
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mis on Eesti Puuetega Inimeste Fond? 

Toetades puuetega inimeste organisatsioone, aitab EPI Fond luua harmoonilisemat ühiskonda. 

 

Toetuse kogumaht aastal 2019: 

Rahuldatud taotlusvooru kogumaht oli, 400 000 eurot. Sellest invaspordi arenguks 49074 

eurot investeeringuteks ja soetusteks 350926 eurot.  

 

Finantsvahendid on saadud Sotsiaalministeeriumi sihtotstarbelisest eraldisest: 400 000 eurot.  

Toetuse eesmärk:  

Toetuse eesmärgiks oli puuetega inimeste organisatsioonide tegutsemise ja teenuste 

pakkumise jätkusuutlikkuse tugevdamine ning invaspordi toetamine.  

 

Toetamise põhimõtted:  

Toetust said projektid, mis vajasid investeeringut ja/või soetust selleks, et:  

• Soetada invaspordi vahendeid. 

• Vältida pädeva organi ettekirjutuse alusel organisatsiooni osutatava teenuse ja/või 

tegutsemise sulgemist.  

• Muuta ja/või parandada tegutsemise keskkond puudega inimesele ligipääsetavaks.  

• Vältida ehitise/hoone põhikonstruktsioonide lagunemist 

• Tegutsemiseks vajalik seade puudus või oli amortiseerunud ning mille tehnilised 

parameetrid tagavad vajalike ülesannete täitmise.  

• Investeeringu ja/või soetuse tegemine parendas teenuse/tegevuse kvaliteeti ja 

efektiivsust.  

 

EPI Fondi poolne hinnang toetuste kasutamisele  

Toetusi on kasutatud sihipäraselt, teostatud tööde või soetuste tulemusena on erinevad 

puuetega inimeste taristuobjektid muutunud ligipääsetavamateks, on saavutatud kulude 

kokkuhoid ruumide soojustamise või akende vahetamise abil. Toetuste abil on rajatud 

kaldteid, soojustatud hooneid, renoveeritud hoonete faassade, katust, ja hangitud hädavajaliku 

kontoritehnikat ja invaspordi varustust.  

Organisatsioonideteenuste kvaliteet on paranenud ja lõppkasusaajaks on olnud puuetega 

inimesed. 

 



Toetusi anti kokku 42 organisatsioonile. 

Spordivahendite soetuste taotlused: 

Taotleja selgitus toetussumma 

Saare Paraspordi Selts  Leping TL-01 3144 

Seljaajusonga ja 

Vesipeahaigete Selts 

UJUDES OLÜMPIALE 4000 

MTÜ Florett Ratastoolivehklejate varustuse 

täiendamine 

7700 

Võrumaa Puuetega Inimeste 

Koda 

Võrumaa PIK taotlus 

spordivahendite  soetuseks 

1236 

INVASPORDIKLUBI 

PARASPORT 

Ratastoolitennise mängutoolide 

ostmine 

6400 

Spordiklubi Achilleus Pararattur Mari-Liis Juuli varustuse 

parandamine tiitlivõistlusteks 

1400 

EESTI PIMEDATE 

SPORDILIIT MTÜ 

Spordivarustus Eesti Pimedate 

Spordiliidule 

6000 

MTÜ Eriline Maailm Erivajadustega laste erakooli-

arengukeskuse spordivahendite 

soetamine 

4000 

Eesti Lihashaigete Selts „Avatud ja sportlik Eesti 

Lihashaigete Selts“ (toetatakse 

spordivahendite soetust) 

769 

MTÜ Eesti Elektriratastooli 

Saalihoki Klubi 

„Eesti Elektriratastooli Saalihoki 

Klubi trennide ja turniiri korralduse 

võimekuse tõstmine läbi sobiva 

inventari ja mänguvahendite.“ 

4640 

Eesti Kurtide Spordiliit Tatami soetamine 

sporditreeninguteks 

4000 

Eesti Kurtide Spordiliit Eesti kurtide kergejõustiku koondise 

varustus 

5043 

Eesti Kogelejate Ühing MTÜ EKÜ 2019 Investeeringud 

(toetatakse jalgpalli väravate ostu) 

742 



Spordivahendite taotluste 

toetused kokku 

  49074 

      

Soetuste ja investeeringute 

taotlused: 

    

Rapla Maakonna Puuetega 

Inimeste Koda 

Rapla Kojale esitlustehnika soetus 1435 

Vaimupuu MTÜ Investeeringud MTÜ Vaimupuu 

töövahenditesse 2019 

3362 

Eesti Tsüstilise Fibroosi 

Ühing MTÜ 

Lauaarvuti ja printeri soetamine 1000 

EESTI KUTSEHAIGETE 

LIIT MTÜ 

Kutsehaigete ühingute teenuste 

parendamine tehniliste lahenduste 

abil 

5839 

EESTI PUUETEGA 

INIMESTE KODA MTÜ 

Eesti Puuetega Inimeste Koja hoone 

ligipääsetavuse parandamine 

29810 

Viljandimaa Pimedate Ühing 

MTÜ 

Viljandimaa PÜ tegevusvõimekuse 

tõstmine 

1290 

Viljandimaa Puuetega 

Inimeste Nõukoda 

Viljandimaa Puuetega Inimeste 

Nõukoja hoone üleviimine 

kaugküttele 

30048 

MTÜ Tallinna Puuetega 

Inimeste Koda 

Tallinna Puuetega Inimeste 

Tegevuskeskuse teenuse kvaliteedi 

tõstmine ja ligipääsetavuse 

parandamine 

2951 

TARTU PUUETEGA 

INIMESTE  KODA 

Tartu  PIK  jätkusuutlikkuse 

tugevdamine 

9600 

EESTI PUUETEGA 

INIMESTE KODA MTÜ 

EPIKoja kommunikatsioonialase 

tegevusvõimekuse arendamine 

3891 

Eesti Vaegkuuljate Liit Soetused vaegkuuljatele 2019 3535 

Tallinna ja Harjumaa Kurtide 

Ühing 

Printeri ost 250 



MTÜ Eesti Kurtide Liit Eesti Kurtide Liidu keskuse ja samas 

majas asuvate kurtide 

organisatsioonide füüsilise ja 

kommunikatsioonilise 

ligipääsetavuse parendamine 

39420 

MTÜ Lõuna-Mulgimaa 

Puuetega Inimeste Ühing 

 Hoone kaasajastamine 37939 

Võrumaa Puuetega Inimeste 

Koda 

Võrumaa PIK taotlus  soetuseks 1384 

Lõuna-Eesti Pimedate Ühing Lõuna-Eesti Pimedate Ühingu  

juhatuse liikmele sülearvuti 

soetamine 

1056 

MTÜ Põhja-Eesti Pimedate 

Ühing (PPÜ) 

Põhja-Eesti Pimedate Ühingu 

tegevuskeskuse turvalisemaks 

muutmine ja jätkusuutlikkuse 

tagamine. (Toetatakse nelja trepikoja 

elektri renoveerimine koos 

turvavalgustusega) 

16500 

Eesti Lihashaigete Selts „Avatud ja sportlik Eesti 

Lihashaigete Selts“ 

875 

MTÜ Põlvamaa Puuetega 

Inimeste Koda 

Peri Sotsiaalkeskus 

energiasäästlikuks 

36806 

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing Arvuti soetamine ja valgustuse 

renoveerimine. (Toetatakse 

valgustite soetust ja paigaldus) 

2424 

Eesti Kuulmispuudega Laste 

Vanemate Liit 

EKLVL Rummusaare puhkebaasi 

peamaja renoveerimine 

38410 

Valgamaa Puuetega Inimeste 

Koda 

Uus kontoritehnika Valgamaa PIK-s 6200 

MTÜ Saaremaa Puuetega 

Inimeste Koda 

SPIK kvaliteetsem töökeskkond 26276 

Valgamaa Puuetega Inimeste 

Koda 

Renoveeritud Valgamaa PIK hooned 

(Toetatakse koridori ja 

4000 



 

 

 

 

  

kontoriruumide põranda 

renoveerimist) 

Ida-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koda MTÜ 

TEENUSTELE 

LIGIPÄÄSETAVUSE 

PARANDAMINE (Toetatakse 

soetusi) 

3700 

MTÜ Tallinna Erivajadustega 

Laste ja Noorte Tugiühing 

Tunnetus-teraapiatuba 7000 

Viljandimaa Puuetega 

Inimeste Nõukoda 

Viljandimaa Puuetega Inimeste 

Nõukoja jätkusuutlik areng 

1057 

Eesti Tantsu- ja 

Tsirkuseteraapia Liit 

Tsirkusetalu tsirkusemaja valmimine 14168 

MTÜ Maarjakodu Maarjakodu elumaja renoveerimine 18500 

Seljaajusonga ja 

Vesipeahaigete Selts 

KOMMUNIKATSIOON 2200 

Soetused ja investeeringud 

taotlused kokku 

 350926 

   

Kogu taotlusvoor kokku  400 000 



 

Väljavõtteid aruannetest  
 

 

MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda – Hoone ligipääsetavaks muutmine. 

 

Projekti käigus viidi läbi järgnevad tegevused:  

1. Projekteerimine 

1.1. Ligipääsetavuse projekti koostamine 

Projektiga anti ligipääsetavuse tagamise lahendused Toompuiestee 10 kinnistul ja hoones 

sees. Projekt  sisaldab ka eelprojekti tasemel konstruktiivseid detaile juhul, kui need on 

ligipääsetavuse tagamiseks vajalikud. 

1.2. Projekteerija autorijärelevalve. Ligipääsetavuse projekti koostaja kohustub 

konsulteerima tellijat ehitamise käigus ning paigaldatu üle vaatama. 

Projekti käigus viidi läbi järgnevad tegevused:  

2. Ehitamine 

2.1. Hoonega seotud siltide ja viitade kujundus ja paigaldus  

Kaardistati kinnistu- ning hoonesisesed liikumisteed ja kavandatati vastavalt sildid ja viidad. 

Disainiti ühtses stiilis sildid ja viidad. Toodeti ja paigaldati nii välimised kui hoonesisesed 

sildid ja viidad.  

2.2. Hoone välisukse vahetamine 

Hoone olemasolev veranda välisuks vahetati uue ukse vastu. Uks avaneb nii, et on võimalik 

ratastoolikasutajal ilma kõrvalabita sisenemine (automaatselt iseavanevad uksed). Ukse 

konstruktsioon võimaldab seda kasutada ka talvistes tingimustes.  

2.3. Hoone veranda siseukse vahetamine 

Olemasolev veranda siseuks vahetatti uue ukse vastu. Uks avaneb nii, et on võimalik 

ratastoolikasutajal ilma kõrvalabita sisenemine (automaatselt iseavanevad uksed).  

2.4. Lammutus ja utiliseerimine 

Ukseavade lammutamine ja ehitusjäätmete utiliseerimine. 

2.6. Välimiste juhtteede rajamine (betoonkivi, ca 60 m) 

Paigaldatati betoonkivist juhteed juhatamaks valge kepiga liiklejad Toopuiestee tänavalt 

hoone hoovis asuva peaukseni.  

 

Eesti Kuulmispuudega Laste Vanemate Liit -  Puhkekeskuse remont 

 
Rummusaare puhkekeskus asub Järva vallas (endises Albu vallas) Vetepere külas ja see 

kuulub EKLVL-le. Selles aastaid korraldanud laste- ja perelaagreid ning erinevaid 

spordiüritusi. Kuigi maja oli ka enne selleaastast investeeringuprojekti üldiselt kasutatav, 

vajas ta hädasti remonti. 

 

Teostatud tööd: 

Tellingute paigaldus, vana plastikust voodrilaua imitatsioonfassaadi eemaldamine ja 

utiliseerimine. Veelekete poolt kahjustatud  puit- ja soojustusmaterjalide eemaldamine ja 

asendamine uutega. Hoone välispinnale 45x95 ning 45x45 höövelprusside ja soojustuse 

Isover KL33 paigaldus. Välisvoodrilaudiseks höövelmaterjal kuusk UTVK 21x146 AB, 

aknaplekkide ning aknapiirdelaudade paigaldus. Soojustus puistevillaga, korstnaplekkide 



vahetus. Kahjustatud rõdu talade vahetus, terrassilaudade vahetus, trepi ümberehitus, kaldtee 

ehitus.  

 

Rummusaare remonttööd: 

 

 
 

  



Peale remonti: 

 
 

 

 

 

 

 



Viljandi Puuetega Inimeste Nõukoda – nõukoja hoone kaugkütte süsteemi 

lülitamine. 

 
Küttesüsteemile üleminekul abistas asjaajamisel Viljandi Linnavalitsus. Viljandi PIN esitas 

liitumistaotluse AS Esrole, kes varustab Viljandit kaugküttega. Kaugkütte projekteeris ja tööd 

teostas AS Esro. Kaugküte lülitati sisse septembrikuu viimastel päevadel. Täna on hoone soe 

ja soojus jaotub ühtlaselt kogu hoones. Enam ei ole niiskuse ja kopituse lõhna, mis varasemalt 

oli tugevalt tunda. 

Hoone põrandad vahetas välja AS Pärlin. Võeti üles vanad põrandad, soojustati ja pandi uued 

katted. Elektritöödest eemaldu vanad elektriradiaatorid, mitmed pistikupesad suleti, paigaldati 

evakuatsioonivalgustid. 

 

Tööde käik: 

  

 

  



Paigaldatud kaugkütte: 

 

 

  



Põlvamaa Puuetega Inimeste Koda – Ligipääsetavuse ja soojade 

ruumide tagamine. 

Valmistati 5 pakettakent; OÜ Rekontra ehitas endisest sahvriruumist katlaruumi ning 

paigaldas aknad ja viimistles aknapaled; 

Ehitati välja ja paigaldati õhk-vesi küttesüsteemi Peri Sotsiaalkeskusesse, samuti loodi 

ühendus sooja tarbevee saamiseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MTÜ Floret – vehklemiseks kohandatud ratastool ja alus. 

 

Soetati invaspordi varustus: 

 

 

 

 

 

 

 



MTÜ Eesti Elektriratastooli Saalihoki Klubi 

  
 

Sai leitud soodsaim akude pakkuja Renovaar Oü näol tasutud arve ja akud paigaldatud kahele 

mängutoolile, et mängutoolid peaksid 2h trennile paremini vastu. 

 

EPIF-i projekti rahad võimaldasid muretult soetada Hawaii Expressist rulluisurattaid, et 

lihtsalt lahendatav mure ei saaks takistuseks, et mõni mängija trennist osa võtta ei saa. 

 

Ventilaatorid on oluline kulutarvik, sest aitab pikemalt käigus hoida märksa kallimat 

elektroonikat, mis võivad intensiivse mängu käigus üle kuumeneda. 

 

Varem oli mureks, et kui tool hoiuruumist saali või võistluspaika toodi avastati, et kummid on 

tühjad ja vajaksid pumpamist, kuid pump oli mahajäänud või käsitsi pumbatav, et kulus 

küllaltki kaua aega nüüd on klubi hoiuruumis kiireks pumpamiseks kompressor kenasti võtta.  

 

Elektroonikaga tööd sai teostatud Invaru Oü juures omaosalusena sponsorrahade eest ja 

hiljem transporditud tagasi Sõle Spordikeskusesse. Koostöös on loodud täiesti uue 

elektroonikaga(pult, aju ja mootorid) mängutool ja tehtud ka jooksvaid parandustööd. 

Lihtsamate tööde juures oli abiks Tarmo Loose , kellele soetasime remondiks kulutarvikuid, 

mille abil sai remonditud viite klubi mängutooli. 

 

Seni oli mängutoolide hoiu nurga põrand juhtmeid ristirästi täis ja muid vahendeid oli 

keeruline hoiustada tänu riiulitele on juhtmed jalust ära pea kohal ja võimaldab igal mängijal 

endal peale trenni mängutool laadima panna ja soetatud mänguvahenditele on olemas enda 

kindel koht 

 
 

  



Lõuna-Mulgimaa puuetega ja eakate erinevate tegevusvõimaluste 

laiendamine 
 

Projekti: „Lõuna-Mulgimaa puuetega ja eakate erinevate tegevusvõimaluste laiendamine“ 

tegevustena tehti investeeringuid hoonesse ja taristusse, et tagada parem hoone 

funktsionaalsus ja soojuspidavus.  

Projekti käigus soojustati keldrikorrus ja keldrikorruse ruumid varustati sooja- ja veetrassiga. 

Teostatud investeeringu tulemusel on tagatud kogu hoones igapäevaselt kasutuses olevate 

ruumide efektiivsem energiakasutus ja teenuste parem kvaliteet. Soojakao tõkestamine on 

vähendanud küttekulusid ja ühingu haldusvõimekus on kasvanud. Abja Päevakeskuse 

keldrikorruse ruumides puudus vesi ja soojustus, mis tingis igapäevase ebaefektiivse 

energiakasutuse kogu hoones. Külma keldri tõttu olid esimese korruse ruumide põrandad väga 

külmad, sooja vett saadi soojaveeboilerite abil mistõttu oli kogu esimese korruse 

energiakasutus ebaefektiivne.  

 
 

Probleemi lahendamiseks lammutati keldrikorruse põrandad, veeti lõhutud pinnas välja. Kogu 

ehitustegevusega seotud materjalide vedu ja utiliseerimine toimus selleks ettenähtud kohtades.  

Abja Päevakeskuse keldrikorruse ruumidesse paigaldati kaugküte ning kanalisatsiooni ja 

veetorustiku süsteem. 60 meetrit majast eemal asuvast katlamajast kuni Abja Päevakeskuse 

hooneni paigaldati väline soojatrass. Põrandakütte torustiku, kanalisatsiooni ja vee ning 

soojatrassi paigaldamiseks tehti ettevalmistustöid põrandate betoneerimiseks ning nende 

tööde käigus selgus, et majal puudus vundament ehk siis alusvöö. Keldri seinad toetusid mulla 

peale. Ettearvamatu tööna valati keldri seintele alus alla, et muld ei hakkaks seinasid lõhkuma 

ehk siis valati hoonele vundament. Ettearvamatutest töödest tuleneva kulu kattis Mulgi 

Vallavalitsus. Misjärel põrandad betoneeriti.  



 
 

Hoone keldrikorrusele paigaldati põrandate betoneerimise järgselt soojussõlm ning toimus ka 

soojussõlme reguleerimine.  

 
 

Tagati esimese korruse üleminek elektriküttelt odavamale ja efektiivsemale küttele. 

Ehitustööde teostaja poolt anti tööd aktiga üle ühingule.  

Kokkuvõtteks paraneb eakate ja puuetega inimestele suunatud täiendavate tegevuste 

võimaluste loomine ja avardamine, toimub ka hoone püsikulude vähendamine. Ühing on 

seeläbi tugevam oma sihtrühma esindus- ja huvikaitseorganisatsioonina. Käesoleva 

investeeringu tulemusel on ühingul suurepärased eeldused kaasata senisest enam inimesi 

ühingu erinevatesse tegevusse. 



 

MTÜ Vaimupuu  

 

MTÜ Vaimupuu annab välja ajakirja Vaimupuu, jagab infot veebikeskkonnas 

www.vaimupuu.ee ja Vaimupuu Facebooki leheküljel. Oleme 2019. aastal soetatud arvutit ja 

fotoaparaati juba kasutanud – loonud galeriisid ja teinud kujundusi. Paberkandjal Vaimupuu 

ilmub 4 korda aastas. Kujundamine on uues arvutis palju kiirem protsess. 

 

 

 
 


