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TERVITUS 

MTÜ „Polis“  ja partnerite SUVESEMINARIST osavõtjatele 

 

Lugupeetud suveseminarist osavõtjad! 

Lubage mul tervitada kõiki suveseminarist osavõtjaid, mis on pühendatud Eesti Vabariigi 

taastamise 31.aastapäevale. Ühtlasi on meil võimalus tunnustada kõiki omavalitsuste tööga 

seotud Eesti kodanikke Omavalitsuspäeva kui riikliku tähtpäeva 5.aastapäeva puhul! 

Tänase seminari teema valik on igati aktuaalne ja põhjendatud. Keegi ei kahtle selles, et ilma 

inimeste aktiivse osavõtuta ei sa me rääkida kohalike omavalitsuste töö heast 

korraldamisest. 

Eesti Vabariik on ratifitseerinud Euroopa Kohaliku Omavalitsuse Harta. Selle artikkel 2 

sätestab põhimõtte, et kohaliku omavalitsuse põhimõtet tunnustatakse riigisiseses 

seadusandluses ja kui võimalik, siis ka riigi põhiseaduses. Euroopa Kohaliku Omavalitsuse 

Harta võeti vastu 14.oktoobril 1985.a. On alust arvata, et meie Põhiseaduse koostajad olid 

kursis eelpool nimetatud Harta sisuga ja pühendasid meie riigi Põhiseaduses terve 

14.peatüki kohalikule omavalitsusele. 

Tänase suveseminari teema lahtimõtestamine viib meid aga riigi Põhiseaduses sätestatud 

meie kodanike kohustuste juurde. 

Nüüd, kus juba pool aastat möllab Ukrainas halastamatu ja ohvriterohke  sõda, tuletame 

meie kodanikele veel kord meelde, et vastavuse meie Põhiseaduse  § 54-s on sõnaselgelt 

sätestatud, et kõigi meie kodanike kohus on  jääda ustavaks meie põhiseaduslikule korrale ja 

kaitsta Eesti iseseisvust. Peame olema valmis selleks, kui meie agressorist idanaaber püüab 

oma vallutusplaane realiseerida ka meie Vabariigi pinnal. Meie kaitsevõime peaks igat 

agressorit küll kainestama, kuid meie endi tsiviilkaitse valmisolek vajab kindlasti 

ülevaatamist ja kordategemist. Siin on kohalikel omavalitsustel täita väga vastutusrikas roll.  

Tuleksin veel kord meie Põhiseaduse juurde. 

Hiljaaegu  ( vt „Postimees“ 30. juuli 2022. a.) Jüri Raidla, meie Põhiseaduse üks koostajaid, 

avaldas mõtet, et riigireformi komponendi   lisamine meie hästi toimivale Põhiseadusele ja 

e-riigi rakendustele lubaks meie väikeriigi arengu mudelit välja pakkuda nendele riikidele, 

kes soovivad seda rakendada. 

Jagan Jüri Raidla seisukohta , et see väljakutse võiks olla Eesti üks suur narratiiv.  Meie 

kohalikele omavalitsustel oleks selle eesmärgi realiseerimisel täita väga suur osa. 

Veel kord soovin omalt poolt kõigile suveseminarist osavõtjatele viljakat kaasamõtlemist 

meie kodanike senisest edukamaks  kaasamiseks kohaliku elu edendamiseks. 

Saaremaal, 9.augustil 2022.a. /ARNOLD RÜÜTEL/ 

 


