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Seoses Vene tänava koolitusruumide lisandumisega muutusid meie koolitustegvuse vormid 

mitmekesisemaks. Varasemalt olid põhilised loengud, praktilised ja individuaaltunnid, nüüd on 

olemas võimalus kultuuriürituste korraldamiseks ja harrastustegevuseks. 

Suurenenud ja muutunud kool nõudis sisseelamisaega ja 2014.a. põhimääruses kinnitatud 

tegevusvaldkondade võrdväärset arendamist.  

Kursuste, loengute ja individuaaltundide korraldamine toimus 12-s põhivaldkonnas: 

kultuur, kunst, käsitöö, arvuti ja majandus, keeled, muusika, psühholoogia, tervis, kokandus, 

loodus, fotograafia, liikumine. Nimetatud valdkonnad on aluseks orienteerumisel meie 

koduleheküljel ja kursustele registreerimisel. 

Aruandeaastal täitsime püstitatud eesmärgi. Plaanitult suurenes õppijate, loengutundide ja 

õppeprogrammide arv. Koolitusturul valitseva olukorra tõttu olime sunnitud ära jätma 

kursuseid, mille täituvus ei võimaldanud nendega alustada.  

Kultuuriürituste korraldamine uutes mahtudes oli Rahvaülikoolile uus väljakutse ja siin 

tegime koostööd rahvakultuuri keskseltsidega. Kõige edukamaks peame kultuuriprojekti 3D 

kultuur käivitamist. Seni toimunud loomingulised õhtud lubavad projektile edu ka järgmisteks 

aastateks. 

Traditsioonilised olid lahtiste uste päevade esitlused, kontserdid, õpitoad, kus tutvustasime 

sügispoolaasta kursuseid. Kogu aruandeaasta vältel korraldasime oma õpetajate, õpilaste ja 

tuntud käsitöömeistrite/kunstnike näitusi nii Estonia pst kui Vene tn õppehoones. 

Tallinna Rahvaülikooli ja Toomklubi liitmine võimaldas luua teatrikeskuse, mille raames saab 

arendada end võimalikult paljudes teatrivaldkondades ja oma loomingut laiemale publikule 

tutvustada.  

Aruandeperioodil toimus 13 teatitrupi poolt 41 etendust, neist 9 avalikku (piletitega). 

Huviringiteenuse osutamine - aruandeperioodil tegutsesid rahvaülikoolis segakoor Laulik, 

meeskoor Runo, tarbekunstiselts CDE ja tantsuklubi Reveranss. 

Aruandeaasta esimesel poolel toimus suures saalis remont ja seetõttu oli tegevus häiritud ning 

koostöö endises Toomklubis toimunud kollektiividega ei olnud soovitult sisukas. Võtame seda 

aastat kui kohanemist, järgmisel aastal peavad täpsustuma koostöövormid ja edasised 

võimalused harrastustegevuse arendamiseks. 

Kohalikes ja rahvusvahelistes kultuuriprojektides osales kõige enam teatrikeskus. 

Rahvaülikool esitles end rahvuslikku elulaadi propageerival Mardilaadal. 

Keskkonna loomine huviringi- ja koolitusteenuse osutamiseks. 

2014 sügisel sai valmis remont Vene tn. 6 II korruse ruumides. Kapitaalremont teostati saalis 

ja koridorides, sanitaarremont väikeses õppeklassis. Vahetati välja toolid ja garderoob sai kauni 



kujunduse ja mööbli. Kokku investeeriti remonti 121 000 eurot. Restaureerimist vajab veel 

välisuks, mis nõuab suurt investeeringut ja hoolikat teostust. 

Tallinna Rahvaülikool täitis aruandeaastal oma põhieesmärgid. 

 

 


