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MIS TULEKUL?  4.-5. detsembril toimub EVHL liikmetele konverents “In spe. Konverents varjatud 
õppekavaga”. Konverentsipaik Tallinn Viimsi SPA www.tallinnspa.ee  

 EVHL volikogu koosolek toimub 25. novembril Tallinnas 

 Projekti „Know Your Lifestyle“ raames toimub koolitus täiskasvanute õpetajatele 
„Tunne oma elustiili“ 13. novembril kell 11-15 Rahvakultuuri Keskuses. 

Koolitusel kasutatavad materjalid on loodud koolitajatele kasutamiseks madalama 
haridustasemega õppijatele – see on meie lähiaastate prioriteet. 

ÜLEVAATED 

Uus täiskasvanute koolituse seadus jõustus 1. juulil ja tõi valdkonda mitmeid muudatusi 

Enne 1. juulit 2015 tööalase või vabaharidusliku koolituse läbiviimiseks väljastatud load kehtivad kuni 2016. 
aasta 30. juunini. 

Üldjuhul ei ole edaspidi vaja taotleda koolitusluba, selle asemel on võimalik esitada majandustegevus-
teade. Majandustegevusteade on kohustuslik juhul, kui koolitust rahastatakse avaliku sektori eelarvest (EL 
ja Eesti riigi toetusprogrammid, KOV eelarve). Koolitused, millele saab ja tuleb tegevusluba taotleda, on 
seadustes nimetatud. 

Tulumaksutagastuse taotlemise võimalus on alates 2016. aasta 30. juunist üksnes neile koolitustele, millele 
on väljastatud tegevusluba või mille kohta on esitatud majandustegevusteade. 

Majandustegevusteate esitanud koolitajad peavad täitma kõiki seaduses täienduskoolitusasutuse pidajale 
ja õppekorraldusele kehtestatud nõudeid, k.a. täienduskoolituse teabe avalikustamine veebilehel. 

Täiskasvanute koolituse seadus Riigi Teatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010 

Täiskasvanute koolituse seaduse juhend s.h loakohustus ja teatamiskohustus; majandustegevuse teatise 
esitamine portaali eesti.ee kaudu, nõuded õppekavale 
https://www.hm.ee/sites/default/files/taiskasvanute_koolituse_seadus_juhend.pdf 

Täienduskoolituse standard https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv 

Kui seni on tegevusluba saanud taotleda vaid eraõiguslikud juriidilised isikud, kes viivad läbi täiskasvanute 
koolitust, siis uue korra kohaselt laieneb nii tegevuslubade taotlemine kui majandustegevusteate 
esitamine ka riigi- või kohaliku omavalitsuse üksuse asutustele ja avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele. 

Vaata ka tulumaksuseaduse § 26 Koolituskulud (mis hakkab kehtima alates 01.01.2016). 
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Konverents „In spe: konverents varjatud õppekavaga“ 4.-5. detsembril 2015 Tallinn Viimsi SPA 
konverentsikeskuses www.tallinnspa.ee 

Kui muudaks veidi oma igapäevaharjumusi? Kui tarbiks teisiti? Kui kasutaks tooteid, vahendeid, aega, 
energiat nutikamalt? Kuidas viia need teemad täiskasvanud õppijani? 

Alustame reedel, 4. detsembril kell 12. 

Vaatame filmi „Moest väljas“ koos kommentaaridega. 
Kristina Mänd (MTÜ Mondo) inspireerib meid vastutustundlikult tarbima. 
Päeva lõpetame ühise õhtusöögiga. 

Viimsi Spa teenuste kasutamine ja majutus www.tallinnspa.ee 

Laupäeval, 5. detsembril 

Toimuvad õpitoad vastutustundlikust tarbimisest ja uue sisehindamise mudeli rakendamisest. 
Hannelore Juhtsalu (SA Archimedes) tutvustab  programmide Erasmusplus ja Nordplus  võimalusi. 
Konverentsi lõpetame ühise lõunaga kell 13. 

Registreerimine konverentsile http://vabaharidus.ee/index.php?page=193 

Konverentsi on osalejatele tasuta. Pakett sisaldab toitlustust, majutust ning spa- ja saunakeskuse 
kasutamist.  

Koolituse kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli loomine ning piloteerimine vabahariduslikes 
koolituskeskustes 

Vabahariduslikele koolituskeskustele sobiva kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli väljatöötamine on 
testimise faasis. 26. novembril toimub Tallinnas hotellis Olümpia seminar, kus tehakse kokkuvõte 
testimisest ja arutatakse veel viimaseid vajalikke parandusi ning täiendusi. 

Projekt „Koolituse kvaliteedi ja mõju hindamise mudeli loomine ning piloteerimine vabahariduslikes 
koolituskeskustes“ viiakse ellu koostöös Eesti Rahvaülikoolide Liiduga ja seda rahastab 
hasartmängumaksunõukogu. 

Eesti Vabaharidusliidu liikmetele 

Kätte on jõudnud liikmemaksu tasumise aeg. Liikmemaks 2016. aasta eest on koolituskeskustele 35 eurot 
ja ülejäänud liikmetele 15 eurot. Arved väljastame novembrikuu jooksul. 

Juhul, kui teie ühing on peatanud tegevuse või on muu probleem liikmemaksuga seoses, siis oleks kena, 
kui te meid olukorrast teavitate. Sellega säästate meie kontorit vaikivatele liikmetele meeldetuletuste 
saatmisest. 

Täname kõiki, kes oma liikmekohustuse alati täitnud on! 
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