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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 29.03.2019 

koosoleku protokoll nr. 2019/03 

 
Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste ja 

skype´i vahendusel S. Drenkhan ning kutsutuna juhataja E.Kiipli. 

Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp.  

Protokollija: M. Haukanõmm. 

Nõukogu koosolek toimus Tallinnas, Toompuiestee 10, algusega 9.00 ja lõppes 10.00   
 
 Koosoleku päevakord:  

1. Eesti Puuetega Inimeste Fondi majandusaasta aruande kinnitamine. 
2. Eesti Puuetega Inimeste Koja võrgustiku kohta läbiviidava „Puuetega inimeste 
organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuringu“ (viitenumber 206023)  
riigihanke tulemused. 
3. Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja ametilepingus määratud töökoormuse muudatus.  
4. Muud küsimused 

 Ülevaade soetuste ja investeeringute taotlusvooru lepingute sõlmimise 
protsessist. 

 
1. Päevakorrapunkt 

 
SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi majandusaasta aruande 2018 kinnitamine.  
Majandusaasta aruanne esitatud lisas 1: 
  
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Kinnitada SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi 2018 majandusaasta aruanne. 
 

2. Päevakorrapunkt 
Juhataja andis ülevaate Eesti Puuetega Inimeste Fondi poolt riigihangete portaalis läbi viidud 
lihthanke „Puuetega inimeste organisatsioonide rahastamise ja huvikaitse teostamise uuring“ 
(viitenumber 206023) tulemustest.  

 Hanke juurde kinnitus kolm huvitatud ettevõtet.  

 Tähtajaks laekus kaks pakkumust, pakkumuste esitajateks olid Tartu Ülikool  
ning OÜ Baltic Id.  

 Hanke läbiviija moodustas hindamiskomisjoni kuhu kuulusid 
Sotsiaalministeeriumi esindajatest Raimo Saadi, Marion Rummo ning SA 
Eesti Puuetega Inimeste Fondi esindajana Eero Kiipli.  

 Hindamiskomisjon tegi kindlaks, et mõlemad pakkumused kvalifitseerusid 
hankele ning mõlema pakkuja puhul kõrvaldamise tingimused ei rakendu.  

 Hindamise tulemusena kuulutati hanke võitjaks Oü Baltic Id pakkumine 
hinnaga 44 394 eurot. 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  

2.1. Vastavalt hanke tulemustele teha juhatajale ülesandeks asuda 
läbirääkimistesse hanke võitnud ettevõttega Oü Baltic Id.  
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2.2. Juhatajal valmistada ette hankeleping ning läbirääkimistele hanke võitjaga 
kaasata Eesti Puuetega Inimeste Fondi nõukogu esimees T. Sepp ja 
Sotsiaalministeeriumi asekantsler R. Kuuse. 

   
3. Päevakorrapunkt 

Juhataja esitas seoses valdkonna väliste töökohustuste lisandumisega, nõukogule 
palve  vähendada juhataja lepingujärgset täistööaega osakoormusele.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  

3.1. Vähendada juhataja ametilepingust tulenevat täistööaega osakoormusele 0.5 
ja tasuda talle selle töö eest 1200 (tuhat kakssada) eurot kuus. 

3.2. Muudatused vormistada ametilepingu lisana. 
 

4. Päevakorrapunkt 

 Juhataja andis ülevaate soetuste ja investeeringute toetuste taotlusvooru 
protsessist.  
Lepingute sõlmimine on kulgenud ladusalt, kõigile positiivse vastuse saanud 
taotlustele on ülekantud esimene osamakse. Võrgustiku tagasiside on olnud 
positiivne.  

 Juhataja teavitas, et üksikud toetust mitte saanud taotlejad on küsinud eitava 
vastuse põhjuste kohta. Juhataja on sellistel puhkudel selgitanud, et laekunud 
taotluste kogumaht oli üle miljoni euro, kuid taotlusvooru finantsvahendite kogu 
maht vaid 400 000 eurot. Seetõttu on paratamatu, et kõiki taotlusi ei olnud võimalik 
rahuldada. 

 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt):  

4.1. Võtta informatsioon teadmiseks. 
 
Järgmine nõukogu koosolek on planeeritud juuni esimesele nädalale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Koosoleku juhataja       Protokollija  

Toomas Sepp       Monika Haukanõmm 

 
 


