
Austatud president, Riigikogu esimees, rektorid ning riigi- ja omavalitsustöötajad! 
 
Oleme täna siin koos neljandat korda. Kui neli ja pool aastat tagasi see mõte välja käidi, siis oli                  
kõhklusi ja kahtlus rohkem kui optimismi. Usku oli vaid Sulev Lääne silmades ja mõnes tema               
üliõpilases, kes teadsid, et nüüd on palju kohustusi tulemas.  
 
Vaatamata sellele oli esimesel Omavalituspäeval, mida Riigikogus pidasime, rahvast palju. Tänu           
sellele tekkis usk, et meis on palju rohkem sisu, kui arvatakse. Ühiskonna arusaam             
omavalitsustöötajatest oli aastaid tagasi pigem selline, et ametnikud joovad ainult kohvi ja teha neil              
kindlasti midagi ei ole. Selline oli lihtsa inimese arvamus. Kui neilt aga küsida, kes nende lasteaeda või                 
kooli peab või kes talvel teed lahti hoiab, rääkimata kultuurist, spordist, haridusest ja kõigest muust,               
siis tekkis neil omakorda uus küsimus, et kas tõesti tegeleb sellega omavalitsus.  
 
Mul on ääretult hea meel, et selle üritusega on kaasa tulnud väga paljud. Kolmel esimesel aastal                
valmis ka raamat, et järgnevad põlved teaksid, mis on omavalitsustes sündinud. Eelmisel aastal             
Narvas loodi kaks uut traditsiooni. Üks oli Narvas Eesti 100. aasta parki Omavalitsuspuu istutamine ja               
teine, väga oluline sündmus, on konkurss „Aasta tegu!“  
 
Siinjuures panen kõigile omavalitsusjuhtidele südamele, et valla ja linna tegemistest korraldajatele           
alati teada antaks. Tunnustust pole kunagi liiga palju. Meie väärtustest ja saavutustest tuleb rääkida,              
sest  Aasta teo tiitel on iga omavalitsuse jaoks vääriline tunnustus.  
 
Sellel aastal on juures veel üks uus tegevus, millest loodame luua traditsiooni. Rääkides ajaloost, siis               
1881. aasta 29. septembril said Tartus kokku seltskond tudengeid ning nad otsustasid, et Eesti              
Üliõpilaste Seltsi asustatud korporatsiooni „Viroonia“ värvideks valitakse sinimustvalge. Meie         
üleskutse teile täna on see, et kui järgmine aasta 1. oktoobril tähistate Omavalitsuspäeva, siis avage               
üks uus lipuväljak.  
 
Me ei ole Eestis jõudnud veel nii kaugele, et kõikide lasteaedade, raamatukogude, koolide,             
hooldekodude ja kultuurimajade juures oleks oma lipuväljak. Järgmisel aastal tehke selle           
traditsiooniga algust. Ja avage uus lipuväljak. Lipu nägemine lahendab paljusid probleeme. Tihti            
kirutakse omavalitsust, riiki või mida kõike veel, kuid lipu nägemine lahendab paljud probleemid.             
Uskuge mind, Eesti inimese jaoks on kõige rohkem südamel sinimustvalge. Tänane lipu heiskamine             
Pärnu Tammsaare Kooli väljakul kinnitas seda mõtet. 
 
Lõpetuseks veel üks palve, 30. aastat tagasi 10. detsembril olid Eestis esimest korda vabad valimised.               
Ma soovin, et vaataksite, kes olid toona valdade asutajaliikmed (nn külanõukogu liikmed) ja kas keegi               
neist on ka praegu volikogu liige või omavalitsusjuht ning andke sellest mulle teada. On aeg               
väärtustada neid inimesi, kes on aidanud kaasa Eestimaa õitsengule.  
 
Püüame oma Omavalitsuspäeva meeskonnaga neid meeles pidada ja tunnustada. Oluline on           
traditsioone hoida ja ajalugu meeles pidada, sest just viimase osas vaieldakse pidevalt. Eesti lipu              
ajaloo üle vaieldakse samuti kogu aeg. Kindel on, aga see, et esmakordselt heisati sinimustvalge lipp               
Pika Hermanni torni 12. novembril 1918 – juba enne seda, kui Ajutine Valitsus määras sinimustvalge               
riigilipuks. Traditsioone ja neid kandvaid inimesi, tuleb meeles pidada, sest nendest räägitakse            
aastaid.  
 
Soovin teile ilusat Omavalitsuspäeva. Kuulake ja rääkige kaasa selle aasta teemadel: haridus ja             
ettevõtlus.  
 



Ootame teie ettepanekuid nende teemade aruteludel, sest mida tugevam on meie sõnum, seda             
lihtsam on Riigikogu liikmetel neid mõtteid kaitsta ning juubelipeol Saaremaal saame tõdeda, et             
oleme astunud suure sammu edasi probleemide lahendamiseks. 
 
Edukat päeva ja edu ja jaksu kõigile.  
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