
Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamisest. 
 
Haridus - ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjaga nr. 1.1-3/18/254 24.09.2018 on 
moodustatud  Alushariduse seaduse eelnõu väljatöötamise töörühm, mille koosseisu 
kuuluvad: 
Mikk Kasesalk - töörühma esimees, Haridus- ja Teadusministeeriumi üld- ja kutsehariduse 
asekantsler Liina Hirv - töörühma liige, Haridus- ja Teadusministeeriumi õigusosakonna jurist; 
Alice Sündema - töörühma liige, Sotsiaalministeeriumi õigusosakonna jurist; Tiina Peterson  - 
töörühma liige, Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna peaekspert; Laura Viilup  
- töörühma liige, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna esindaja; Maarja Kärson - 
töörühma liige, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna esindaja; Gabriela Rooso  - 
asendusliige, Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakonna esindaja; Reemo Voltri - 
töörühma liige, Eesti Haridustöötajate Liidu esindaja; Hiie Silm - asendusliige, Eesti 
Haridustöötajate Liidu esindaja; Heda Kala - töörühma liige, Eesti Alushariduse Juhtide 
Ühenduse esindaja; Ene Nool  - asendusliige, Eesti Alushariduse Juhtide Ühenduse esindaja; 
Liili Pille  - töörühma liige, Eesti Lasteaednike Liidu esindaja; Merit Kvatš   - asendusliige, Eesti 
Lasteaednike Liidu esindaja; Kristiine Vahtramäe - töörühma liige, Eesti Lastevanemate Liidu 
esindaja; Signe Suurväli  -  töörühma liige, Eesti Eralasteaedade Liidu esindaja; Marju Saar  - 
asendusliige, Eesti Eralasteaedade Liidu esindaja; Janne Liidik  - töörühma liige, Eesti 
Lapsehoidjate Kutseliidu esindaja; Signe Laar  - asendusliige, Eesti Lapsehoidjate Kutseliidu 
esindaja; Hille Ilves  - töörühma liige, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja; Ott Kasuri  - 
asendusliige, Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja; Marika Pettai  - töörühma liige, Tallinna 
Haridusameti esindaja; Piret Lind  - asendusliige, Tallinna Haridusameti esindaja; Kaspar 
Kreegimäe  - töörühma liige, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindaja; Anne Juhkam  - 
asendusliige, Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindaja; Evelin Sarapuu - töörühma 
liige, Ülenurme Lasteaia õpetaja; Ingrid Pärloja - töörühma liige, Rocca al Mare Kooli eelkooli- 
ja noorema kooliosa  juhataja, eelkooliõpetaja.  
  
Töörühma ülesanneteks on  koostada alushariduse seaduse eelnõu teesid ja ettepanekud 
kaasnevate õigusaktide muutmiseks ning esitada kantslerile kokkuvõte.  
 
Töörühma koosolekud toimuvad Tallinnas. 
11. detsembril saab töörühm Haridus –ja Teadusministeeriumis esimest korda kokku  ja nii 
kuus korra kuni märtsi lõpuni, kokku viiel korral. 
Eesti Lasteaednike Liidu esindajateks on töörühmas Liili Pille, Merit Kvatš ja Evelin Sarapuu. 
Evelin esindab ühtlasi kõiki tegutsevaid lasteaiaõpetajaid. Esindajatele toeks on moodustatud 
ELAL liikmetest töörühm koosseisus Tiia Kaeramaa, Eda-Mai Tammiste, Lehte Tuuling ja Ave 
Ruul. 
 
31.oktoobril 2018 toimus avaüritusena Kiili Lasteaias Harjumaal alushariduse 
arendusseminar eesmärgiga välja selgitada huvigruppide ootused ja ettepanekud Eesti 
alusharidussüsteemi arendamiseks.  
Seminarile olid kutsutud lastevanemad, õpetajad, lapsehoidjad, õppeasutuste juhid ja pidajad, 
alushariduseksperdid ning töörühma liikmed kes soovivad alushariduse seaduse 
kaasajastamise protsessis kaasa rääkida ja oma ideid jagada. 
Kohale oli tulnud ligi 100 inimest. Motivatsioonikõnedega esinesid Jana Treial, Tartu Klaabu 
lasteaia direktor ja Aimi Püüa SA Innove uuringute ja arenduskeskuse juht. 
Soovijad said tutvuda Kiili lasteaiaga 
Toimus ajurünnak ja selle tulemuste tutvustamine. Rühmades arutati läbi alushariduse 
kaasajastamise printsiibid, esitati poolt ja vastuargumente,  pandi kirja tekkinud küsimused. 
Kokkuvõtted on valmimisel.   
 


