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TEGEVUSARUANNE 
 

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing 
 

 
1. Läbiviimisaeg: 01.01.2015 – 31.12.2015 ( 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  01.01.2015 – 31.03.2015 
 
Veebruar 
 
2015 aasta hooaja alustamine 17. veebruaril. 
Kus arutati  2015 aasta plaane ja jagati 2015 tegevuskava. 
 
Üldkogu koosolek toimus 17. märtsill 2015.a.  
 
Päevakorra sissejuhatus: 
Viljar Parm Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
Ühingu 2014 aasta tegevus- ja raamatupidamisaruanne. 
Majandusaasta 2014 aruande kinnitamine. 
2015 aasta tegevuskava ja eelarve tutvustus ning kinnitamine.  
Jooksvad küsimused ja probleemid. 
 
Üldkoosolek läbis probleemideta, otsuseid võeti ühehäälselt vastu. 
Jätkame programmi: „Koos on kergem“. 
 
Otsustati seoses eelarve kärpetega,  teabepäevi läbi viia Rapla Hooldekeskuses. 
Liikmed võtavad ise kaasa oma piknikukorvi. 
 
Üldkogu otsustas põhikirja alusel punkt 4.6. alusel jätkab juhtima Viljar Parm. 
Milvi Kangur ja Liivi Neemsalu lahkusid juhatuses avalduse alusel tervislikel põhjustel. 
Juhatus otsustas ühehäälselt, et kogu juhatus jätkab kuni 01.06.2015 
Üldkogu määras ühingut juhtima Viljar Parm. 
 
 
II osa 01.04.2015 – 30.06.2015 
 
Aprill 
 
21. aprillil toimus teabepäev teemal „Kuulmisnõustamise ja rehabilitatsiooni tulevik Eestis“ 
Eesti Vaegkuuljate Liidu sotsiaaltöötaja ja kuulmisnõustaja – Ene Oga 
Räägiti sotsiaaltööst ja kuulmisnõustamisest Eestis. 
Ene Oga 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. 
 
Kontrolliti kuulmist ja tehnilisi abivahendeid. 
 
Mai 
 
13. mail toimus kohtumisüritus Tallinna ja Harjumaa Vaegkuuljatega ning Eesti Puuetega 
Inimeste Kojaga. 
Vahetati muljeid ühingute vahel, kuidas paremini ühingut juhtida ning tehti ettepanek, teha 
Rapla maakonnas infopäevi, et saada rohkem liikmeid. 
Toimus arutelu ja plaanidest 2015 suvi-sügis!  
Tutvuti Tallinna linna vaatamisväärsustega. Tagasisõit toimus Elroni firma rongiga. 
 

Juuni 

10. juunil toimus Kohilas infopäev, kus tutvustati Kohila valla rahvale Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingu tegevust. 

Toimus samuti kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime 
kuulmisaparaatidega ümberkäimist. 
Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said valla rahvas näha, kui suur on 
tema kuulmislangus. 

Juuli ja Augustis tegevusi ei toimunud. 

 

III osa 01.07.2015 – 30.09.2015 

September 

22. septembril toimus II osa Kohila Infopäev, kus tutvustati Kohila valla rahvale Raplamaa 
Vaegkuuljate Ühingu tegevust. 

Toimus kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime 
kuulmisaparaatidega ümberkäimist. 
Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said valla rahvas näha, kui suur on 
tema langus. 

Suurim üllatus oli see, et vanemaealised kuulmispuudega inimesed ei saa toime 
kuuldeaparaadi kasutamisega. Hoiavad lihtsalt oma kuuldeaparaati riiulil.  

26.-27. septembril osales Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu esimees Viljar Parm Pärnus 
Viikingi hotellis kuulmisnõustajate koolitusel. Koolitatavateks olid maakondlike vaegkuuljate 
ühingute juhatuse liikmed ja aktivistid, kes oma piirkonnas osutavad kuulmisalast abi 
vaegkuuljatele ning neid ümbritsevatele inimestele. Koolitusel käsitleti organisatsioonilisi 



teemasid, tutvustati abivahendite saamise uut korda ning viidi läbi praktilisi ülesandeid 
kuulmisabivahendite hooldamisel. Lektoriteks olid Tiina Kalevik Astangu 
Kutserehabilitatsioonikeskusest ja dr Liina Luht Ida-Tallinna Keskhaiglast. 

Samuti räägiti pikemalt abivahendi reformist, mis käivitub 01.01.2016.a. 
 

2016. aastal muutub abivahendite saamise kord. Enam ei saa kuulmisabivahendeid maavalitsuste 
kaudu, vaid nüüd tegeleb sellega Sotsiaalkindlustusamet. Piiranguid ei ole abivahendit müüva firma 
valikul, klient võib valida endale sobivaima ettevõtte. Kehtiva abivahendikaardiga inimene, kes vajab 
kuuldeaparaati, pöördub kuulmiskeskusesse ja valib välja endale sobivama kuulmisabivahendi. 
Suurenenud on piirmäärad, mida riik kompenseerib kuuldeaparaadi ostjale. Juhul, kui kliendil ei ole 
kehtivat abivahendikaarti, peab ta taotlema seda Sotsiaalkindlustusametilt. Kaardi taotlemise aluseks 
on arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. 2016. aastal plaanib Raplamaa Vaegkuuljate Ühing viia 
teavitusüritusi Raplamaa valdades ja avaldada täpsemat informatsiooni kuuldeaparaatide saamise 
kohta võimalikult paljudes kanalites.  

 

IV osa 01.10.2015 – 31.12.2015 

Oktoober 

20.oktoobril toimus teabepäev - Oktoober on värviline kuulmiskuu. 
Räägiti suvistest tegemistest ja tuleviku plaane. Viljar Parm rääkis abivahendireformist, mis 
hakkab kehtima 01.01.2016 
Külas käis Kaarel Saluste - Kadrimardi OÜ-st. Kes tutvustas uudseimaid kommunikaatoreid. 
Hoia oma kuulmist! 

November 

17. novembril toimus teabepäev teemal „Hoia Kuulmist“ ja „Tööhõivereform“ 

Juhatuse esimees Viljar Parm rääkis kuulmis probleemidest ja selle ennetamisest ja 
tööhõiverehvormist. 

Töövõime hindamine muutub 2016. aastal. Need inimesed, kellel varem ei ole töövõimetust 
tuvastatud, määratakse alates 1. juulist kas osaline töövõime, töövõime puudumine või 
tunnistatakse töövõimeliseks. Senised töövõimetusprotsendid asenduvad nende kolme 
kategooriaga. Alates 2017. aastast hakatakse uutel alustel määrama töövõimet ka nendel, 
kellel on töövõimetuse määramise tähtaeg selleks ajaks kätte jõudnud. Töövõime hindamist 
teostab töötukassa koos ekspertarstidega. Töövõimetuspensionide asemel hakatakse maksma 
töövõimetoetust. 

27. novembril toimus infopäev  Märjamaa Sotsiaalkeskusses, kus tutvustati Märjamaa valla 
rahvale Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu tegevust. 

Toimus kuulmisnõustamine, kuidas toime tulla kui on kuulmislangus, õpetasime 
kuulmisaparaatidega ümberkäimist. Näidati slaidil Raplamaa VÜ tegevustest ja ajalugu. 
Tutvustati abivahendireformi, kuidas saada uue seadusega abivahendeid. 
Samuti toimus kohapeal kuulmiskontroll, selle tulemisel said valla rahvas näha, kui suur on 
tema kuulmislangus. 



Detsember 

2. detsembril toimus rahvusvaheline puuetega inimeste päev SpaceX-i sündmuskeskuses 
Tallinnas.  
Selle päeva tähistamiseks korraldas Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIK) piduliku 
aastakonverentsi „Puuetega inimesed kutse- ja kõrghariduses ehk mis saab peale põhikooli?“  

Haridus ja hea erialane ettevalmistus on puuetega inimestele tähtis mitte ainult tööturul 
konkureerimise, vaid ka sotsiaalsete suhete ja eneseteostuse vaatenurgast. Seetõttu olid 
esinejate sisukad sõnavõtud ja paneelarutelud suunatud puuetega inimeste kutse- ja 
kõrghariduse temaatikale. Sõna said mitmed antud valdkonnaga seotud inimesed. 

Aastakonverentsi avab sõbraliku sõnavõtuga televisiooni kaudu tuntud Margus Saar. Margus 
Saare roll oli siiski suurem kui ainult konverentsi avamine, ta juhtis kogu suurüritust. 

Tervituskõned olid EPIKoja juhatuse esimees ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni aseesimees 
Monika Haukanõmm’e ning töö- ja tervishoiuminister Jevgeni Ossinovski poolt. 

 
Ettekannetele järgnevas arutelus diskuteeriti paljude küsimuste üle, näiteks: 

 Mis on selle keti – põhikool s kutsekool s töökoht – kitsaskohad, miinused? 

 Kuhu kaovad erivajadustega õpilased koolist enne kooli lõpetamist? 

 Kuidas on kutsekoolides õpetajad ettevalmistatud erivajadustega lastega 
töötamiseks/õpetamiseks? 

 Kes peab peale kooli lõppu tegelema erivajadustega noortega? 

 
3. detsembril toimus Rapla Maakonna Puuetega Inimeste Koja korraldatud üritus 
rahvusvahelise puuetega inimeste päeva puhul Rapla Kultuurikeskuses. Kus osalesid 
Raplamaa VÜ liikmed.  

15. detsembril toimus ühingu teabepäev „Jõulud on valged!“ Kus arutati möödunuid üritusi, 
räägiti tööhõive – ja abivahendireformist. Samuti arutati 2016 aasta plaane. 

Otsustati Rapla maakonna valdadelt mitte 2016 aastaks tegevustoetust küsida. Rohkem 
omaosalusi küsida. 

Teabepäevad läksid igati korda ja 2016 aastal on esimene teabepäev veebruaris. Märtsis 2016 
aastal toimub üldkogu koosolek. 

 

Kokkuvõtte: 

Peale ürituste läbiviimise tuleb ühingu tööks lugeda ka info levitamist telefoni kaudu, 
infolehtede ja teatmike jagamist. 

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. Samuti tegeled tööhõive- ja 
abivahendireformi teavitamise ja selgitamisega. 

2016.a. jätkame Raplamaa kuulmisrehabilitatsiooni programmi “Koos on kergem”. 

3. Projekti avalikustamine: Kodulehes: http://www.raplavk.eu , maakonna ajalehes: 
„Raplamaa Sõnumid“ ning Eesti Vaegkuuljate Liidu 

infolehe“Auris“ ning Rapla maakonna KOV-i infolehtede kaudu. 

 

Tegevusaruande indikaator: 
 
Üritusi: 10 
01.01 - 31.12.2015 oli planeeritud  ~175-le osalejale. Sellest 30 meest ja 145 naist.  
Perioodil 01.01 - 31.12.2015 oli osalejaid kokku 146 osalejaid sellest 28 meest ja 118 naist.  

01.10.2015 seisuga on ühingul 42 liiget. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2015 31.12.2014

Varad   

Käibevara   

Raha 1 282 1 727

Kokku käibevara 1 282 1 727

Kokku varad 1 282 1 727

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 1 727 810

Aruandeaasta tulem -445 917

Kokku netovara 1 282 1 727

Kokku kohustused ja netovara 1 282 1 727
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2015 2014

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 166 521

Annetused ja toetused 1 155 1 385

Kokku tulud 1 321 1 906

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -1 766 -989

Kokku kulud -1 766 -989

Põhitegevuse tulem -445 917

Aruandeaasta tulem -445 917
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2015 2014

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 166 521

Laekunud annetused ja toetused 1 155 1 385

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -1 766 -989

Kokku rahavood põhitegevusest -445 917

Kokku rahavood -445 917

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 727 810

Raha ja raha ekvivalentide muutus -445 917

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 282 1 727
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2013 810 810

Aruandeaasta tulem 917 917

31.12.2014 1 727 1 727

Aruandeaasta tulem -445 -445

31.12.2015 1 282 1 282
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Üldine informatsioon

MTÜ Raplamaa Vaegkuuljate Ühingu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 01.01.2015-31.12.2015 aasta kohta. 2015 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)

2015 aastal ei olnud tööjõukulusid

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2015 31.12.2014

Füüsilisest isikust liikmete arv 42 43

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2015 2014

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale

juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi

raamatupidamiskohustuslane ei ole tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestanud tasusid ja muid olulisi soodustusi



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 15.03.2016

Raplamaa Vaegkuuljate Ühing (registrikood: 80023759) 01.01.2015 - 31.12.2015 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

VILJAR PARM Juhatuse liige 17.04.2016

MILVI KANGUR Juhatuse liige 19.04.2016

LIIVI NEEMSALU Juhatuse liige 19.04.2016



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 58599796

E-posti aadress info@raplavk.eu

Veebilehe aadress www.raplavk.eu


