
 

MAJANDUSAASTA ARUANNE

 

 

aruandeaasta algus: 01.01.2012

aruandeaasta lõpp: 31.12.2012

 

 

nimi: Raplamaa Vaegkuuljate Ühing

 

registrikood: 80023759

 

 

tänava/talu nimi,

maja ja korteri number:

Värava-Jaagu talu

küla: Karitsa küla

vald: Kaiu vald

maakond: Rapla maakond

postisihtnumber: 79320

 

 

telefon: +372 53315913

 

e-posti aadress: info@raplavk.eu

veebilehe aadress: www.raplavk.eu



2

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Sisukord

Tegevusaruanne 3

Raamatupidamise aastaaruanne 13

Tegevjuhtkonna deklaratsioon 13

Bilanss 14

Tulemiaruanne 15

Rahavoogude aruanne 16

Netovara muutuste aruanne 17

Raamatupidamise aastaaruande lisad 18

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted 18

Lisa 2 Tööjõukulud 18

Lisa 3 Seotud osapooled 18



 
 

ARUANNE 
 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing: „Koos kergem“ projekti kohta 
 

 
1. Läbiviimisaeg: 01.01.2012 – 31.12.2012 ( aruanne IV osas ) 
 
 

2. Projekti läbiviimise lühikirjeldus (mida tehti, mis toimus jne): 
 
EVKÜ Rapla Selts kanti mittetulundusühingute registrisse 19.01.1998.a. Seltsi  
tegevus algas asutamiskoosolekuga 24.09.97.a.  Nimi muudeti Raplamaa Vaegkuuljate 
Ühinguks 29.02.2008.a. Äriregistri Reg. nr: 80023759. 
 
I osa  01.01.2012 – 31.03.2012 
 
Ajavahemikul 01.01.2012 – 31.03.2012 toimus kokku üks üritus, üldkogu. 
 
01.01.2012 kuni 31.03.2012 toimus Rapla Vallavalitsusega arutelu Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingu kontori üüri lepingu arutelu, seosest üüripinna hinnatõusuga. 
Tulemuseks tuli üürileping lõpetada ja seisuga 31.03.2012 kolis Raplamaa Vaegkuuljate 
Ühing Raplas, Tallinna mnt. 17a välja. 
 
Esialgne üldkogu pidi toimuma 21. veebruaril 2012.a. Lükati juhatuse esimehe Viljar 
Parm´u soovil edasi 20. märtsiks.   
 
20.märtsil 2012.a. toimus ühingu üldkoosolek. 
Päevakorra sissejuhatus: 
Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
Ühingu 2011 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne. 
Majandusaasta 2011 aruande kinnitamine. 
2012 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine.  
Arengukava 2012 – 2017 tutvustus ja kinnitamine. Juhatuse liikme ja esimehe valimine. 
 
Üldkoosolek läbis probleemideta, otsuseid võeti ühehäälselt vastu. 
Jätkame programmi: „Koos kergem“. 
Arengukava 2012 -2017 oli mõningaid probleeme, seda täiendati ja parandati. 
Juhatuses jätkavad sama kooseis, hääletati ühehäälselt selle pool ja jätkab sama meeskond. 
Meeskond juhatuses: Viljar Parm, Milvi Kangur ja Liivi Neemsalu. 
 
 
 
 
 
 
 
 



II osa 01.04.2012 – 30.06.2012 
 
Ajavahemikul 01.04.2012 – 30.06.2012 toimus kokku kaks üritust, teabepäev Rapla 
Kultuurikeskuses ja kohtumisüritus Saaremaa vaegkuuljatega Kuressaares. 
 
17. aprillil 2012.a. toimus ühingu esimene teabepäev Rapla Kultuurikeskuses. 
Teabepäeva teema: Abivahendite tutvustus ja selle hinna poliitika ning 
Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevusest. 
Esinejad: Kaarel Saluste MTÜ Jumalalaegas ja 
Uno Taimla Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse esimees. 
 
Kaarel Saluste tutvustas abivahendeid, suitsuandurid, kommunikaatoreid jne. Huvi oli 
päris suur, aga hinnad olid üpris soolased. Soodustusi saab Isikliku Abivajaja Kaardiga 
(IAK) kuni 90%. Ühingu liige, kes on MTÜ Jamalalaegast ostnud aparaadi, mis ei tööta. 
Kaarel siis aitas ja juhendas ning seletas, et järgmisel korral ei tuleks probleeme.  
Järeldus: Ühingul on edaspidi vajadus inimesi aidata ja kuulata, mis abivahendid sobivad 
ja mida mitte. Aastas peaks selliseid abivahendi teabepäeva tegema kaks korda aastas. 
 
Uno Taimla tutvustas Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevusest: 
 
PÕHIEESMÄRGID: 
Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine. 
Vaegkuuljatele toimetulekule kaasaaitamine. 
Olla koostööorganiks vaegkuulmisega tegelevate ühingute, riigi ning omavalitsuste vahel. 
 
PÕHITEGEVUSED: 
Vaegkuuljate probleemide teadvustamine ja nende lahendamisele kaasaaitamine. 
Osalemine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide ning 
arengukavade väljatöötamises ja elluviimises. 
Koostöö tegemine sotsiaal-, tervishoiu-, kuulmisrehabilitatsiooniasutustega. 
Vaegkuulmisalaste publikatsioonide ja infomaterjali väljaandmine ja levitamine, info- ja 
teabepäevade ning koolituste korraldamine. 
Liikmesorganisatsioonide tegevuse koordineerimine ja toetamine. 
Koostöö tegemine liidu tegevusest huvitatud asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega nii 
Eestis, kui ka välismaal, ning info vahendamine jne. Esitati küsimusi ja arutati muudest 
küsimustest. 
Uno Taimla kuulub ministeeriumis abivahendite ekspert komisjoni. Rääkis 
soodustingimustel abivahenditest jne. 
Järeldus: EVL on tähtis organisatsioon kõigile, ühing soovis edaspidi täpsemalt 
abivahendite ekspert komisjoni tegevusest rohkem informatsiooni. Toome selle 2013 
aastaks. 
 
22. mai 2012.a. Kohtumisüritus Saaremaa vaegkuuljatega Kuressaares. 
Ilm oli ilus ja päikesepaisteline. Välja sõit toimus Raplas, Karmani kaubamaja parklast 
kell 07.00. 
Kell 08.30 jõudsime Virtsu, ootasime praami. Jalutasime Virtsu sadama ümbruses, palju 
uuendusi tehtud. Praam jõudis sisse ja sõit algas Kuivastu sadama poole. Ülesõit toimus 
ainult 25 minutit. 
Esimene peatus oli Saaremaal, Kaali järv. Tutvusime Kaali kraateriga, mis on meteoriidi 



langemisest ja sellele järgnenud plahvatusest tekkinud kraater Saaremaal Kaalis 
(Kuressaarest 20 km kirdes). Kaali kraatri juurde on rajatud Kaali külastuskeskus. Käidi 
poes ja istuti maha ning ajati juttu ning räägiti Kaali kraatrist. Meie liikmed ostsid Kaali 
poest Saaremaa Karja porgandileivast tühjaks. 
Kell 11.30 jõudsime Kuressaarde, Saaremaa Puuetega Inimeste Kotta. Meid võttis vastu 
Saaremaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine Eda Põld ja tema abilised ja liikmed, pakuti 
kohvi ja räägiti muljeid ja tegemisi nii Raplamaa kui ka Saaremaal. Vahetati kogemusi ja 
räägiti kuulmisnõustamist teenustest, mis on Saaremaal hästi toiminud, mida Raplamaal ei 
ole. 
Tutvustati Saaremaa Puuetega Inimeste koja esinaist Veronika Allast. 
Veronika rääkis tegevusest ja projektidest ning teenustest, mis neil on ning tutvustas koja 
maja, mis on suur, vahetati muljeid jne. 
Eda vahetas ameti ja oli meile giidiks. Viis meid Kuressaare kesklinna, tutvustas 
vaatamisväärsustega. Lõunasöök toimus „Reheköögis“, kus pakuti head praadi ja 
magustoitu. 
Peale lõunat sõitsime bussiga teise kohta, et külastada Kuressaare linna piiskopilinnust. 
Piiskopilinnus on suur ja seal tegutseb nüüdselt muuseum.  
Giid tutvustas meile piiskoplinnust ja rääkis selle ajalugu. Peale lossi külastust mindi 
kesklinna, kellel jäid Kaali poest Karja porgandileivast ilma, leidsid selle üles Kuressaare 
linna kaubamajast. 
Selline kiire ja väike külastus Saaremaal saigi läbi, algas tagasi sõit mandri poole. 
Järeldus: Ekskursioonid on vajalikud, et meenutada ajalugu, selle vaatamisväärsustega. 
Vahetada teiste organisatsioonidega kogemusi. Otsustati 2013 aastal minna Sant-
Peterburgi, kuid oma osalusega. 
 
III osa  01.07.2012 – 30.09.2012 
 
 
Ajavahemikul 01.07.2012 – 30.09.2012 toimus Rapla Kultuurikeskuses kaks üritust, 
teabepäev-kohtumisüritus Läänemaa Vaegkuuljate Ühinguga ja 15 aastat Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingut. 
 
18. juulil 2012.a.  
Ilusal juulikuu päeval külastasid Raplamaad Läänemaa vaegkuuljad. Võtsime neid vastu 
ilusa  
laulu ja kohvitamisega. Ajati juttu ja vahetati töökogemusi. 
Läänemaa vaegkuuljate juht Silvi Kallemets ning Raplamaa vaegkuuljate juht Viljar Parm  
tutvustasid  oma maakonna vaegkuuljate tegevust ja ka probleeme. Kõige rohkem 
vajatakse  
kuulmisnõustamist. Kohtumine lõppes suure kringli söömisega!   
 
26. September 2012.a.  
Toimus 15 aastat Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu teabepäeva üritus. 
Päevakava: 
10.30 – 11.00  Registreerimine ja kohvilaud 
11.00 – 11.05  Avamine – Viljar Parm, juhatuse esimees 
11.05 – 11.20  Raplamaa VÜ 1997 - 2012 – Viljar Parm,  juhatuse esimees 
11.20 – 11.50  Tervitused – külalised, esinejad 



11.50 – 12.10  Kuulmisprobleemid Raplamaal  - Tõnis Vaik,  Rapla  Maavalitsuse juhataja  
asetäitja sotsiaalhoolekande alal 
12.10 – 12.30  Kuulmisnõustamine kui omavalitsuse  teenus – Külliki Bode, Tallinna ja 
Harjumaa VÜ esinaine 
12.30 – 12.50  Üllatus esinejad 
12.50 – 13.10  Liikmete ja koostööpartnerite tänamine - Viljar Parm, juhatuse esimees 
13.10 – 14.00  Päeva lõpetamine, kohvilaud 
 
Avakõnes rääkis RaVÜ esimees Viljar Parm, et meie ühing on saanud 15 aastat vanaks, 
aga see on alles noor ühing. Tutvustati päevakava ja programm jätkus. 
Tutvustati Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu 1997 – 2012 ajalugu, näidati slaidil pilte ja 
tekste RaVÜ ajaloost. 
 
  
Toimus külaliste esinemised ja tervitused RaVÜ-le. 
Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees Uno Taimla kõneles Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu 
loomisest, kui sellel ajal juhtis kauaaegne organisatsiooniline juht Malle Tähe ühingut.  
Malle Tähe sai EVL-i poolt tänukirja, kauaaegse ühingu tegevuse edendamisel. 
Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevdirektor Andrus Helenurm ja Tallinna ja Harjumaa 
Vaegkuuljate Ühingu esinaine Külliki Bode kõnelesid, et Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 
on tilluke kuid võimas. Suured tänud Viljar Parmu-le, kauaaegse ja kohusetruu 
organisatsioonilise töö eest kuulmispuudega inimeste tegevuse edendamisel. 
Rapla Maavalitsuse juhataja  asetäitja sotsiaalhoolekande alal Tõnis Vaik kõneles ja andis 
üle ühingule lilled ja tänud. 
Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja juhataja Mare Käpp ja raamatupidaja Valve 
Kasemets andsid üle ühingule lilled ning suured tänud Viljarile, kes on veel noor ja tubli. 
Olgu ühing siis tugev ja arenev. 
Märjamaa Vallavalitsus andis ühingule üle lilled ja tänud koostöö arendamise eest! 
 
Tõnis Vaik Rapla  Maavalitsuse juhataja  asetäitja sotsiaalhoolekande alal esines 
ettekandega Kuulmisprobleemid Raplamaal, näitas slaidil tekste ja pilte. Palju oli müüdud 
Raplamaal kuuldeaparaate ja muid abivahendeid ning selle probleemi tervikuna. 
Abivahendid on viimastel aastatel läinud aina kallimaks, seepärast saavad riigi poolne raha 
kiiresti otsa. 
 
Külliki Bode Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljate Ühingu esinaine esines ettekandega 
Kuulmisnõustamine kui omavalitsuse teenus. Rääkis kuulmisnõustamises, mis on 
kuulmis-nõustamine?  
Kuulmisnõustamine on kuulmispuudega inimeste, nende pereliikmete ja teiste kuulmis-
probleemidega kokkupuutuvate inimeste nõustamine ehk siis kuulmisnõustamise teenuse 
pakkumine KOV-is ja Tallinnas, nõuandeliinid (telefon, e-mail, koduleht), teabepäevade 
läbiviimine, ennetustegevus koolides ja mürarikastes tootmisettevõtetes nõustamine 
hoolekandeasutustes jne.  Kuulmisnõustamise teenus vähendab sotsiaaltöötaja koormust,  
kvaliteetne teenus valla inimestele, ennetustegevuse tagajärjel vähem kuulmispuudega 
inimesi vallas ja vallaelanike parem toimetulek. 
 
Üllatusesineja oli Rapla Ühisgümnaasiumi õpilane, kes mängis viiulit ja laulis. 
 



Toimus liikmete ja koostööpartnerite tänamine.  
 
15 aasta jooksul on tehtud koostööd Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Kojaga, Rapla 
Maa-valitsusega, RaplaǦ, KaiuǦ, KohilaǦ, MärjamaaǦ, Vallavalitsusega, SA Rapla 
Haiglaga, Eesti Vaeg-kuuljate Liiduga, Tallinna Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusega, 
Rapla Kultuurikeskusega, Rapla Perearstikeskusega ja teiste koostöö partneritega. 
 
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu Juhatus  
Tänas Ǧ Kõiki organisatsioone ja inimesi, kes on Raplamaa Vaegkuuljate Ühingut nende 
aastate jooksul aidanud! 
 
Uno Taimla Ǧ Eesti Vaegkuuljate Liidu esimees 
Andrus Helenurm - Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevjuht 
Külliki Bode  – Eesti Vaegkuuljate Liidu juhatuse liige 
Arvo Kannel – Kuulmisrehabilitatsiooni Keskuse direktor 
Mare Käpp  – Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja juhataja 
Malle Tähe – Raplamaa Vaegkuuljate Seltsi asutaja ja kauaaegne juht 
Tõnis Vaik – Rapla Maavalitsuse juhataja asetäitja sotsiaalhoolekande alal 
Rapla vallavalitsus, Kaiu vallavalitsus, Kohila vallavalitsus, Märjamaa vallavalitsus 
 
Aktiivseid ühingu liikmeid: 
Ilse Rahkema, Heli Tulp, Laine Raud, Heljo Tammesson, Albert Kangur, Tiina Kriiva, 
Linda Leinberg, Selma Kosenko, Elle Jaani, Evi Rooväli, Hugo Pesor, Laine Raud ning 
juhatuse liikmed Milvi Kangur ja Liivi Neemsalu. 
 
Rapla maakonna kohaliku lehe „ Raplamaa Sõnumid“ ajakirjanud käisid üritusel ja 
intervjueerisid ning tegid pilte. 
 
Päev lõpetati rohke sõnavõtuga ja piduliku tordi söömisega! 
 
 
IV osa  01.10.2012 – 31.12.2012 
 
 
Ajavahemikul 01.10.2012 – 31.12.2012 toimus Rapla Kultuurikeskuses kaks teabepäeva 
üritust ja osalemine Eesti Puuetega Inimeste Koja seminaril.  
 
23. oktoober 2012.a. toimus ühingu teabepäev Rapla Kultuurikeskuses. 
Teabepäeva teema: Kuulmisrehabilitatsioon ja abivahendid. 
Esines: Kuulmiskeskuse direktor Arvo Kannel. 
Oktoobrikuu on kuulmise kuu. “Hoia kuulmist!” 
 
Arvo Kannel tutvustas ja rääkis kuulmisabivehnditest ja mis need on? 
 
Kuuldeaparaatide tööpõhimõte: 
• mikrofoni muudab sisenevad helisignaalid elektrilisteks signaalideks, mis suunduvad 
võimendisse 
• võimendi võimendab neid elektrisignaale ja suunab telefoni 



• telefon muundab võimendatud elektrisignaalid taas helivõngetes (nt sisenes heli 
tugevusega 40dB, võimendus on 25dB, seega telefonist väljub heli tugevusega 65dB). 
 
Kõrvasisesed kuuldeaparaadid 
Tehnoloogia võimaldab individuaalsete jäljendite järgi toota ka imeväikseid kosmeetiliselt 
nägusaid ja täielikult kuulmekäiku peituvaid kuuldeaparaate. Siin tuleb arvestada siiski 
asjaoluga, et telefoni suurusest tingituna on taolised mudelid sobivad vaid kerge-keskmise 
kuulmislanguse korral. 
 
Sisekõrva implantaadi osad ja tööpõhimõte 
 
Implantaadi süsteem koosneb kahest osast: kirurgilisel teel implanteeritav vastuvõtja-
stimulaator koos elektroodide kimbuga ning väline kõneprotsessor mikrofoni ja saatja 
rõngaga, mis saadab vajaliku informatsiooni implanteeritud osale. 
 
Vastuvõtja-stimulaator paigaldatakse pea naha alla ning ankurdatakse koljuluusse. 
Elektroodide kimp viiakse operatsiooni käigus sisekõrva e tikku. Kuuldeaparaat 
stimuleerib võimendatud ja töödeldud helilainetega teos allesjäänud väliseid karvarakke, 
mis omakorda aktiveerivad kuulmisnärvi kiude. Implantaadisüsteemi erinevus 
kuuldeaparaadi töö põhimõttest ongi selles, et hävinud väliste karvarakkude asemel 
stimuleeritakse elektriliselt otse kuulmisnärvi kiude, kust informatsioon suundub 
kõrgemaid kuulmisteid pidi ajukoore kuulmiskeskusesse ja saabunud signaale trakteerib 
aju helidena. 
 
Implantaadi väline osa sarnaneb kuuldeaparaadile: mikrofoni kaudu siseneb heliline 
informatsioon, kõrvataguses või kehalkantavas kõneprotsessoris toimub igale patsiendile 
individuaalselt programmeeritud strateegia alusel signaalide töötlus ja kodeerimine. 
Kodeeritud signaalid saadetakse magnetilise saatjarõnga kaudu naha all paiknevale 
vastuvõtja-stimulaatorile, mis edastab need elektroodide kimbule ja viimane omakorda 
kuulmisnärvi kiududele. 
 
Sisseopereeritud implantaadiosa eelduseks on, et ta püsib kogu elu. See ei tähenda, et 
patsiendid tehnoloogilistest uuendustest ilma jääksid. Implantaadi töö sõltub 
kõneprotsessori võimalustest saata talle kodeeritud informatsiooni. Uute strateegiate ja 
uute protsessoritega saab edukalt stimuleerida implanteeritud osa. 
 
Ühingu liige küsis, kas meie vanustele sobivad sisekõrva implantaat? 
 
Arvo siis vastas: Tuleb siiski meeles pidada, et ka implantaat pole lahendus kõigile 
kurtidele ja sobivatel implantaadikandidaatidel tuleb teha kõvasti tööd, et kõnest aru saama 
ja kõnelema hakata. 
Sobivaimad kandidaadid on kurdina sündinud väikelapsed vanuses alla 3 aasta.  Seda 
põhjusel, et aju plastilisus kõne eristamisel ja omandamisel on just sel perioodil suurim. 
Mida aeg edasi, seda võimatumaks muutub kõnest arusaamine ja omandamine (n üle 7 
aastastel lastel ning vanematel kurdina sündinud ja kõnet mitteomandanud isikutel on vähe 
lootust implantaadist abi saada). Samas on ideaalseteks kandidaatideks äkk- ja 
hiliskurdistunud täiskasvanud, kellel pikaaegne kuulmiskogemus ja väljakujunenud kõne. 
Kui kurdistumise ja implanteerimise vahe venib pikemaks kui 3 aastat, hakkavad need 
võimed ununema ja kasu implantaadist vähenema. 



 
Arvo Kannel sai ühingult seosest 15 aastat Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raames 
tänukirja, pika koostöö eest! 
 
20. november 2012.a. toimus ühingu teabepäev Rapla Kultuurikeskuses. 
Teabepäeva teema: Meie ühiskond ja turvalisus. 
Esinesid: politseimajor  Janno Ruus, Rapla politseijaoskonna juht korrakaitsebüroo, Lääne 
prefektuur. 
Turvateenuste pakkuja G4S, Raplamaa piirkonna kliendihaldur Maiu Piirimets. 
 
Politseimajor Janno Ruus tutvustas Politsei- ja Piirivalveameti tegevusest ja tutvustas 
turvalisusest ning kuritegevusest. 
 
Politsei- ja Piirivalveameti põhiülesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine; 
kodakondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine; turvalisus ja avalik kord riigi sees 
ning kuritegude menetlemine ja ennetamine. 
 
Need ülesanded jagunevad neljaks valdkonnaks: piirivalve, korrakaitse, 
kriminaalpolitseitöö ning kodakondsuse- ja migratsiooni valdkond. Inimeste esimeseks 
kontaktiks nende kodukohas on nelja regionaalse prefektuuri allüksused olgu selleks siis 
konstaablipunkt, kordon või kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindus.   
 
Oma põhimõtetelt on politsei teenindav organisatsioon ja peame oma peamiseks 
ülesandeks teha omalt poolt kõik, et õiguskuulekal inimesel oleks Eestis võimalikult 
turvaline. Selle nimel teeme aktiivselt koostööd nii partnerorganisatsioonidega 
riigiasutuste seas kui ka erasektoris ja mittetulundusühingute ringis. Põhiväärtused, millest 
lähtume on usaldusväärsus, avatus, koostöö, inimesekesksus, turvalisus, professionaalsus, 
ausameelsus,  ja inimlikkus. 
 
Kõige enam kuritegusid registreeriti möödunud aastal Harjumaal (20 526), IdaVirumaal 
(6346) ja Tartumaal (4262) ning kõige vähem saartel (Hiiumaal 91, Saaremaal 522) ja 
Läänemaal (523) 
13. Kuritegude arv vähenes enamikus maakondades, erandiks olid Saare- ja Jõgevamaa, 
kus registreeriti 4–5% rohkem kuritegusid kui 2010. aastal. 2011. aastal registreeriti Eestis 
318 kuritegu 10 000 elaniku kohta (2010: 361). Endiselt on nii kuritegude absoluut- kui 
suhtarvu poolest eesotsas Harjumaa, mida mõjutab Tallinna kuritegevus, ning kõige 
madalamate näitajatega paistavad silma saared, mida mõjutab geograafiline eraldatus 
mandrist. 
 
Tänu kuritegude üldarvu vähenemisele kahanes enamikus maakondades ka kuritegude 
suhtarv 10  000 elaniku kohta, jäädes siiski kõrgeimaks Ida-Virumaal ja  
Tallinnas. Ida-Virumaal (arvestamata Kohtla-Järvet ja Narvat) registreeriti keskmiselt 445 
kuritegu 10 000 elaniku kohta. Tallinnas registreeriti 10 000 elaniku kohta  
422 kuritegu, Narvas 357, Pärnus 350, Kohtla-Järvel 324 ja Tartus 303. Lisaks saartele on 
turvalisemad piirkonnad ka Järva- ja Viljandimaa, kus registreeriti vastavalt  
175 ja 173 kuritegu 10 000 elaniku kohta. 
 
Kõige enam vähenes registreeritud kuritegevus Läänemaal (-26%) ja Valgamaal  
(-17%). Langustendents ilmnes enamikus maakondades: registreeritud kuritegude 



arv vähenes 12 maakonnas, kasvas kahes ning jäi samaks ühes maakonnas. Kuritegude 
koguarvule avaldas tugevat mõju kuritegevuse vähenemine Harjumaal, kus  
registreeriti ligi pooled (48%) kuriteod. 
 
Joobes sõidukijuhtimine 
Joobes sõidukijuhtimise eest mõisteti kohtus süüdi 3266 ja õigeks 6 isikut. 
104 Aastaga kasvas süüdimõistetute arv 590 võrra ehk 22%. Korduvalt sama aasta jooksul 
mõisteti joobes juhtimises süüdi 92 isikut (3%), neist 89 isikut kaks korda ja kolm isikut  
kolm korda. 74% süüdimõistetutest karistati vangistusega, mis võidi jätta tingimisi 
kohaldamata või asendada üldkasuliku tööga. Kohtuotsuste valimi 105 järgi karistati 
kõigist  
süüdimõistetutest reaalse vangistusega ligikaudu 7%, tingimisi vangistusega 54% ja  
üldkasuliku tööga 13%. Rahalise karistuse sai 26% süüdimõistetutest. Mõistetud 
vangistuse keskmine kestus (mediaan) oli 4 kuud (2010: 3 kuud); need andmed hõlmavad 
ka  
juhtumeid, kus vangistus asendati üldkasuliku tööga. Tingimisi või reaalne vangistus 
kestusega enam kui üks aasta mõisteti 39 isikule, mis moodustas kõigist vangistusega 
karistatutest alla 2%.  
Valimi järgi oli reaalse vangistuse keskmine kestus 4 kuud ja tingimisi vangistuse 
keskmine kestus 3 kuud, katseajaga keskmiselt 24 kuud. Üldkasuliku töö keskmine kestus 
oli 240 tundi, selle tegemiseks anti keskmiselt 14 kuud. Rahaline karistus jäi vahemikku 
40 – 15 235 eurot (626 – 238 379 krooni; mediaan 757 eurot ehk 11 844 krooni; 
aritmeetiline keskmine 874 eurot ehk 13 675 krooni). Joobes juhtidelt koni skeeriti viis 
sõidukit. Kohtueelne menetlus joobes sõidukijuhtimise kuriteos maksis keskmiselt 200 
eurot (ilma kinnipidamiskuluta 106 183 eurot); kohtueelse menetluse kogumaksumus 
registreeritud joobes sõidukijuhtimise kuritegudes oli ligikaudu 640 000 eurot.  
Kriminaalasja menetlemiseks kohtueelses menetluses kulus keskmiselt 7,1 tundi  
(Lindsalu, 2011).  
Vanglas viibis 2011. aasta lõpul 303 joobes sõidukijuhtimise eest karistatut; neist  
92 isikul oli selle kuriteo eest määratud karistus raskeim. Kriminaalhooldusel viibis  
samal ajal 2113 isikut, kellest 428 oli suunatud üldkasulikule tööle. 
 
Esitati palju küsimusi turvalisuse osast. Helkurid, sebra, tänaval liikumine, jalgrattaga jne. 
 
Põhiküsimus oli jalgratta kellad, mida kuulmispuuetega inimestel eriti kasu ei ole! Sest 
nad ei kuule. 
 
Janno Ruus soovitas sõita jalgrattaga liikluses ettevaatlikult ja olla tähelepanelik. 
 
Tehti suur aplaus ja tänati Janno Ruusi ettekande eest. 
 
G4S  Raplamaa piirkonna kliendihaldur Maiu Piirimets tutvustas turva teenuseid ja 
tutvustas firmast. 
 
G4S on Eestis tegutsev kontsernina. G4S Eesti esindused asuvad Tallinnas, Tartus, 
Pärnus ja Jõhvis. G4S Eesti kontserni käive oli 2011. aastal 54 miljonit eurot ja 
töötajate arv ligi 3000. G4Sil on üle 45 000 püsikliendi. G4Sile kuulub Eesti 
Turvaettevõtete Liidu andmetel 46% Eesti turvaturust ja 57% Eesti valveteenuste turust. 
Oma 



hea maine klientide hulgas on G4S pälvinud eelkõige tänu teenuste ja teeninduse 
kvaliteedile. G4S Eestile on omistatud rahvusvaheline kvaliteedisertifikaat ISO 
9001:2008. Selle nõudeid järgivad oma tegevuses kõik kontserni ettevõtted. 
 
Olla hinnatuim turvalahenduste pakkuja. 
 
Seejuures lähtume järgmistest väärtustest: 
kliendikesksus – meil on avatud ja usalduslik suhe oma klientidega ja me teeme 
vastastikku kasulikku koostööd  
pädevus – areneme pidevalt ja tõestame oma pädevust üha uute ja tipptasemel 
turvalahenduste pakkumisega 
tulemuslikkus – parandame aasta-aastalt oma töötulemusi, tagades ettevõtte jätkusuutliku 
arengu 
parimad töötajad – hoolime oma töötajate oskustest ja kõrgest motivatsioonist, loome neile 
arenguvõimalusi ning innustame järgima ühiseid väärtusi 
ausus – ausad teod tagavad meie usaldusväärsuse 
koostöö – töötame ühise meeskonnana G4Si eduka tuleviku nimel. 
 
G4S pakub erinevaid teenuseid: Koduvalve, kodukindlustus, autovalve, videovalve jne. 
 
Põhiline on mida klient endale valib on Koduvalve. 
 
G4S Koduvalve võimaldab endal kokku panna vajadustele vastava turvapaketi, mille 
kuutasu sisaldab valveseadmestiku ja erinevaid teenuseid. 
 

 Koduvalve võimaldab endal kokku panna vajadustele vastava turvapaketi, mille 
kuutasu sisaldab valveseadmestiku ja erinevaid teenuseid. 
 

 Koduvalve seadmeid on samadel tingimustel võimalik soetada nii juhtmevabana 
kui ka juhtmetega. Koduvalve juhtmevabad valveseadmed on ideaalne lahendus 
juhul, kui ei soovita või ei ole enam võimalik andurite jaoks seintele kaableid 
vedada. 

 Abi saabub ruttu, sest G4Sil on kõige rohkem patrullekipaaže. Kõikjal Eestis! 
 24h tulekahjuvalve. Häireteade edastatakse juhtimiskeskusse ka siis, kui süsteem 

on parasjagu valvestamata (va väljakutseteenus).  
 
Esitati küsimusi ja räägiti probleemidest. Eriti huvitav oli ühingu liikmetel teada hinda, 
hinnad olid meie jaoks liiga kallid. 
 
30. november 2012.a. Osales Raplamaa VÜ Rapla Kultuurikeskuses Rahvusvahelise 
Puuetega inimeste päeval! 
Juhatuse liige Viljar Parm sai Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Kojalt Tänukirja.  
 
03. detsember 2012.a. Osales Raplamaa VÜ juhatuse liige Viljar Parm, Tallinnas 
Swissotelis, Eesti Puuetega Inimeste Koja poolt korraldatud Rahvsvahelise Puuetega 
Inimeste Päevale pühendatud konverentsi „Puudega inimesed – 20 aastat muutuste 
tuultes“. 
 



17. detsember 2012.a. pidi toimuma ühingu jõulupidu Rapla Kultuurikeskuses. 
Paljud ei saanud osaleda, kes oli haige ja kes ei pääsenud kodust välja, sest ilmad olid 
väga lumised. Korraldatakse selle asemel 2013 aasta veebruaris. 
 
18. detsember 2012.a. toimus EPIK teabepäev „Puudeteemaline seminar, Rapla 
Maavalitsuse saalis. Kus osales Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu liikmed. 
 
Monika Haukanõmm, EPIK juhatuse esimees tutvustas ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonist, ellurakendamine ja järelevalvest. 
 
Karin Hanga, EPIK tegevjuht tutvustas ÜRO konventsiooni ja puuetega inimeste õigustest 
Eestis: 
Riiklikud sotsiaaltoetused ja sotsiaalteenused puudega inimestele. 
 
Genadi Vaher, EPIFi juhataja tutvustas ÜRO konventsiooni ja puuetega inimeste töövõime 
edendamisest. Töövõimetuse reform Eestis (parkimiskaardid?) 
 
Tõnis Vaik, Rapla maavalitsuse sotsiaaltöö juht tutvustas Rapla maakonnas osutatavaid 
KOV-sotsiaaltoetuseid ja -teenuseid puudega inimestele. 
 
Aktiivne oli ühingu liikmete osavõtt, Tartu reisil, Raplamaa VÜ kontori avamisel ja Rapla 
maakonna puuetega inimeste päevast.  
 
Ühingu esimees võttis osa nii EVL juhatuse kui ka üldkogust ning Rapla PIK nõukoja 
koosolekutest.  
 
Peale ürituste läbiviimise tuleb ühingu tööks lugeda ka info levitamist telefoni kaudu, 
infolehtede ja teatmike jagamist ning kuuldeaparaatide otsikute  ja patareide 
soodushindadega müüki. 
Juhatuse liige  V. Parm muutis ja täiendas Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu interneti 
kodulehekülge: www.raplavk.eu .  
Ühingu esimees V. Parm tegeles  kuulmisnõustamisega maakonnas ning abistas 
vaegkuuljaid kuulmisabivahendite tutvustamisel ja kasutamisel.  
 
   
2013.a. jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos kergem”. 
 
3. Projekti avalikustamine:  Kodulehes: http://www.raplavk.eu , maakonna ajalehes: 
„Nädaline“ ning Eesti Vaegkuuljate Liidu infolehe“Auris“ kaudu.  
 
4. Projekti tulemus: 
 
Projekti tulemus oli hea, täitsime 100%. Kuid üritustel tulid mõned muudatused ja 
parandused, seega jäi maht samaks. 
 

http://www.raplavk.eu/
http://www.raplavk.eu/
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud
01.01.2012-31.12.2012
aasta kohta. 2012 aasta aruande koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja
hea
raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud EV Raamatupidamise
Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti Vabariigi seadusandlikest aktidest.

Raamatupidamise aastaaruanne kajastan õigesti ja õiglaselt Raplamaa Vaegkuuljate
Ühingu
finantsseisundit, majandustegevuse tulemust, rahavoogusid ja netovara muutuste
aruannet.

Juhatuse hinnangul on Raplamaa Vaegkuuljate Ühing jätkuvalt tegutsev
mittetulundusühing.
Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu majandusaasta aruanne 2012 on kinnitatud üldkoosolekul
19.02.2013
 

 

Juhatuse liikmed:
Viljar Parm
Milvi Kangur
Liivi Neemsalu
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 31.12.2011

Varad   

Käibevara   

Raha 994 644

Kokku käibevara 994 644

Kokku varad 994 644

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 644 622

Aruandeaasta tulem 350 22

Kokku netovara 994 644

Kokku kohustused ja netovara 994 644
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2012 2011

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 343 313

Annetused ja toetused 2 076 1 914

Muud tulud 92 3 632

Kokku tulud 2 511 5 859

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -283 -204

Mitmesugused tegevuskulud -1 642 -1 677

Tööjõukulud -144 -282

Muud kulud -92 -3 674

Kokku kulud -2 161 -5 837

Põhitegevuse tulem 350 22

Aruandeaasta tulem 350 22
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2012 2011

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 343 313

Laekunud annetused ja toetused 2 076 1 914

Muud põhitegevuse tulude laekumised 92 3 632

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -2 161 -5 837

Kokku rahavood põhitegevusest 350 22

 

Kokku rahavood 350 22

 

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 644 622

Raha ja raha ekvivalentide muutus 350 22

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 994 644
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2010 622 622

Aruandeaasta tulem 22 22

31.12.2011 644 644

Aruandeaasta tulem 350 350

31.12.2012 994 994
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Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 2012. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2012-31.12.2012 aasta kohta. 2012 aastaaruande

koostamisel on kinni peetud kehtivatest seadustest ja hea raamatupidamistava nõuetest.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud EV Raamatupidamise Toimkonna juhenditest ja muudest Eesti

Vabariigi seadusandlikest aktidest.

Raha

Varade, vahendite ja võlgnevuste korralised inventuurid viiakse läbi järgmistel tähtaegadel: 1.kassa inventuur – üks kord aastas

detsembrikuu jooksul; 2.nõuete ja kohustuste inventuur - üks kord aastas seisuga 31. detsember; 3.varade inventuur (põhivara,

varud, bilansivälised varad) - üks kord aastas seisuga 31. detsember; 4.panga ja maksuameti saldode võrdlus seisuga 31. detsember

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2012 2011

Palgakulu 106 210

Sotsiaalmaksud 38 72

Kokku tööjõukulud 144 282

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 31.12.2011

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 51

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2012 2011

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi   



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 19.02.2013

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2012 - 31.12.2012 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 10.06.2013

MILVI KANGUR Juhatuse liige 10.06.2013

LIIVI NEEMSALU Juhatuse liige 10.06.2013



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Tervisehäiretega isikute ühendused ja nende liidud;

puuetega inimeste ühendused ja nende liidud,

erivajadustega inimeste kaitseühendused

94997 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Mobiiltelefon +372 53315913

E-posti aadress info@raplavk.eu

Veebilehe aadress www.raplavk.eu


