
  

 

 

MINISTRI KÄSKKIRI 
 
 

20.12.2016 nr 1.1-2/16/329 

 

 

Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise  

juhtrühma moodustamine 

 

Vabariigi Valitsuse 10. veebruari 2005. a määruse nr 28 “Haridus- ja Teadusministeeriumi 

põhimäärus” § 23 lõike 2 punkti 23 ja § 37 lõike 1 alusel: 

 

1. Moodustan kõrgharidusseadustiku kaasajastamise juhtrühma (edaspidi juhtrühm). 

 

2. Kinnitan juhtrühma järgmises koosseisus: 

Indrek Reimand - juhtrühma esimees, Haridus- ja Teadusministeerium, 

kõrghariduse ja teaduse asekantsler; 

Sille Uusna - juhtrühma aseesimees, Haridus- ja Teadusministeerium, 

haridusseadustiku juht; 

Jaak Aaviksoo - Tallinna Tehnikaülikool, rektor; 

Arno Almann - Estonian Business School, rektor; 

Margus Haidak - Haridus- ja Teadusministeerium, kõrghariduse osakonna juhataja; 

Mart Kalm - Eesti Kunstiakadeemia, rektor; 

Hanna Kanep - Rektorite Nõukogu, tegevsekretär; 

Mait Klaassen - Eesti Maaülikool, rektor; 

Andres Koppel - Eesti Teadusagentuur, juhatuse esimees; 

Katrina Koppel - Eesti Üliõpilaskondade Liit, aseesiisik; 

Enno Lend - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja, Tallinna 

Tehnikakõrgkooli rektor; 

Aliis Liin - Tartu Ülikool, õigusnõunik; 

Heli Mattisen - Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur, juhataja; 

Ergo Nõmmiste - Teaduse Akadeemia, asepresident; 

Siiri Otsmann - Sotsiaalministeerium, tööhõive osakonna juhataja; 

Ulla Preeden - Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu esindaja, Tartu 

Tervishoiu Kõrgkooli rektor; 

Margus Pärtlas - Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, õppe- ja teadusprorektor; 

Sigrid Rajalo - Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, majandusarengu 

osakonna arendusvaldkonna juht; 

Priit Reiska - Tallinna Ülikool, õppeprorektor; 

Marko Udras - Eesti Kaubandus- Tööstuskoda, poliitikakujundamise ja 

õigusosakonna juhataja; 

Vladimir Viies - Eesti kõrgkoolide, teadus- ja arendusasutuste ametiliitude 

ühendus UNIVERSITAS, juhatuse esimees. 

 

3. Määran juhtrühma ülesanneteks: 

1) teha haridus- ja teadusministrile ettepanekuid kõrgharidusseadustiku kaasajastamise 

ettevalmistamisel; 



2) esitada haridus- ja teadusministrile hiljemalt 27. aprilliks 2017. a ettepanekud 

kõrgharidusseadustiku kaasajastamisel käsitletavate teemade, lahendamist vajavate 

põhiprobleemide, nende võimalike lahenduste ja olulisemate mõjude kohta. 

 

4. Kinnitan juhtrühma töökorra (juurde lisatud). 

 

5. Juhtrühma tehniline teenindamine tagada Haridus- ja Teadusministeeriumi üldosakonnal. 

 

6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavaks tegemisest, 

esitades kaebuse Tartu Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Mailis Reps 

minister 

 

  



Lisa 

KINNITATUD 

haridus- ja teadusministri käskkirjaga „Kõrgharidusseadustiku kaasajastamise  

juhtrühma moodustamine“ 

 

JUHTRÜHMA TÖÖKORD 

 

1. Juhtrühma tööd juhib esimees või tema äraolekul aseesimees. 

 

2. Juhtrühma töövorm on koosolek. Juhtrühm võib oma ülesannete täitmiseks kasutada ka 

teisi töövorme, mille valiku otsustab juhtrühm. 

 

3. Juhtrühma koosoleku kutsub kokku esimees või tema äraolekul aseesimees vastavalt 

vajadusele. 

 

4. Juhtrühma koosoleku päevakorra valmistab ette juhtrühma esimees või tema äraolekul 

aseesimees. Päevakord koos teiste vajalike materjalidega saadetakse juhtrühma liikmetele 

tutvumiseks vähemalt viis tööpäeva enne koosoleku toimumist. 

 

5. Juhtrühm on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 juhtrühma 

koosseisust ja juhtrühma esimees või tema äraolekul aseesimees. Nõutud kvoorumi 

puudumisel kutsub esimees või tema äraolekul aseesimees esimesel võimalusel kokku uue 

koosoleku. 

 

6. Juhtrühm võtab otsuseid vastu avalikul hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdsel 

jagunemisel on otsustav esimehe või tema äraolekul aseesimehe hääl. 

 

7. Esimehel või tema äraolekul aseesimehel on õigus kutsuda juhtrühma koosolekule 

sõnaõigusega eksperte, kes esitavad juhtrühmale vajalikku informatsiooni. 

 

8. Juhtrühma koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja 

protokollija. 

 

9. Juhtrühma tegevuse lõppedes annab esimees või tema äraolekul aseesimees juhtrühma 

dokumendid üle Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonnale. 

 
 

 

 

Indrek Reimand 

kõrghariduse ja teaduse asekantsler 

 

 

 

 


