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Eesti Rahvaülikoolide Liidu eesmärk on rahvaülikoolide tegevuse ja kvaliteedi arendamine, 

rahvaülikoolide võrgustiku  tugevdamine ja parendamine. 

1.Ülevaade võrgustikust. 

Eesti Rahvaülikoolide Liit ühendab erinevates maakondades tegutsevad rahvaülikoolid, kellel on 

sarnased põhimõtted, tulevikusihid ja tegutsemisviis. Üheskoos teadvustatakse Eesti elanikele ja 

hariduselu kujundajatele vabaharidusliku koolituse ja rahvaülikoolide tähtsust elukestvas õppes. Liidu 

liikmete koostöös pakutakse üksteisele tuge ja toetust ERL i eesmärk on tugevdada võrgustikku, et 

igas maakonnas töötaks rahvaülikool või rahvaülikooli tüüpi kool, mis pakub pidevalt kvaliteetset ja 

laiapõhjalist enesearengut toetavat õpet. 

Rahvaülikoolid on mittetulunduslikud organisatsioonid, tegevuse eesmärgiks on läbi üksikisiku 

enesetäiendamise panustada ühiskonna arengusse. Rahvaülikoolidel on lisaks hariduslikule rollile ka 

sotsiaalne ja kultuuriline roll, aidates nii kaasa tugeva kodanikuühiskonna arendamisele. Liitu ei kuulu 

äriühingud. Rahvaülikoolid on avalikes huvides tegutsevad organisatsioonid, MTÜ-d, SA-d või 

täiskasvanute gümnaasiumi struktuuriüksus.  

„Rahvaülikool on avalikes huvides tegutsev avatud täienduskoolitusasutus, millel on kindel 

tegutsemiskoht ja mis pakub pidevat ning laiapõhjalist täienduskoolitust vähemalt kolmes 

õppekavarühmas“ (Täiskasvanute koolituse seadus 2015, § 4 (2)). 

Eesti Rahvaülikoolide Liidu liikmed 15.11.2021 seisuga 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. Jõhvi Rahvaülikool (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. Põlvamaa Rahvaülikool (MTÜ) - Põlva maakond 

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

11. Jõgeva Rahvaülikool ( MTÜ Jõgeva Koolituskeskus) - Jõgeva maakond 

12. Rapla Rahvakool ( MTÜ) - Rapla maakond 

13. Lüllemäe Rahvaõpistu (MTÜ) - Valga maakond  

 

ERL teeb tihedat koostööd HTM-ga, meil on olnud võimalus kaasa rääkida täiskasvanuhariduse 

olulistes küsimustes, millele oleme väga tänulikud. 

ERL on osalenud 2021-2027 perioodi rakenduskava ja partnerlusleppe avalikul konsultatsioonil ja 
esitanud sinna oma mõtted ja ettepanekud. Tegime oma ettepanekud strateegilise partnerluse 
tingimustele ja korrale.  
Eesti Rahvaülikoolide Liit pakkus HTM-le välja koolituskava lastevanematele suunatud koolituste 
läbiviimiseks, suurendamaks lastevanemate teadlikkust ja kompetentse laste vaimse tervise ja 
õppimise toetamisel kriisijärgsel ajal. 2021.a septembris käivitunud koolituste pakett näitab ERL-i 



võrgustiku toimivust, paindlikkust ja professionaalsust. Kahe nädala jooksul valmistasime ette üle 
Eesti 84 kursust, grupid käivituvad ja toimuvad plaanipäraselt. Projekt kestab käesoleva aasta lõpuni. 
 
ERL teeb jätkuvalt koostööd ETKA Andrasega ja arutab võimalusi tulevikus paremini üheskoos 

eesmärkide suunas liikuda. ERL teeb koostööd Eesti Vabaühenduste Liiduga, koostöös on kokku 

pandud koolitus Demokraatiaharidus – tee targema kodanikuosaluseni 

ERL teeb koostööd Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ja viib ellu 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 kuvandi kujunemist ja kinnistumist. 

Eesti Rahvaülikoolide Liit  kuulub rahvusvahelisse täiskasvanute koolitusasutuste organisatsiooni 

EAEA  - European Association for the Education of Adults. 

Eesti Rahvaülikoolide Liidu käimasolevad rahvusvahelised projektid: 

 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. (2022) 

Rahvaülikoolid õpivad koos (ÕpiKo). 1. juuni 2020 – 31. jaanuar 2022 ( pikendatud 2022 agustini) 

viib Eesti Rahvaülikoolide Liit ellu õpirände projekti „Rahvaülikoolid õpivad koos“ (ÕpiKo).  

 2021 – 2023 on Eesti Rahvaülikoolide Liit partneriks projektis “Building Inclusive Lifelong learning 
systems by Developing a European Understanding of Bildung for the Next Generations” (BILDUNG)  
https://eaea.org/project/bildung/?pid=14921  
 
3. Kvaliteedi tagamine rahvaülikoolides  

ERL tegeleb kvaliteedi tagamisega rahvaülikoolides. Eesti Rahvaülikoolide Liit on välja töötanud 

mitteformaalse õppe kvaliteedi hindamise mudeli, millega kaasneb kvaliteedimärk EQM (European 

Quality Mark). Hindamismudel on spetsiaalselt välja töötatud rahvaülikooli tüüpi koolidele. EQM 

hindamismudeli rakendamisel viiakse koolides läbi enese- ja välishindamine. Hindamise käigus koole 

külastatakse ja nõustatakse, toimub erinevate aspektide põhjalik analüüs, mis tagab koolituskeskuse 

kvaliteedi arengu. Enesehindamine ja tagasisidestamine on kooli arengule sisuliselt vajalik. 

5. Teavituskampaania 

ERL edendab rahvaülikoolide tuntust ja innustab vabahariduslikus koolituses osalemist läbi teavitus- 

ja kommunikatsioonitegevuse, mille eesmärk on tugevdada rahvaülikooli kuvandit kui üht kooli tüüpi. 

Õppijateni püüame viia  informatsiooni rahvaülikoolide ja nende õppimisvõimaluste kohta erinevates 

maakondades. Väga suur osatähtsus on lastevanemate koolitustel üle Eesti, mida pakkusid kohalikud 

rahvaülikoolid. 

Jätkunud on ühtse kommunikatsiooni arendamine läbi koolituste pakkumise, meedias, 

sotsiaalmeedias, pressiteadetes, teavitused liikmete kodulehtedel, uudiskirjades, samuti teavitus 

EPALE-s. Vastastikku kogemuste ja ka teavituse jagamine pakub üksteisele tuge ja toestust. 

https://eaea.org/project/bildung/?pid=14921


Rahvaülikoolide konverents  “Rahvaülikoolide kasutamata potentsiaal – like’e on piisavalt, 
aga kuidas edasi?” 
Eesti Rahvaülikoolide konverents toimus 10. septembril Pärnu Rahvaülikoolis. 

Konverentsi eesmärk oli teadvustada Eesti elanikele ja hariduselu kujundajatele, milline on 
rahvaülikoolide ja vabaharidusliku koolituse koht elukestvas õppes.  
 
Konverents kutsus kaasa mõtlema vabahariduse rollist elukestvas õppes ja rahvaülikoolide  
kasutamata potentsiaali üle. 
 

Konverentsil esinejad olid:  
KRISTA ARU - Enam valgust – kõikidele! Rahvaülikooli algusaegadest 
MAIRE BREEDE - Rahvaülikoolid ja vabaharidus Eestis täna  
JOHANNI LARJANKO - Minevik, olevik, tulevik – rahvaülikoolide olemus Soomes  
MINISTRITE VESTLUSRING - Elukestev õppimine – inimese eralõbu või vastutus ühiskonna ees? 
TARMO SOOMERE - Leidlik ja inimlik haridus sillutab teed tulevikku  
PANEELDISKUSSIOON - Rahvaülikoolide kasutamata potentsiaal 

 

Konverentsil osales ligi 80 Eesti hariduseluga seotud isikut, veebi vahendusel jälgis sündmust 170 

huvilist. Konverentsi kanti üle EPALE keskkonnas. 

 
Kokkuvõtte: 

Meie tegevused saavad järjest rohkem kõlapinda ja koostegutsemisest oleme leidnud uut jõudu. See 

on üksteisele toetumine, üksteiselt õppimine. 

Oleme veendunud, et muutuv ühiskond vajab rahvaülikoole enam, elukestev õpe on ainuke võimalus 

muutustega maailmas toime tulla.  

Eesti Rahvaülikoolide Liidu juhatus: 

Tallinna Rahvaülikool – Hannelore Juhtsalu 

Kuressaare Rahvaülikool – Ly Kallas 

Haapsalu Rahvaülikool – Heli Kaldas 

Tartu Rahvaülikool – Maire Breede 

Tartu Rahvaülikool – Ingrid Leinus  

Laiendatud juhtgrupp: 

Rahvusvaheliste projektide koordinaator – Tiina Jääger 

Kommunikatsioonijuht – Aksel Lõbu  

Pärnu Rahvaülikool – Uudo Laane 

www.rahvaulikoolideliit.ee 

../../../../../../../../../../../../../../Axl/AppData/Roaming/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/AppData/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Mail%20Downloads/www.rahvaulikoolideliit.ee
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2021 31.12.2020

Varad   

Käibevarad   

Raha 38 987 47 237

Nõuded ja ettemaksed 0 40

Kokku käibevarad 38 987 47 277

Kokku varad 38 987 47 277

Kohustised ja netovara   

Kohustised   

Pikaajalised kohustised   

Võlad ja ettemaksed 36 146 44 462

Kokku pikaajalised kohustised 36 146 44 462

Kokku kohustised 36 146 44 462

Netovara   

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 2 815 1 314

Aruandeaasta tulem 26 1 501

Kokku netovara 2 841 2 815

Kokku kohustised ja netovara 38 987 47 277
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2021 2020

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 520 520

Annetused ja toetused 124 933 15 142

Muud tulud 3 0

Kokku tulud 125 456 15 662

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -111 903 -10 553

Tööjõukulud -13 527 -3 608

Kokku kulud -125 430 -14 161

Põhitegevuse tulem 26 1 501

Aruandeaasta tulem 26 1 501
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2021 2020

Rahavood põhitegevusest   

Liikmetelt laekunud tasud 560 480

Laekunud annetused ja toetused 15 000 15 000

Muud põhitegevuse tulude laekumised 3 0

Väljamaksed tarnijatele kaupade ja teenuste eest -111 903 -10 598

Väljamaksed töötajatele -13 527 -3 608

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
101 617 44 604

Kokku rahavood põhitegevusest -8 250 45 878

Kokku rahavood -8 250 45 878

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 47 237 1 359

Raha ja raha ekvivalentide muutus -8 250 45 878

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 38 987 47 237
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2019 1 314 1 314

Aruandeaasta tulem 1 501 1 501

31.12.2020 2 815 2 815

Aruandeaasta tulem 26 26

31.12.2021 2 841 2 841
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused

2021. 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)

 2021 2020

Palgakulu 10 110 2 697

Sotsiaalmaksud 3 417 911

Kokku tööjõukulud 13 527 3 608

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
6 202 142

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 3

Lisa 3 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2021 31.12.2020

Füüsilisest isikust liikmete arv 0 3

Juriidilisest isikust liikmete arv 13 14


