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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu koosoleku protokoll 
21.10.2019 nr. 6 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, A.Koppel, S. Tõniste, L. Kanter ja S. Drenkhan ning 
kutsutuna juhataja E.Kiipli. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,  
 
Protokollija: M. Haukanõmm. 
 
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas, Toompuiestee 10 algusega 15.45 ja lõppes 17.20  
 
Koosoleku päevakord:  

1. EPIFonid nõukogu töö ja liikmete tutvustus ning ülevaade Eesti Puuetega Inimeste Fondist. 
2. 2019. aasta reservi kasutamine. 
3. Osalemine strateegilise partnerluse taotlusvoorus „Puudega ning psüühikahäirega inimeste 

huvikaitse ja võimestamine" aastateks 2020-2022. 
 
   

1. Päevakorrapunkt 
1.1. Sotsiaalministri määrusega on nimetatud EPIFondi nõukogu uuteks liikmeteks 

Sotsiaalministeeriumi esindajatena Liina Kanter ning Agris Koppel. Alates 02.10.2019 on 
EPIFondi nõukogu koosseis järgmine: nõukogu esimees Toomas Sepp (Eesti Puuetega Inimeste 
Koja esindaja), nõukogu liikmed: Monika  Haukanõmm (Eesti Puuetega Inimeste Koja esindaja), 
Siiri Tõniste (Rahandusministeeriumi esindaja), Silver Drenkhan (Eesti Tööandjate Keskliidu 
esindaja), Liina Kanter (Sotsiaalministeeriumi esindaja) ja Agris Koppel (Sotsiaalministeeriumi 
esindaja).  
Nõukogu esimees andis ülevaate nõukogu tavapärasest töökorraldusest ja teavitas nõukogu uusi 
liikmeid, et vastavalt õigusaktidele ja heale tavale on nõukogu liikmed  ennast taandanud 
aruteludest ja otsustusest, kus võib esineda huvide konflikt. Liina Kanter ja Agris Koppel teavitasid 
nõukogu, et nad ei ole seotud ühegi EPIFondist siiani toetust saanud ühinguga. Küll aga on nad 
seotud Sotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse taotlusvooruga „Puudega ning 
psüühikahäirega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine“ olles olnud otseselt või 
kaudselt osalise seda ette valmistades kui ka osaledes selle hindamisel.  
 

1.2.  Juhataja andis ülevaate fondi tegevusest. Fondi koduleht on www.epifond.ee ning nõukogu 

protokollid on leitavad aadressilt: http://www.epifond.ee/fondist/dokumendid/protokollid/   
 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja informeeris nõukogu, et uuring “Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja 
huvikaitse teostamise uuring„ on jõudnud lõpusirgele ja EPIFondil on kohustus tasuda uuringu 
lõppraporti valmimise järel esitatava arve alusel teine osamakse summas  22 197 eurot. Vastavalt 
EPIFondi nõukogu otsusele (protokoll nr. 2019/01 punkt 2.2 

http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/SAEPIF_01_Npr_20_02_2019.pdf ) on selleks 

võimalik kasutada 2019 aasta reservi, mille maht aasta lõpuks on 24 450 eurot. 
 

2.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 
2.1.1. Uuringu “Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse 

teostamise uuringu“ vastuvõtmisel Sotsiaalministeeriumi ja EPIFondi poolt 
kasutada arve tasumiseks reservi vahendeid summas 22 197 eurot.  

2.1.2. Reservist üle jäävaid rahalisi vahendeid kasutada elektroonilise taotluste 
esitamise ning aruandluse süsteemi arendamiseks. Info nende vahendite 
kasutamise kohta esitada Nõukogule. 

 
3. Päevakorrapunkt  

Strateegilise partnerluse taotlusvoorus „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja 
võimestamine" aastateks 2020-2022 osalemine. 
Nõukogu liikmed Agris Koppel ja Liina Kanter taandasid ennast 3. päevakorrapunkti 
arutelust ja otsustamisest ning lahkusid ruumist. 

http://www.epifond.ee/
http://www.epifond.ee/fondist/dokumendid/protokollid/
http://www.epifond.ee/admin/upload/Dokumendid/SAEPIF_01_Npr_20_02_2019.pdf
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Juhataja tegi ettepaneku osaleda taotlusvoorus Lisas 1 toodud jaotuspõhimõtete alusel. 
 
3.1. Nõukogu otsustas (ühehäälselt) 

3.1.1. Osaleda Sotsiaalministeeriumi poolt välja kuulutatud strateegilise partnerluse 
taotlusvoorus „Puudega ning psüühikahäirega inimeste huvikaitse ja 
võimestamine" Lisas 1 toodud jaotuspõhimõtete alusel. Juhatajal koostöös 
EPIF Nõukogu liikmetega leppida kokku vastava arutelu aeg. 

3.1.2. Märkida, et Nõukogule on keeruline eesmärgi 2 – psüühikahäiretega inimeste 
huvikaitse ja võimestamine – reaalne elluviimine, kuna selleks on vaja leida 
partnereid. Samuti on selleks tegevuseks taotlusvoorus eraldatud vahendid 
ebaproportsionaalselt suured võrreldes kogu võrgustikule eraldatavate 
vahenditega. 

3.1.3. Teha juhatajale ülesandeks esitada Riigi Tugiteenuste Keskusele 
nõuetekohane taotlus vastavalt pakkumise kutses esitatud tingimustele 
arvestades seejuures ka EPIK poolt esitatud ettepanekuid. 

 
Järgmiseks nõukogu koosoleku ajaks määrati 27. november 2019 kell 15.30. 

 
 

 
 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  
Toomas Sepp        Monika Haukanõmm 
 


