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Riigikogu esimees

Lugupeetud Kollokviumist osavötj ad,

Mul on heameel teid taas tervitada Riigikogus.

Meie viimane kohtumine leidis aset l0.veebruaril käesoleval aastal. Vahepeal on
toimunud väga suuri ja ootamatuid muudatusi Eesti elus ja ajutiselt isegi
riigikorralduses. Selle kevade koroonaviirushaiguse pandeemial on kindlasti oma
järelmöjud fling seda mitte ainult majanduses, sotsiaalses vöi mönes muus
valdkonnas. Meie regionaalse arengu tuleviku altematiividesse on kindlasti vajalik
sisse kirjutada läbielatud kogemus.

Eesti Vabariigi halduskorraldus, selle kujundamine ja edendamine on kahtlemata
meie riigi üks tähtsamaid ülesandeid. Seda enam, et just tänavu lopeb Eesti
regionaalarengu strateegia aastateks 20 14-2020. Praegu on öige aeg teha
kokkuvötteid j a Uhtlasi esitada uusi arengumudeleid.

Nagu selgub ,,Eesti regionaaltasandi arengu analüüs. Regionaalse valitsemise
mudelite kujundamise ettepanekud” löpparuandest, on suur töö ära tehtud. AnalUüs
on huvitav. Ta on koostatud oma ala asjatundjate-ekspertide poolt Tartu ülikoolist,
Tallinna ülikoolist, Tallinna Tehnikaülikoolist fling OU Geomedia jt. asutuste
esindaj ate poolt.

Jätan tänase, ajast ja asjaoludest tingitud lühikese kollokviumi, pikema oma-poolse
käsitluse välja. Toon esile möned head ideed, mis on analüUsis läbivad ja peaksid
olema m~ôdupuuks meie igapäeva elus. KOigepealt regionaalse valitsemise
juhtimisala. Lôpparuanne fikseerib selle kui juhtimistasandi, ,,mis paikneb kesk- ja
kohaliku tasandi vahel.” Siinjuures öeldakse, et regionaalne valitsemise juhtimises
on riigil, omavalitsustel suur roll. Aruandes röhutatakse, et eelistatavaim poliitika
kujundamisel on kesk- ja kohaliku tasandi tasakaalustatus ning partnerlus. Viimane
on tingitud Uha keerulisematest valitsemiskorralduse süsteemidest ning pidevalt
vOrgustuvast ühiskonnast. Partnerlus hôlmab kOik riigikorralduse, juhtimise astmeid
— keskvOimu, regionaal ja kohalikku tasandit. Samas on ta ka neid tasandeid
ühendav, teotahet lisav hoob. Täiendavalt on aruandes partneritena välja pakutud
ettevötj aid. See aspekt toob omakorda sisse igakulgse kaasatuse ning suurendab
kindlasti demokraatlikku aspekti regionaalarengu välj akutsetele.
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Loodan, et tänase tösise, kuigi lUhikese arutelu löpuks oleme me k~ik paiju
padevamad Eesti regionaalse arengu uutes ja tegevuskavadest. Meie eesmargiks on
alati puuelda parima haldusmudeli poole, kus köikidel tasanditel on oma tähtsus.
Köik tasandid teevad koostööd j a hindavad Uksteist kui tôsiselt vöetavat partnerit.

Löpetuseks, jöudu nii tänaseks kollokviumiks kui ka edaspidiseks tööks, sest
regionaalarengu valdkond on pidevas muutuses. Nii on töid ja tegemisi veel
aastateks ees.

Edukat päevajätku!


