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15. juunil 2020 möödub 5 aastat Eesti Lasteaednike Liidu (ELAL) suuraktsioonist "Lasteaiaõpetajale 

õpetaja palk!". Eesti Lasteaednike Liidu eestvedamisel koguti toetusallkirju ELAL-i kollektiivsele 

pöördumisele riigikogule, milles tehti ettepanek kehtestada lasteaiaõpetajate palga riiklik alammäär. 

Veel viis aastat tagasi võis sama hariduse ja töökogemusega õpetaja erinevates omavalitsustes saada 

palka 520 eurost kuni 1087 euroni. 

 

Pöördumise toetuseks koguti 2015 aasta maikuu jooksul üle Eesti kokku 27 220 toetusallkirja. 

Lasteaiaõpetajate kutseühendus pani kokku rattaretke meeskonna, kes sõitis läbi Eestimaa marsruudil 

Tartu – Jõgeva – Põltsamaa – Paide - Viljandi – Pärnu - Tallinn, et viia toetusallkirjad riigikogusse. Igas 

teekonna suuremas peatuspaigas toimus kõnekoosolek lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamise toetuseks, 

kus kuulajatel oli võimalus anda oma toetusallkiri ka kohapeal.   

 

Rattaretkega läbiti 525 kilomeetrit ja retk lõppes 15.06. 2015 hommikul Toompeal, kus riigikogu 

esimehele Eiki Nestorile anti üle Eesti Lasteaednike Liidu ühispöördumine koos toetusallkirjadega.  

 

Pöördumine võeti menetlusse ning järgnesid pingsad läbirääkimised, kus ELAL põhjendas oma 

ettepanekuid ja kinnitas seisukohti erinevate erakondade esindajatele,  mitmete haridus- ja 

teadusministritega (J. Ligi ja M. Lauri) ja nõupidamistel kultuurikomisjonis. Koostöös minister M. 

Repsiga täpsustusid lasteaiaõpetajate palkade alammäärad ning selgusid riigipoolsed toetusmeetmed 

kohalikele omavalitsustele lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisel. Tänaseks on kõik omavalitsused 

teinud otsused, mis võimaldab neil saada riigipoolset toetust lasteaiaõpetajate palkade taseme 

säilitamisel ka edaspidi. 

 

1. septembrist 2017 tõusis kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palk 80%-ni kooliõpetaja alampalgast  ning 

2019. aasta jaanuarist 90%-ni, kusjuures magistrikraadiga lasteaiaõpetajatel võrdseks kooliõpetaja palga 

alammääraga.  

 

ELAL eestvedamisel toimunud  suuraktsiooni „Lasteaiaõpetajale õpetaja palk!“ tähistamiseks ja kõigi 

toetajate tänamiseks  sõidame viis aastat hiljem taas ratastel. Toimub virtuaalne rattaretk 

#ELALrattaretk5 , millega soovime: 

● panustada lasteaiaõpetajate  väärtustamisse Eesti ühiskonnas, mida toetab nende palga 

alammäära kehtestamine. Viimane on nüüdsest seotud kooliõpetaja palga alammääraga, mis 

annab turvatunnet nii tegutsevatele kui tulevastele  õpetajatele, kes on valimas lasteaiaõpetaja 

elukutset. 

● avaldada tänu Eesti Vabariigi valitsusele ja kõikidele omavalitsustele, kes leidsid võimaluse 

lasteaiaõpetajate palkade ühtlustamisel liituda riigipoolsete toetusmeetmetega, kuna see eeldas  

omavalitsuse poolset panustamist eelarveliste vahenditega.   

● kutsuda lasteaednikke liituma Eesti Lasteaednike Liiduga, kuna koos oleme tugevamad 

panustamaks alushariduse valdkonna edendamisesse Eestis. 

 

Kutsume üles kõiki lasteaednikke virtuaalse rattaretke raames sõitma ajavahemikul 08.- 15.06.2020 kas 

üksi, oma lasteaia meeskonnaga või ühinedes valla piires teiste lasteaedadega vabalt valitud marsruudil 

ning panema läbitud kilomeetrid kirja Eesti Lasteaednike Liidu kodulehele www.elal.ee 

Samuti kutsume üles postitama pilte ja videosid märgisega #ELALrattaretk5 oma rattaretkest ELAL 

Facebooki kodulehel „Väärtustades Eesti lasteaiaõpetajat- Eesti Lasteaednike Liit”. 

 
 

Eesti Lasteaednike Liit 

www.elal.ee 
 

http://www.elal.ee/

