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EESTI IV OMAVALITSUSPÄEV

PALJU ÕNNE EESTI VALLAD JA LINNAD

EDU KAASTEELISTELE RIIGI NING HARIDUSASUTUSTE, ÄRI-

NING KOLMANDA SEKTORI ESINDAJATELE

 Korralduskomitee poolt suur tänu kõigile OVPst osavõtjatele, sh

esinejatele ning moderaatoritele

 Südamlik tänu kõigile OVP korralduskomitee liikmetele ning

insitutsioonidele – ilma teie väga suure panuseta ei oleks tänast OVP

 Pärnu linn, Pärnu Omavalitsuste Liit, MTÜ Polis, Riigikogu, Tallinna Ülikool,

Rahandusministeerium, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Ida- Virumaa

Omavalitsuste Liit, Narva linn, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Eesti

Kutseõppe Edendamise Ühing, Euroopa Komisjoni Eesti Esindus, Tallinna

Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, Üleriigiliste Kohaliku Omavalitsuste Liitude

vanematekogu, Haldusjuristide Ühendus, Valla- ja Linnasekretäride Selts

ning Eesti Omavalitsusliitude Ühendus

 Tänusõnad Pärnu linna ja maakonna juhtide ja töötajatele, kes panustasid

OVP ettevalmistamisse ja korraldamisse

 Suur tänu meie naabritele Soomest ja Lätist, kelledega on olnud väga hea

koostöö juba Eesti riigi taastamisest alates ning jätkub nüüd ka

Omavalitsuspäevaga seoses



1. OKTOOBER - KOHALIKU OMAVALITSUSE 

SÜMBOL-RIIKLIK TÄHTPÄEV

 Omavalitsuspäeva tähistame 1. oktoobril, kuna siis asuti 1866
looma ning 1990 taastama uut - meie oma omavalitsust.

 Eesti I Omavalitsuspäev toimus 4.10.2016 Riigikogu
Konverentsikeskuses ning sellega tähistati 150. aasta möödumist
Eesti avaliku halduse loomisest. Tegemist oli eestlaste ja lätlaste
avaliku halduse loomisesega 1866, kuna 1. oktoobril jõustus
esimene avaliku halduse seadus “Makoggukonna Seadus Baltia-
merre kubbermangudele Ria-,Tallinna- ja Kura-male“.

 1. oktoobril 1990. said esimestena taas omavalitsusliku staatuse
Kuressare linn ning Muhu vald

 II Omavalitsuspäev 2017. aastal võttis enne haldusrefmormi kokku
28 aastat toiminud omavalitsussüsteemi ja avaldas tunnustust selle
loojatele ja arendajatele.

 III Omavalitsuspäev toimus 2018 esmakordselt väljaspool Tallinna,
Narvas teemaks EESTI JA EUROOPA LIIT – TÄNASED ARENGUD JA
TULEVIKU KOOSTÖÖ VÕTMETEEMAD NARVAS ning IDA-VIRUMAAL



Traditsiooniks kujunenud omavalitsuspäeva 

kui riikliku tähtpäeva ettevalmistamine on 

seekord olnud varasemast mõneti erinev
 Moodustasime kaks töögrupi, kellede poolt on ette valmistatud

valdkonna probleeme käsitlevad ning võimalikke lahendusteid

pakkuvad ettepanekud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele ning Eesti

Linnade ja Valdade Liidule.

 Töögruppidesse kuulusid riigi ja kohaliku omavalitsuse, ülikoolide,

kutseõppeasutuste ning üldhariduskoolide, ettevõtete ja kolmanda

sektori asutuste juhid ning asjatundjad.

 Töögrupid töötasid väga intensiivselt ning suur tänu nende

juhtidele Mait Klaassenile, Tarmo Loodusele ning Aivar Kokale. Kõik

töögrupi liikmed andsid oma suure panuse ning nende nimed on

kajastatud ka OVP kavas.



Töö ettepanekutega jätkub

 Täna on ettepanekud laiali jagatud ning nendesse saab teha
veel paari nädala jooksul täiendusi ja täpsustusi, kuna
leppisime kokku, et töögrupid jätkavad tegevust.

 Lähtusime põhimõtetest, et väga oluline on näiteks
haridusvõrgu paindlikumaks ja paremini integreeritumaks
muutmine

 Samuti peeti eriti tähtsaks tööjõuturu ning haridusvõrgu
senisest tundavalt efektiivsemat sidustamist.

 Olime seisukohal, et kohalike omavalitsuste võimalused ning
roll ettevõtluse ja hariduse valdkonnas peaksid olema palju
suuremad ning mitmekesisemad jne.



Seejuures on oluline:

 Määratleda osapoolte võimalikud ühised tegevused, ressursid
ja ajagraafik ettepanekute realiseerimiseks. Loomulikult ei
ole tegemist valdkonna arenguks vajalike lõplike
ettepanekutega.

 Loodame, et omavalitsuspäeval osalejad on seisukohal, et
muuta omavalitsuspäev ühiselt uueks tõeliseks
traditsiooniks.

 Asjakohane oleks Pärnu eeskujul ka edaspidi määratleda
omavalitsuspäeva keskne teema ja tegevused, mille
ettevalmistamisel osaleksid riigi ja kohaliku omavalitsuse
ning ülikoolide ja kolmanda ning erasektori esindajad.



Omavalitsuspäev on tunnustus meie

omavalitsuste väga olulisele ajaloole, samas

ka uute suundade mõtestamise foorum
 Kasutagem omavalitsuspäeva kohaliku omavalitsuse olemuse ja eesmärkide

tutvustamiseks;

 Oleks suurepärane kui ka riigiasutused, ülikoolid ja teised institutsioonid

leiaksid võimaluse omavalitsuspäeva ära märkimiseks. Loomulikult saaksid

uut tähtpäeva tähistada meie külad, alevikud, alevid ja maakonnad ning

kõik teised, kelle jaoks kohalik omavalitsus ja tema areng on olulised;

 Juba on tekkinud mitmeid uusi algatusi ning seda protsessi ei ole enam

võimalik peatada

 Eesti V Omavalitsuspäevad on tulemas ning homme saame ka selle nn

ametlikult välja kuulutada. Ühtlasi on maaeluministri poolt algatud idee,

et selle üldiseks teemaks võiks olla maaelu ning turism.



EESTI OMAVALITSUSED ON RIIKLUSE 

VUNDAMENT JA JÄÄB SELLEKS

 VEELKORD SUUR TÄNU KÕIGILE
KAASKORRALDAJATELE NING OSALEJATELE!

 SISUKAT OMAVALITSUSPÄEVA PÄRNUS!

 TEGUSEID KOHALIKKE OMAVALITSUSI, JÄTKUVAT
KOOSTÖÖTAHET NING EDUKAID OMAVALITSUSPÄEVI
KÕIKJAL EESTIS!


