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Mittetulundusühing Eesti Rahvaülikoolide Liit on loodud 7.01.2011. 
Aruande periood 01.01-31.12.2019 
 

1. Ühingu asutajad ja juhatus 
Ühingu asutajad ja juhatuse liikmed on Heli Kaldas ja Maire Breede. 
 
Ühingu üldkoosolek – 12.04.2019 
  

2. Liikmeskond 
 

Meie liikmeteks on praegu 12 organisatsiooni, kes on enamasti iseseisvad 

mittetulundusühingud, täiskasvanute gümnaasiumi või muu MTÜ või SA allüksused. Meie 

liitu ei kuulu äriühingud, vaid kõik on avalikes huvides tegutsevad organisatsioonid. 

Rahvaülikoolid on enamasti isemajandavad, taotledes vahendeid projektidest, kuid peamine 

sissetulek on õppijate kursusetasudest, mõnda kooli toetab ka omavalitsus.  

 

Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmed on:   

1. Tallinna Rahvaülikool (KOV allasutus) - Harju maakond 

2. Tartu Rahvaülikool (Sihtasutus) - Tartu maakond 

3. Pärnu Rahvaülikool (MTÜ Rääma Noorte Ühing Noorus) - Pärnu maakond 

4. Haapsalu Rahvaülikool (MTÜ) -Lääne maakond 

5. Ontika Koolituskeskus (EELK Viru praostkonna Ontika Koolituskeskus MTÜ) - Ida Viru 

maakond 

6. Hiiumaa Rahvaülikool (SA Hiiumaa Arenduskeskuse üksus) - Hiiu maakond 

7. Kuressaare Rahvaülikool (Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi allüksus) - Saare 

maakond 

8. Võrumaa Rahvaülikool (MTÜ Võluvõru) -Võru maakond 

9. Paide Rahvaülikool (Paide Täiskasvanute Keskkooli allüksus) - Järva maakond 

10 .Põlvamaa Rahvaülikool (MTÜ) - Põlva maakond 

11. Kunderi Rahvakool (MTÜ Juhan Kunderi Selts) Lääne-Viru maakond 

12. Jõgeva Koolituskeskus ( MTÜ) - Jõgeva maakond 

 
3. Ühingu sisuline tegevus 

 
Eesti Rahvaülikoolide Liidu eesmärk on populariseerida elukestva õppe väärtustamist ning 

kaitsta vabahariduslikku mõtteviisi, tugevdada rahvaülikoolide võrgustikku,  aidata kaasa 

väikemate koolide arendamisele ja tugevdamisele. Meie eesmärk on saavutada see, et igas 

maakonnas töötaks üks rahvaülikool või rahvaülikooli tüüpi kool, mis pakub pidevalt 

kvaliteetset ja laiapõhjalist enesearengut toetavaid koolitusi. Kokku viidi rahvaülikoolides 



2019. aastal läbi 1310 kursust ja osales 11773 õppijat (1632 mehed ja 10141 naised). 

Suurimad koolitajad on Tatu ja Tallinna Rahvaülikool. Koolides tegutseb kokku 22 

täiskasvanute koolitaja kutsega koolitajat.  

 

ERL-i arengu- ja kommunikatsioonistrateegias aastateks 2018-2023 tuuakse välja kolm 

peamist strateegilist eesmärki, mille kaudu soovitakse mõjutada Eesti täiskasvanuhariduse 

poliitikat ja arenguid ning luua võimalused õppijatele igakülgse koolitustegevuse ja – info 

kättesaadavusele üle Eesti. Nendeks eesmärkideks on rahvaülikoolide kvaliteedi, 

ühistegevuste ja võrgustikutöö parendamine.   

 

1) Võrgustiku arendamine ja koolide kaasamine liidu tegevustesse 

Rahvaülikoole/rahvaülikooli tüüpi koole on täna 12. maakonnas. Rahvaülikoolide ülesanne on 

täita hariduslikku, sotsiaalset ja kultuurilist rolli täiskasvanuhariduse valdkonnas.  

www.rahvaulikoolideliit.ee  

 

2) Kvaliteedi tagamine rahvaülikoolides 

Eesti Rahvaülikoolide Liidul on välja töötatud rahvusvaheline mitteformaalse õppe kvaliteedi 

hindamise mudel, sh sellega kaasnev kvaliteedimärk. Hindamsimudeli rakendumisel viiakse 

läbi koolides enesehindamine, mille kaudu tõestatakse vastavus  rahvaülikoolide 

kriteeriumitele ja sellega ERL ka vastutab nende  kvaliteedi eest.  

 

Ühendus on rakendanud rahvaülikoolides  EQM-i (European Quality Mark) enesehindamise 

mudelit, mis on spetsiaalselt kohandatud rahvaülikooli tüüpi koolidele. Enesehindamise 

läbiviimisele eelneb koolide külastamine ja nõustamise protsess. On jätkunud 

hindamissüsteemi -ja vormi arendamine ja väga selge spetsialiseerumine 

rahvaülikoolidele/rahvaülikooli tüüpi koolidele. Sellega kaasnev kvaliteedimärk on omistatud 

viiele  rahvaülikoolile ( 2018. aasta lõpus). 30. septembriks 2019  saatsid EQM märgi omajad  

(5 kooli) järelaruande, kus kirjeldasid soovituste elluviimist. Koolide nõustamise protsess 

jätkub 2020. aastal, külastame järkjärgult kõiki koole, et nad oleksid suutelise osalema ja läbi 

viima EQM hindamise mudeli. See on ka esmane abinõu kvaliteedi tagamiseks. Järgmisel 

aastal loodame, et soovi osaleda EQM hindamisprotsessis, esitavad  ka teised liikmed.  

	

Eesti Rahvaülikoolide Liit on esindatud EKKA töögrupis. 

http://ekka.archimedes.ee/lavendipohine-hindamine/ 



Heli Kaldas kuulub täienduskoolituse kvaliteedi hindamise töögruppi, mille raames töötatakse 

välja kvaliteedihindamise kontseptsioon, rakenduskava ja juhendmaterjalid. Töögrupi 

tulemusel loodi Täienduskoolitusasutuse kvaliteedi hindamine mudel, mis  koosneb kahest 

etapist – veebilehtede vastavushindamisest TÄKS nõuetele ja lävendipõhisest kvaliteedi 

hindamisest, mille raames hinnatakse õppekavasid ning õppe kvaliteeti. Kõik ERL liikmed 

vastasid SA Archimedes poolt läbiviidud esimese hindamise etapi nõuetele.  

 

3) Kogemusseminarid liidu liikmetele. 
 

Ühendus on käivitanud Eesti Rahvaülikoolide Liidu koolide töötajate kogemusseminaride 

korraldamise ja infovahetuse.  Kogemusõppe abil on tugevdatud rahvaülikoolide tegevusi läbi 

hästitoimivate rahvaülikoolide mentorluse. Oleme korraldanud  liikmetele koolitusi ja 

kogemusseminare. Oleme seadnud eesmärgiks, et liidu liikmed saavad kokku vähemalt kaks 

kord aastas, kus seatakse eesmärke, jagatakse kogemusi, antakse kolleegidele soovitusi, 

õpitakse teiste kogemusest, toimub üks ajakohane koolitus.  

 

Esimene kogemusseminar toimus  13 - 14 aprillil Pärnus,  Pärnu Rahvaülikoolis,  kus 

seadsime endale eesmärgid.  Teine kogemus-ja koostööseminar toimus 28. juunil Tallinnas, 

Tallinna Rahvaülikoolis, kus kaardistasime koolide hetkeseisu ja esmased vajadused, toimus 

digiturunduse koolitus.  Kolmas koostöö- ja kogemusseminar toimus Tartus, Tartu 

Rahvaülikoolis 21. ja 22. novembril, kus teeme kokkuvõtte tehtust ja paneme paika järgmise 

aasta tegevuskava. Kevadisel liidu liikmete  kokkusaamisel ja kogemusseminaril toimus ka 

digiturunduse kogemuskoolitus, mis aitas selgitada välja liikmete arengujärku ja esmaseid 

vajadusi digitaalses teavituses. Koolituse viis läbi Tartu RÜ turundusjuht Aksel Lõbu. 

Novembrikuu seminaril teeme kokkuvõtted, saame liidu liikmetelt tagasiside õppeaastale ja 

turunduskampaaniale ning valmistame ette 2020 aasta tegevusplaani. 

 
4) Teavituskampaania 

 
Eesmärk on olnud tõsta rahvaülikoolide tuntust, tugevdada rahvaülikooli kui brändi. Töötatud 

on välja ühisturundus- ühtsed sõnumid ja sümboolika. Alustasime augustis ERL-i ja 

rahvaülikoolide teavituskampaaniaga, mis kestis oktoobri lõpuni. Sellega püüdsime õppijate 

tähelepanu, lootes tõsta inimeste teadlikkust enesetäiendamise vajalikkuses ja anda 

informatsiooni rahvaülikoolide kohta erinevates maakondades. Valmisid video- ja 

animeeritud klipid ERL-st ja rahvaülikoolidest kino-, digiekraanide, sotsiaalmeedia ning veebi 

jaoks, raadioreklaami klipp KUKU raadiosse ja trükikujundused ERL-i ja koolide kohta.  

ERL -i koduleht vajab pidevat edasiarendust.   



 

Üheks eesmärgiks oli ka "Rahvaülikool" sõna sisse viimine liikmesorganisatsioonide nimesse, 

et kujundada ja kõlama panna ikka ühtset brändi. Nii võtsid kasutusse rahvaülikooli nimetuse 

Hiiumaa, Saaremaa, Võrumaa ja Põlvamaa koolituskeskused. Loodi olemasoleva 

organisatsiooni juurde uus allüksus - rahvaülikool. Põlvas alustas tööd Põlvamaa 

Rahvaülikool. 

 

5) Rahvusvaheline koostöö 

Ühendus teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja rakendab ühiseid 

arendusprojekte. Projektitegevus aitab ERL-i kuuluvatel rahvaülikoolidel saada osa 

projektidest, mis aitavad kaasa koolitusasutuste tegevuste kvaliteedi ja maine tõstmisele, olla 

rahvaülikoolina nähtavamad, toetab Rahvaülikooli kui brändi kujunemist ja kinnistumist 

õppijates. 

  

EPALE 

1.- 2. oktoobril osales Tartu Rahvaülikooli ja ERLi kommunikatsioonijuht EPALE 

(Electronic platvorm for adult learning in Europe)  platvormi konverentsil (EPALE 

stakeholders conference) Varssavis koos mitmete Eesti haridusasutuste ja -organisatsioonide 

esindajatega. Osalemine andis mõttekohti ja selgust platvormi kasutamisest liidu ja selle 

liikmete tegevuses, tugevdas koostöösuhteid haridusinimeste vahel ja lisas liidule esmast 

rahvusvahelist mõõdet. 

 

Eesti Rahvaülikoolide Liit on esitanud avalduse rahvusvahelisse täiskasvanute 

koolitusasutuste organisatsiooni EAEA  astumiseks - European Association for the Education 

of Adults. 

 

ERL-l on töös Nordplus koostööprojekt - Keeleõppe toetamine kõigile kättesaadavate 

infotehnoloogiliste vahendite abil. Projekti raames keskendutakse omas riigis ilmnenud 

koolitusvajadusele. Eestis on fookuseks eesti keele õpetamine välismaalastele.  

 

Uue suuna ettevalmistamine - eesti keele õpe üle Eesti.  

Tartu Rahvaülikool osales ja võitis rahvusvahelise kaitse saajatele eesti keele õppe projekti. 

Koostöösse on kaasatud liidu liikmed, sest ka siin toimuvad koolitused üle Eesti. Tartu 

Rahvaülikoolil on olemas tegevusload tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti 

keele täienduskoolituse läbiviimiseks keeleoskustasemetel A2, B1, B2 ja C1.  



 

Kokkuvõtteks võib öelda, et ERL on koondanud enda ümber grupi rahvaülikoole, 

rahvaülikooli tüüpi koole ja nende juhtkondi. Meil on ühised tegutsemise põhimõtted, 

eesmärk luua rahvaülikooli bränd. Arvame, et muutuv ühiskond vajab rahvaülikoole enam, 

elukestev õpe on ainuke võimalus muutustega maailmas toime tulla. Kindlasti on homse 

päeva võtmesõnad terviseteadlikkus, lastevanemate teadlikkus, digiteadlikkus, 

keeleteadlikkus jne. Soovime jätkuvalt olla riigile head koostööpartnerid, pakkudes 

partnerlust koolituste korraldamisel ja elluviimisel. Sinkohal tunneme, et rahvaülikoolide 

jätkusuutlikkuse tagamiseks on vaja väikest lisaressurssi, mis toetab igapäevast arengut.  
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2019 31.12.2018

Varad   

Käibevarad   

Raha 1 359 12 037

Kokku käibevarad 1 359 12 037

Kokku varad 1 359 12 037

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Lühiajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 45 35

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 0 11 400

Kokku lühiajalised kohustised 45 11 435

Kokku kohustised 45 11 435

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 602 497

Aruandeaasta tulem 712 105

Kokku netovara 1 314 602

Kokku kohustised ja netovara 1 359 12 037
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Eesti Rahvaülikoolide Liit 2019. a. majandusaasta aruanne

Tulemiaruanne
(eurodes)

 2019 2018

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 240 40

Annetused ja toetused 17 570 19 869

Kokku tulud 17 810 19 909

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -16 955 -19 476

Mitmesugused tegevuskulud -143 -328

Kokku kulud -17 098 -19 804

Põhitegevuse tulem 712 105

Aruandeaasta tulem 712 105
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Eesti Rahvaülikoolide Liit 2019. a. majandusaasta aruanne

Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2019 2018

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 240 40

Laekunud annetused ja toetused 17 570 19 869

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -13 830 -4 074

Väljamaksed töötajatele -14 658 -4 295

Kokku rahavood põhitegevusest -10 678 11 540

Kokku rahavood -10 678 11 540

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 12 037 497

Raha ja raha ekvivalentide muutus -10 678 11 540

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 359 12 037
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Eesti Rahvaülikoolide Liit 2019. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2017 497 497

Aruandeaasta tulem 105 105

31.12.2018 602 602

Aruandeaasta tulem 712 712

31.12.2019 1 314 1 314
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Eesti Rahvaülikoolide Liit 2019. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne on kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea raamatupidamise tava

põhinõueded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud

juhendid.

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtted, hindamisalused ning info esitlusviisi ei ole käesoleva raamatupidamise

aastaaruande koostamisel muudetud, välja arvatud need valdkonnad, mis on muutunud muudatuste tõttu raamatupidamise seaduses või

Raamatupidamise Toimkonna juhendites.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud Eurodes.

Raha ja raha ekvivalendid.

Aruandes kajastatakse arvelduskontode jääke SEB AS.

Sihtfinantseerimine.

Sihtfinantseerimist kajastatakse tulu nendes perioodides, mil leiavad aset kulud, mille kompenseerimiseks sihtfinantseerimine on

mõeldud. Sihtfinantseerimine, mida saadakse eelmistel perioodidel tekkinud kulude eest või millega ei kaasne täiendavaid tulevikku suunatud

tingimusi, kajastatakse tuluna perioodis, millal sihtfinantseerimine aset leidis. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna enne, kui eksisteerib

piisav kindlus, et ettevõte vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine laekub. Sihtfinantseerimisega

kaasnevaid võimalikke kohustusi kajastatakse aruandes eraldiste või potentsiaalsete kohustustena.

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivara arvelevõtmise alampiir 640

Lisa 2 Tööjõukulud
(eurodes)

 2019 2018

Palgakulu 2 435 11 730

Sotsiaalmaksud 823 3 965

Kokku tööjõukulud 3 258 15 695

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
3 258 15 695

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 5

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2019 31.12.2018

Füüsilisest isikust liikmete arv 2 2

Juriidilisest isikust liikmete arv 6 7



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 27.05.2020

Eesti Rahvaülikoolide Liit (registrikood: 80321267) 01.01.2019 - 31.12.2019 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt

kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

HELI KALDAS Juhatuse liige 27.05.2020

Resolutsioon: Kinnitatud

MAIRE BREEDE Juhatuse liige 27.05.2020



Tegevusalad
Tegevusala EMTAK kood Põhitegevusala

Haridust abistavad tegevused 8560 Jah

Sidevahendid
Liik Sisu

Telefon +372 7427742

E-posti aadress heli.kaldas@rahvaulikoolideliit.ee


