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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
04.11.2021 koosoleku protokoll nr. 2021/05 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp,  A.Koppel, S. Tõniste, K.Jaani, M. Haukanõmm ning kutsutuna juhataja 
E.Kiipli. Puudus Liina Kanter 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  
 
Protokollija: E.Kiipli. 
 
Koosolek, algas kell 14.00 ja lõppes 15.15.  
 
Koosoleku päevakord:  
 

1. Päevakorra kinnitamine 

2. EPIFondi tutvustus ja uue nõukogu liikme tutvustus. Ülevaade EPIFondi tegevusest ja 

majanduslikust seisukorrast. 

3. 2021 reservi kasutamisest. 

4. Veebide hindamise komisjoni kinnitamine.  

5. 2022 Jaotamise põhimõtete kinnitamine. 

6. Infovahetus ja muud küsimused. 

• Kirjavahetus energjatõhususe ja ligipääsetavuse kohta 

• Strateegilisest partnerlusest järgmiseks perioodiks 

• Aastalõpu ühine lõuna EPIKoja juhatuse ja EPIFondi nõukoguga 

• Uus koosoleku aeg 

 
1. Päevakorrapunkt 

1.1. Nõukogu esimees tegi ettepaneku lisada päevakorrapunkti „infovahetuse ja muud küsimused“ alla 
punktid „Kirjavahetus enegiatõhususe ja ligipääsetavuse kohta“ ning „Strateegilisest partnerlusest 
järgmiseks perioodiks“  ettepaneku kinnitada käesolev päevakord. 
 

1.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  
1.2.1.  Lisada eeltoodud punktid päevakorda ning päevakord kinnitada. 

 
2. Päevakorrapunkt 

2.1. Toimus nõukogu liikmete tutvustusring. Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja Kerstin Jaani tutvustas 
ennast ja oma eelnevat tööalast tegevust. Juhataja andis ülevaate EPIFondi tegevusest. 
 

2.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
2.2.1.  Võtta informatsioon teadmiseks. 

 
3. Päevakorrapunkt 

3.1. Juhataja teavitas nõukogu, et 2021 aastalõpu reservi maht on 46 575,50 eurot. Juhataja tegi 
ettepaneku reserv suunata 2022 väljamakstavate toetussummade hulka. 

 
3.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

3.2.1. Nõukogu otsustas suunata 2021 aastalõpu reserv summas 46575,50 eurot aastal 2022 
väljamakstavate puuetega inimeste tegevustoetuste toetussummade hulka. 

 
4. Päevakorrapunkt 

4.1. Juhataja teegi ettepaneku kinnitada veebide hindamise komisjon kooseisus: Tauno Asuja, Vladislav 
Velizanin, Silver Drenkhan ja Eero Kiipli.  
Toimus arutelu. A.Koppel tõstatas küsimuse, kas hindamiskomisjoni töösse ei peaks kaasama ka 
naissoost liikmeid. Leiti, et sooline tasakaal oleks tervitatav. Tehti ettepanek, kas K. Jaani ei sooviks 
osaleda hindamiskomisjoni töös. K. Jaani tõdes, et 48 kodulehe põhjalik hindamine, töökoormuse 
tõttu, ei ole võimalik. Küll aga on ta huvitatud valdkonnaga tutvumise eesmärgil kodulehed üle 
vaatama ilma hindamiskohustuseta. 
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4.2. Juhataja teegi ettepaneku kinnitada EPIFondi välistele hindajatele ühekordne töötasu 200 eurot 

bruto. 

4.3. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
4.3.1. Kinnitada veebide hindamiskomisjon koosseisus: Tauno Asuja, Vladislav Velizanin, 

Silver Drenkhan, Eero Kiipli. 
4.3.2.  Kinnitada EPIFondi välistele hindajatele ühekordne töötasu 200 eurot bruto. 

 
5. Päevakorrapunkt 

5.1. Juhataja tegi ettepaneku kinnitada 2022 aasta toetussummade arvutamise aluseks lisas 1 toodud 
jaotamise põhimõtted. Lisa 1. 

5.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
5.2.1.  Kinnitada 2022 toetussummade jaotamise põhimõtted. 

 
6. Päevakorrapunkt 

6.1.1. Toimus infovahetus. Nõukogu esimees andis ülevaate EPIFondi ja EPIKoja ühisest 

pöördumisest sotsiaalkaitseministrile S. Riisalole, majandus- ja taristuministrile T. Aasale ja 

riigihalduse ministrile J. Aabile. Pöördumise eesmärgiks oli juhtida tähelepanu, et puuetega 

inimeste organisatsioonidele kuuluvatel või nende halduses olevad sotisaalobjektidele ei ole 

selget meedet või taotlusvooru, kust oleks võimalik taotleda hoonete energiatõhususe või 

ligipääsetavuse parandamiseks investeeringuid. Koosoleku toimumise ajaks oli vastuse saatnud 

ainult riigihalduse minister J.Aab. 

6.1.2. Toimus info vahetus EPIFondi ja Sotsiaalministeeriumi vahelise strateegilise partnerluse 

teemadel. Juhataja teavitas, et järgmine kohtumine strateegiliste partnerite ja 

Sotsiaalministeeriumi vahel toimub 29.11.202,1 algusega kell 15.00. T. Sepp pakkus, et ta oleks 

valmis koos juhatajaga koosolekul osalema. 

6.1.3. M. Haukanõmm teavitas, et rahvusvahelise puuetaga inimeste päeva puhul planeerib EPIKoda 

avad Telliskivi loomelinnakus fotonäituse. Fotonäituse avamine on plaanis kell 13.00. Peale 

seda, kella 14.00 on tehtud broneering Fotografiska restoranis, kuhu on oodatud EPIFondi 

nõukogu liikmed, juhataja ja EPIKoja tegevmeeskond ning juhatus. Samuti plaanitakse kutsuda 

aastalõpu lõunale sotsiaalkaitseminister S.Riisalo, Sotsiaalministeeriumi kantsler M.Mändma ja 

asekantsler R.Kuuse. Kutsed saadab välja EPIKoda. 

6.2. Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 
6.2.1.  Võtta informatsioon teadmiseks  
6.2.2.  Määrata uus nõukogu koosoleku aeg 03.12.2021 kell 13.30 asukohaga Fotografiska 

Tallinn. 
 

 
 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Eero Kiipli 
 


