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Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fond nõukogu 
26.03.2018 koosoleku protokoll nr. 2018/01 

Osalesid nõukogu liikmed: T. Sepp, M. Haukanõmm, R. Saadi, A. Kailas, S. Tõniste ja S. Drenkhan (Skype vahendusel) ning 
kutsutuna juhataja E.Kiipli. 
 
Koosoleku juhataja: nõukogu esimees T. Sepp,  
 
Protokollija: M. Haukanõmm. 
 
Nõukogu koosolek toimus Tallinnas Toompuiestee 10 algusega 15.30 ja lõppes 17.30  
 
Koosoleku päevakord:  

1. Fondi 2017 majandusaasta kinnitamine. 
2. Põhikirja muudatus. 
3. Parkimiskaartidega seonduv. 
4. Sihtkapitalide ellu kutsumine. 
5. Muud küsimused.  

   
1. Päevakorrapunkt 

SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi aastaaruande 2017 kinnitamine.  
Aastaaruanne esitatud lisas 1: 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

1.1. Kinnitada EPIF 2017. aasta aruanne.  
1.2. Juhtida juhatuse tähelepanu sisuaruande ajaloolise tausta mahukusele.  
1.3. 2018 majandusaasta aruande koostamisel olla ajaloolise tausta osas kokkuvõtlikum. 

  
2. Päevakorrapunkt 

Sotsiaalministeeriumilt on tulnud ettepanek muuta Sihtasutuse Eesti Puuetega Inimeste Fondi põhikirja. 
Põhikirja muutmise eesmärgiks on täpsustada ja kehtivate õigusaktidega vastavusse viia. Ministeeriumi poolt 
ettevalmistatud põhikirja muudatuste projekt on toodud lisas 2. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

2.1. Võtta Fondi valitseva Sotsiaalministeeriumi poolt tehtud muudatused teadmiseks ning 
edastada nõukogu  koosolekul selle kohta antud ettepanekud/kommentaarid 
Sotsiaalministeeriumile nende poolt nõukogusse määratud esindaja Raimo Saadi kaudu.  

   
3. Päevakorrapunkt 

Sotsiaalministeeriumi on Fondile teinud ülesandeks algatada koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide 
Keskusega analüüs  võimaliku üle-eestilise parkimiskaartide andmebaasi loomiseks. Fondi juhataja annab 
ülevaate toimunud arengutest. 
 
Senine parkimiskaartide toorikute tarnija on lõpetanud tegevuse. Olemasolevaid kaarte jätkub 
prognoositavalt kuni 2018 oktoobrini.  
Sellega seoses peab Fond leidma uue kaardi toorikute tarnija. 
Kaartide senine hind aastase koguse puhul (7000 tk.) on olnud 1,33 eurot +km 
 
Toimus arutelu hetkel toimiva liikumispuudega ja pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaartide 
väljastamise korralduse üle. Toodi välja probleemkohad ning osundati füüsilise kaardi vajalikkusele. Seda nii 
sihtgruppi vajadusi arvestades kui ka silmas pidades üle-euroopalist kaardi standardit. 
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

3.1. Teha juhatusele ülesandeks koostöös Sotsiaalkindlustusameti ning Eesti Puuetega 
Inimeste Kojaga koostada hiljemalt 21. maiks 2018 lähteülesanne parkimiskaartide 
väljastamise süsteemi paremaks korraldamiseks. Lähteülesande koostamisel võtta 
aluseks vähemalt kaks erinevat varianti, millest üks säilitab kaartide väljastamise 
kohustuse linnadel/valdadel ja teine analüüsib kaartide väljastamise võimalusi 
tsentraalselt.  
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3.2. Lähtudes eeldatavast kaartide maksumusest ning prognoositavast kaartide kulust (ca 
7000 kaarti aastas) ning lähtudes Riigihangete seaduse § 15, kuulutada välja vähemalt 
kolme pakkujaga ostumenetlus uue tarnija leidmiseks. 

 
4. Päevakorrapunkt 

Juhatuse ülevaade sihtkapitalide loomisega seonduvast.  
Lähtuvalt fondi infopäeval tehtud ettepanekutest on fondi juhatus koostanud reglemendi sihtkapitali staatuse 
reguleerimiseks.  
 
Ülevaade käivitatavast kampaaniast „Valguse Jalajäljed“. 
On käivitatud heategevuskampaania Valguse Jalajäljed, mille raames kogutakse annetusi Eesti esimese pimedate 
noodikirja aabitsa väljaandmiseks. Noodikirja plaanib välja anda Tartu Emajõe Kool. Kampaania raames toimub 
30.04.2018 kell 20.30 kontsert Muuksi linnamäel. Kõiki osalejaid kutsutakse ülesse tegema annetus Fondi 
arveldusarvele riigikassa juures.  
 
Nõukogu otsustas (ühehäälselt): 

4.1. Sisse viia alljärgnevad muudatused ning kinnitada sihtkapitali reglement. 
4.1.1. Punktis 1.1. tuua teemad välja alapunktide kaupa.  
4.1.2. Punktis 2. sätestada toetuste, stipendiumite ja preemiate hindajana SA Eesti Puuetega Inimeste 

Fondi Nõukogu, õigusega moodustada hindamiskomisjone.  
4.1.3. Punkt 10.5. sõnastada preemiate maksmise otsustamise juurde Eesti Puuetega Inimeste Koja 

konsultatiivne roll. 
4.1.4. Lisada punkt 11. milles sätestatakse akuutse abivajaduse pöördumise menetlemine juhtumi 

põhiselt.  
4.2. Kinnitada muudatustega reglement vastavalt lisale 3. 
4.3. Võtta teadmiseks heategevuskampaania Valguse Jalajäljed korraldamine.  

 
 
5. Muud küsimused 
2018 toetuslepingute rakendumisest. 
Juhataja andis ülevaate tegevustoetuste rakendumisest, kõigi taotlejatega on lepingud sõlmitud ning esimese 
kolme kuu väljamaksed on tehtud. 
 
 
 


