste lahenduste rakendamine Fondi töös organisatsioonidega. 
 

1.1. Nõukogu otsustas. (ühehäälselt): 
1.1.1.  Kinnitada Sa Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2021 aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1 

ning nõukogu 2021 aruanne (Lisa 2). 
1.1.2.  Premeerida juhatajat 2021. aasta töötulemuste eest summas 3000 eurot. Preemia maksta 

välja koos märtsi kuu töötasuga. 
 
2. Päevakorrapunkt 

 
Nõukogu esimees tegi ülevaate 22.02.2022 toimunud Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja ja Hiiumaa 
Valla esindajatega kohtumisest. (Lisa 3). Nõukogu esimees tõi välja koosolekul esile kerkinud 
probleemid: sihtfinantseeringu mitte otstarbekas kasutamine, puudujäägid juhtimises, koostöö 
puudumine kohaliku omavalitsusega ning loidus huvikaitse tegevustes, millele viitas otseselt Hiiumaa 
arengukava koostamise protsessis mitte osalemine. M.Haukanõmm tutvustas Eesti Puuetega 
Inimeste Koja seisukohta antud küsimuses, mille kohaselt Hiiumaa PIK staatuse osas EPIK liikmena 
tehakse lõplik otsus lähiajal.  
Juhataja tutvustas temale saadetud Hiiumaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosoleku protokolli, milles 
üldkoosolek otsustab juhtimises muutusi mitte teha ja jätkata sama juhatusega. Toimus arutelu. 
 

2.1. Nõukogu otsustas. (ühehäälselt): 
2.1.1. Mitte rahastada Hiiumaa Puuetega Inimeste Koda aastal 2022.  
2.1.2. Teha juhatajale ülesandeks leida koostöös Hiiumaa vallavalitsusega võimalused 

kohapealsete puuetega inimeste organisatsioonide otse finantseerimiseks. Võimalusel 
sihtfinantseerida Hiiumaa vallavalitsuse mittetulundusühingute taotlusvooru 
2022.aastal summas 17689 eurot tingimusel, et vallavalitsus toetuse vahendajana 
rahastab puuetega inimeste organisatsioone. 
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3. Päevakorrapunkt 
 

L.Kanter selgitas Sotsiaalministeeriumi esialgseid seisukohti puuetega inimeste huvikaitse valdkonna 
rahastamisel aastal 2023. Piret Audova teavitas (interneti vahendusel), et hetkeseisuga planeerib 
Sotsiaalministeerium jätkata aastal 2023 strateegilise partnerlusega puuetega inimeste 
organisatsioonide rahastamisel senisel kujul. Arutelud toetussummade suuruse osas hetkel käivad. 
Nõukogu esimees T.Sepp tänas ülevaate eest ja väljendas seisukohta, et SA Eesti Puuetega 
Inimeste Fond peaks olema kaasatud antud valdkonna strateegiliste otsuste ettevalmistusprotsessis  
eelnevalt, mitte tagant järele. Nõukogu esimees tegi ettepaneku kohtumiseks Sotsiaalministeeriumi 
kantsleriga. 

 
 

3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
 
3.1.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
3.1.2. Teha juhatajale ülesandeks valmistada ette SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 

esindajate kohtumine kantsler M. Mändmaaga. 
 
4. Päevakorrapunkt 

Juhataja andis ülevaate 2022 aasta tegevuskava täitmisest. Korrigeeriti strateegilise partnerlusega 
seonduvat ajakava. Nõukogu liikmed väljendasid soovi õpevisiidi osas eelistada Eesti Puuetega Inimeste 
Kojaga ühist välisvisiiti Taani Kuningriiki, et tutvuda erinevate riikide puuetega inimeste valdkonna 
rahastus mudelitega. 

 
 

4.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
4.1.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 

 
5. Päevakorrapunkt 

Arutati võimaluse üle teha laiendatud nõukogu koosolek, kuhu oleks kutsutud ka kantsler M.Mändmaa ja 
asekantsler H. Vseviov. Leiti, et kui see võimalik oleks, siis oleks see hea, kuid kalendrite ühildamine või 
osutuda keeruliseks.  
 
5.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 

5.1.1. Määrata uueks nõukogu koosoleku ajaks 17.05 kell 14.30. 
 

 
 

 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 


