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I JUHTIMINE 
 

JUHATUS 
Juhatus on kaheliikmeline - Tiina Jääger ja Viive Jüriso. 

 

VOLINIKE KOOSOLEKUD  

Volikogu on 7-liikmeline, 2017. aastal toimus 5 koosolekut ja arendusseminar. 
2017. aasta teema oli valdkonna huvikaitse. 
 
ÜLDKOOSOLEK 
 
Üldkoosolek toimus 20. aprillil Viljandimaal. 
Tunnustuse pälvisid: 

� Paide Täiskasvanute Keskkool/Rahvaülikool – Koostöö auhind 2016; 
� Margot Põlla Abiühingust Üheksavägine – pikaajaline koostööpartner; 
� Lea Orro - järjepideva tegutsemise eest Tarbekunstiseltsis CDE. 

 
II LIIKMESKOND 

2017. aastal lahkus avalduse alusel liikmeskonnast üks liige – Abiühing Üheksavägine. Põhjuseks 

koolitustegevuse lõpetamine. 

31.12.2017 seisuga on liikmeid 67. 

 
III PROJEKTID 
 

EVHL võrgustiku liikmetele korraldati 6 seminari ja 2 päevane kevadkool: 

27. jaanuaril toimus seminar kus osales 39 inimest 26 koolituskeskusest.  

16. mail toimus  seminar kus osales 29 22 koolituskeskusest. 

29. mail toimus seminar kus osales 11 inimest 5 koolituskeskusest. 

6.  septembril 2017toimus seminar Tartus kus osales 13 inimest 9 koolituskeskusest.  

6. detsembril toimus aastalõpuseminar kus osales 35 inimest. 

 

2017. aastal toimus EVHL suvekooli asemel 20. – 21. aprillil kevadkool kus osalejaid oli 29. 

 

Seminaridel ja kevadkoolis käsitletud teemad olid: 

� ESF projektide prioriteedid;  

� kuidas sõnastada õpiväljundeid; 

� mis on õpioskused, kuidas neid hinnata;  

� õppekavade koostamine; 

� õpirände kogemuste rakendama isiklikus ja koolituskeskuse praktikas; 

� koolituste planeerimine; 

� koolituskavade koostamine; 

� vähemate võimalustega õppijatele korraldatava koolituse kvaliteedi ja tulemuslikkuse hindamine. 
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� koolitajate koolitusvajadus 

 

2017. aastal jätkus EMSL poolt korraldatud projekt „MTÜ-de huvikaitselabor“, milles 

vabaharidusliidu töötajad osalesid õppijatena. Õppimise eesmärk oli omandatud paremad teadmised, 

et võrgustikule pakutavad koolitused oleksid veel sisukamad ja kvaliteetsemad.  

 

2017.aastal viis EVHL ERASMUS+ K1 2 mobiilsusprojekti. Projekti „Vabahariduslike 

koolituskeskuste juhtide ja õpetajate rahvusvaheline enesetäiendamine fookusega madalama 

haridustasemega täiskasvanute õppele” raames omandasid jaanuarist maini teadmisi ja kogemusi 16 

koolitajat ja koolitusjuhti Taanis, Rootsis, Hollandis, Norras, Sloveenias, Saksamaal, Austrias ja 

Lätis. Projekti „Praktikult praktikule - koolitajad õpivad üksteiselt“ raames täiendas end juunist 

detsembrini Suurbritannias ja Lätis 16 koolitajat. 

 

Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) ja Eesti riigi poolt rahastatavate projektide elluviimine  

 

EVHL viib ellu kolme projekti: 

� Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine; 

� Õpioskus kui võti õppesse; 

� Ettevõtlik õppija. 

Kolmes projektis on partnereid kokku  31 15 maakonnast. Projektide peamiseks tegevuseks on 

koolituste pakkumine kõikides maakondades prioriteetsete võtmepädevuste arendamiseks. Kahe 

projekti raames pakutakse koolitusi õpioskuse ja ettevõtlikkuse kui edaspidiste õpingute jätkamiseks 

vajalike oskuste arendamiseks. 

 

Projekti „Ettevõtlik õppija“ raames alustas 11 kursust, millest 2017.a. lõppes 8 kursust. 3 kursust 

lõpeb 2018.a. Õpinguid alustas 90 õppijat, lõpetas 42, katkestas 1  ja jätkab 47 õppijat. 

 

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste  arendamine 2016-2019“ raames alustas 25 kursust, 2017.a. 

lõppes 20 kursust ja 2018.a. jätkab 5 kursust. Õpinguid alustas 235 õppijat, kellest lõpetas 159, 

katkestas 13 ja jätkab õppimist 63. 

 

Projekti „Õpioskus kui võti õppesse“ raames alustas 2017.a. 10 kursust ja lõppes 8 kursust. 2019.a. 

jätkab 2 kursust.  Õpinguid alustas 95 õppijat, lõpetas 70, katkestas 2 ja jätkab 23 õppijat. 

 

2017. aastal osales EVHL partnerina 5 rahvusvahelises projektides:  

 

- Improving the effectivness of adult education for disadvantaged groups (elluviimise aeg 2015-

2017), projekti fookus on madalama haridustasemega ja õpiraskustega täiskasvanute koolituse 

tõhususe hindamisel ning parimatele praktikatele toetudes ühise hindamismudeli väljatöötamisel. 

Jaanuaris toimus projekti koosolek Roomas ja septembris Tallinnas.  

Projekti tulemusena on valminud ning eesti keelde tõlgitud:  

- lõplik versioon enesehindamise raamistikust;  

- parimate praktikate kogumik; 

- koolituskeskuste andmebaas; 

Enesehindamise raamistikku on testinud 6 koolituskeskust ja aprillis toimus hindamisraamistiku 

kasutamise koolitus. Juulis toimus Matlockis konverents kus osalesid 2 projektitöötajat EVHL 
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büroost ja 4 koolituskeskuse juhti. 

Tulemusi saab näha www.impada.eu   ja www.impadanetwork.eu   

 

- Implementing Outreach, Empowerment and Diversity (elluviimise aeg 2016-2018), projekti fookus 

on õpiraskustega täiskasvanud õppijate ja teiste vähem õppes osalevate sihtgruppide kaasamisel 

õppesse sh kaasamise strateegiate väljatöötamine. Projekti raames toimus kohtumine 

Maaomavalitsuste Liidu esindajatega. Arutati koostöö võimalusi vähemate võimalustega õppijate 

kaasamiseks õppesse ja  oktoobris kohtusime Rakvere aselinnapeaga kellega arutasime kuidas 

vabaharidusliku koolituse pakkumist efektiivsemaks muuta. Oktoobris korraldati ka koostöös Eesti 

Haridusfoorumiga seminar, novembris osales 2 inimest  projekti koosolekul ja 4 inimest konverentsil 

Helsingis 

Toimunud on 2 projekti Skype-i koosolekut. EVHL kirjutas taotluse Arvamusfestivalil osalemiseks 

kuid ei osutunud väljavalituks. 

Koduleht http://www.oed-network.eu/   

 

- Inspiring Guide for Learn to Learn (elluviimise aeg 2016 – 2017), projekti fookus on õpioskustel ja 

õppija oskustel ise hinnata oma õpioskusi. Toimus 1 projekti koosolek Vilniuses ja 1 koosolek 

Tallinnas. Valmis ja tõlgitud on õpioskuste enesehindamise küsimustik vähemate õpioskustega 

õppijale. Küsimustik on mõeldud esialgseks õpioskuste hindamiseks enne koolitust. Valmis ka 

esialgne versioon hindamisprotsessi läbiviimise metoodikast. Alustati enesehindamise on-line 

versiooni väljatöötamist. Veel infot https://www.facebook.com/Inspiring-Guide-for-Learn-to-Learn-

218569714969594/  

 

- Taking to the Top – Adult Education on the Journey (projekti elluviimise aeg 2016 – 2017). 

Projekti partnerid kaardistasid täiskasvanute koolitajate õpivajadused, mille alusel koostatakse 

täiskasvanute koolitajate täiendõppe kava. Õppekava koostamise lähtekohaks on partnermaade 

erinevad kogemused. Esimene projekti seminar toimus mais Thessalonikis. Koostöös Andrasega 

koostati ülevaade koolitajate koolitusest Eestis. Valmis esialgne versioon rahvusvahelise koolitajate 

koolituse raamõppekavast. Septembris toimus Tallinnas projekti koosolek ning rahvusvaheline 

testkoolitus kus hinnati raamõppekava tugevusi ja nõrkusi. Detsembris toimunud seminaril tutvustati 

õppekava mooduleid koolitajatele ja testiti 1 moodulit. Detsembris koguti ekspertide arvamusi, et 

hinnata õppekava kvaliteeti. Nii koolitajate kui ekspertide arvamused olid väga positiivsed ja 

raamõppekava hinnati perspektiivikaks. 

Koduleht http://andras.ee/et/taking-top-%E2%80%93-adult-educators-journey-ttop   

 

- Adult Literacies as Benefit for Inclusion and Equity (elluviimise aeg 2016 – 2017). Projekti 

fookuses on täiskasvand õppijate oskused rakendada õpitut ja lähtekohaks PIAAC-i tulemused. Viidi 

läbi dokumendiuuring, milles keskenduti eelkõige PIAACI uuringu tulemustele ja kriitilise mõtlemise 

kui ühe olulisema õpioskuse uuring mille sihtgrupiks oli üldkeskharidusega töötu noor. Aasta lõpul 

analüüsiti uuringu andmeid. 

 

- Programmi Nordplus täiskasvanuhariduse alaprogrammi raames täiskasvanud õppijate õpirände 
koordineerimine Põhjamaadesse. 
Nordplus Adult programmi raames õppimisvõimalustest teavitas EVHL oma võrgustiku 

koolituskeskusi infokirjade kaudu ning huvilisi väljastpoolt võrgustikku kodulehe kaudu 

http://www.vabaharidus.ee/index.php?page=91 kust on võimalik lugeda ka Põhjamaades õppimas 

käinute tagasisidet. 
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Huvi Põhjamaade õppimise vastu oli suurem kui lõpuks taotlusi laekus ning kõiki huvilisi nõustati e-

posti ja telefoni teel. 2017.a. märtsis esitati Nordplus Adult Programmile 3 õppija taotlused. Juunis 

lõpetas 1 täiskasvanud õppija ning tema õpingute kohta esitati aruanne mis on ka kinnitatud. 

 
IV VALDKONNA ESINDAMINE SISERIIKLIKES KOOSTÖÖKOGUDES JA 
VÕRGUSTIKES 
 

Eesti Vabaharidusliit oli esindatud töörühmades, komisjonides 

� Hariduse kutsenõukogu; 

� Täiskasvanute koolitaja kutsekomisjon;  

� Täiskasvanuhariduse Nõukogu;  

� Eesti Haridusfoorumi juhatus;  

� Maksu- ja Tolliameti tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste 

ühenduste asjatundjate komisjon;  

� Erasmus+ Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogrammi juhtkomitee täiskasvanuhariduse 

valdkonna nõukogus. 

 
V EESTI  ESINDAMINE RAHVUSVAHELISEL TASANDIL 
 

EVHL on liige 

Euroopa Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon; 

Täiskasvanuhariduse Maailmaorganisatsioon; 

Euroopa Põhioskuste Arendamise Võrgustik/    European Basic Skills Network; 

Põhja- ja Baltimaade täiskasvanuhariduse katusorganisatsioonide võrgustik. 

 

Balti Suvekool (Baltic Summer School) 
VI Balti Suvekool toimus korraldajaks oli Läti Täiskasvanuhariduse Assotsiatsioon. Suvekool toimus 

27.-29. juunil Aizkraukles. Teemaks kaasav keeleõpe. Eestist oli 8 osalejat. 

 
VI VABAHARIDUSLIKUD KOOLITUSKESKUSED 
 

2017. aastal korraldati 36  vabahariduslikus koolituskeskuses 1620 kursust kus õppis 22 352 
täiskasvanut sh 77% naisi. Tasuta kursustel õppijate osakaal oli 2% (420 õppijat).  
 
Kõige rohkem korraldati kuni 8 tunniseid lühikursusi. Kõige vähem pikki, üle 240 tunniseid kursusi: 
 

kursused mahus kuni 8 akadeemilist tundi 692 
kursused mahus 9-26 akadeemilist tundi 419 
kursused mahus 27-80 akadeemilist tundi 467 
kursused mahus 81-240 akadeemilist tundi 50 
kursused mahus rohkem kui 240 akadeemilist tundi 4 

 
Kõige rohkem korraldatakse kursusi kunstide õppesuunal, sellele järgneb keele suund ning 
kolmandaks isikuareng. 
�



�

 
 

36 vabahariduslikus koolituskeskuses töötas 2017. aastal 675 õpetajat/koolitajat, kelledest 39 on 
täiskasvanute koolitaja kutse. 
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VII BÜROO TEGEVUS 
 

2017. aastal töötas EVHL büroos viis inimest.  

EVHL on Eesti Töötukassale vabatahtliku töö partneriks, 2017. aasta jooksul kaasati büroo tegevusse 

erinevatel aegadel kuus vabatahtlikku.� Lisaks oli neli vabatahtlikku kaasatud võrgustikus: Rääma 

Noorte Ühing Noorus üks inimene ja Eesti Rahvapärimuse Koolis üks inimene, AHL Tartu Keskuses 

kaks inimest. Kokku tegutses Eest Vabaharidusliidus 2017. aastal kümme vabatahtlikku sh. pagulane 

Süüriast. 

Büroo töötajad tagavad organisatsiooni igapäevase toimimise: 

Vajadusel ja võimalusel kaasatakse projektidesse eksperte ja lepingulisi töötajaid. 

 

VIII KOKKUVÕTE 
 

2017. aasta oli eesti Vabaharidusliidule töine aasta, mida võib hinnata heaks. 

Aruandeaasta lõppes tulemiga 6101.26 eurot, millega kaetakse 2012. aastal tekkinud negatiivne tulem. 

2012 aasta negatiivse tulemi tekkepõhjus oli esialgselt planeeritust suurem omapanus erinevatesse 

projektidesse. Peale 2017. majandusaasta aruande kinnitamist on negatiivse tulemi jääk 24618.56.  

2018. aastal on plaan katta negatiivset tulemit vähemalt 5000 euroga. 

 

IX FINANTSSUHTARVUD 
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Aruande koostas 

 

Tiina Jääger 

juhatuse liige 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2017 31.12.2016 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 29 235 26 477  

Nõuded ja ettemaksed 14 201 5 937  

Kokku käibevarad 43 436 32 414  

Kokku varad 43 436 32 414  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 3 800 4 300  

Võlad ja ettemaksed 64 255 58 834 2

Kokku lühiajalised kohustised 68 055 63 134  

Kokku kohustised 68 055 63 134  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -30 720 -32 337  

Aruandeaasta tulem 6 101 1 617  

Kokku netovara -24 619 -30 720  

Kokku kohustised ja netovara 43 436 32 414  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2017 2016

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 1 375 1 730

Annetused ja toetused 260 987 106 887

Muud tulud 337 1 101

Kokku tulud 262 699 109 718

Kulud   

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -218 419 -55 315

Mitmesugused tegevuskulud -8 269 -14 677

Tööjõukulud -29 035 -36 756

Muud kulud -492 -751

Kokku kulud -256 215 -107 499

Põhitegevuse tulem 6 484 2 219

Intressitulud 2 0

Intressikulud -385 -602

Aruandeaasta tulem 6 101 1 617
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2017 2016

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 6 484 2 219

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -8 264 4 748

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 5 421 13 436

Laekunud intressid 2 0

Kokku rahavood põhitegevusest 3 643 20 403

Rahavood finantseerimistegevusest   

Saadud laenude tagasimaksed -500 -1 000

Makstud intressid -385 -602

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -885 -1 602

Kokku rahavood 2 758 18 801

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 26 477 7 676

Raha ja raha ekvivalentide muutus 2 758 18 801

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 29 235 26 477
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2015 -32 337 -32 337

Aruandeaasta tulem 1 617 1 617

31.12.2016 -30 720 -30 720

Aruandeaasta tulem 6 101 6 101

31.12.2017 -24 619 -24 619



13

Eesti Vabaharidusliit 2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Eesti Vabaharidusliidu  2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamise tavaga. Hea

raamatupidamise tava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise

Toimkonna poolt välja antud juhendid. 

Eelnenud aruandeperioodil kasutatud arvestuspõhimõtteid, hindamisaluseid 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.

Kasumiaruande skeemi valikul on tuginetud raamatupidamise seaduse paragrahv 18 lõikele 4, mille kohaselt tegevusaladel, kus see

on põhjendatud majandustegevuse iseloomu tõttu, võib raamatupidamiskohustuslane kasutada seaduse lisades toodust erinevat

kasumiaruande skeemi.

Raamatupidamise aruannete koostamisel on lähtutud olulisuse printsiibist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Aruandes kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke pangas.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena kajastatakse tavapärase tegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid, milledeks on:

- nõuded ostjate vastu kajastatakse laekumata, kuid sissenõtavaks muutunud liikmemaksu arveid või muid tegevuse käigus laekumata arveid.

- nõuded sihtfinantseerimisest kajastatakse nõutavaks muutunud sihtfinantseerimise laekumata osa.

- maksude ettemaksed kajastatakse maksude ettemakseid.

- ettemaksed tarnijatele kajastatakse tarnijatele ettemakseid

- muud ettemaksed kajastatakse võimalikke muid ettemakseid (nt töötasu ettemaksed, ettemaksed liikmetele, lähetuse avansse jne)

Lootusetud nõuded on kantud bilansist välja. 

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 640 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Amortisatsiooni arvestatakse lineaarselt. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi sõltuvalt selle kasulikust tööeast. 

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    640

Finantskohustised

Lühiajalised laenud. siin kajastatakse saadud laenud tasumise tähtajaga kuni 12 kuud. 

Annetused ja toetused

Riigieelarvest saadavad vahendid, mis ei ole otseselt seotud ühegi konkreetse projekti finantseerimisega kajastatakse tuluna hetkel, mil 

toetus muutub sissenõutavaks. 
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Sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimine muutub sissenõutavaks ja sihtfinantseerimisega seotud võimalikud

tingimused on täidetud. 

 

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena.

Lisa 2 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2017 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 37 474 37 474

Võlad töövõtjatele 5 663 5 663

Maksuvõlad 3 866 3 866

Muud võlad 215 215

Intressivõlad 215 215

Saadud ettemaksed 17 037 17 037

Tulevaste perioodide tulud 17 037 17 037

Kokku võlad ja ettemaksed 64 255 64 255

 

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Võlad tarnijatele 1 787 1 787

Maksuvõlad 8 236 8 236

Muud võlad 430 430

Intressivõlad 430 430

Saadud ettemaksed 48 381 48 381

Kokku võlad ja ettemaksed 58 834 58 834

Lisa 3 Tööjõukulud
(eurodes)

 2017 2016

Palgakulu 88 168 44 896

Sotsiaalmaksud 29 801 15 175

Kokku tööjõukulud 117 969 60 071

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
100 144 23 315

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 4 3

Tööjõukulu 117 969 eurot sisaldab töölepingu alusel 2017. aastal arvestatud tasusid.

Tööjõukuludest 17 825 eurot on kajastatud tulemiarunde real tööjõukulud. Ülejäänud 11 210 eurot tööjõukulude real on juhatuse liikmete

ja raamatupidamise tasud.
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Lisa 4 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2017 31.12.2016

Juriidilisest isikust liikmete arv 67 68

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2016

Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond

ning olulise osalusega

eraisikust omanikud ning

nende valitseva või olulise

mõju all olevad ettevõtjad

0

 

2016 Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

1 000

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2017 2016

Arvestatud tasu 4 788 1 620


