Rahandusministeerium
Riigikontroll

Meie kuupäev digiallkirjas nr 4.1-1

Vabariigi Presidendi Kantselei tegevusaruanne 2017. aastal
Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti seadusest tulenevate ülesannete
täitmisel. Kantselei korraldab Vabariigi Presidendi riigisisest ja -välist suhtlemist, juhib
infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega, valmistab ette õigusakte ning täidab teisi
ülesandeid.
Seaduste väljakuulutamine ja muud otsused
Vabariigi President kuulutas otsusega välja 122 seadust ja jättis välja kuulutamata ühe seaduse.
Koostati 2 riigipea otsust Vabariigi Valitsuse koosseisu muutmise kohta.
Ametisse nimetamine ja auastmete andmine
President nimetas ametisse ning kutsus tagasi 18 Eesti Vabariigi erakorralist ja täievolilist
suursaadikut. Riigipea nimetas ametisse ühe ning vabastas ametist seitse kohtunikku. President
andis 24 käskkirja kaitseväelastele auastmete andmiseks.
Teenetemärkidega autasutamine
Vabariigi President annetas vabariigi aastapäeval 113 riiklikku teenetemärki. Lisaks annetati
riiklikke autasusid seoses diplomaatide lahkumisega Eestist (6 teenetemärki). President annetas
2017. aastal kokku 7 otsusega 119 riiklikku teenetemärki ja tegi ühe otsuse teenetemärgi
äravõtmise kohta.
Armuandmine
Armuandmiskomisjon vaatas läbi materjalid 93 süüdimõistetu kohta. Kokku valmistati ette neli
otsust armuandmise küsimuses. Vabariigi President andis armu kolmele süüdimõistetule.
Välissuhtlus
Vabariigi President viibis 27 välisvisiidil. Aasta kaalukamateks visiitideks võib pidada märtsikuus
toimunud riigivisiiti Soome ja oktoobrikuus toimunud riigivisiiti Gruusiasse. Nendel visiitidel
saatis presidenti esinduslik ametlik delegatsioon ja arvukas äridelegatsioon.
Aasta jooksul kohtus president Kaljulaid paljude riigipeade ja teiste kõrgete ametnikega ka
rahvusvaheliste ürituste raames. Näiteks veebruaris toimuval Müncheni Julgeolekukonverentsil
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toimus kohtumine Euroopa Komisjoni asepresidendi Frans Timmermans’i ja USA asepresident
Mike Pence’ga, märtsikuisel Brüsseli foorumil USA senaatorite John McCain’i ja Ron
Johnson’iga, mais Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel
Barnier’iga. Juuli alguses toimus Kolme Mere initsiatiivi presidentide ja Trumpi tippkohtumine
Varssavis. Septembris osales president esimest korda ÜRO peaassambleel ning esimese Eesti
riigipeana
oli
kutsutud
detsembris
toimunud
Müncheni
julgeolekukonverentsi
strateegiafoorumile.
ÜRO julgeolekunõukogu kampaania patroonina andis president Kaljulaid juulis New Yorgis
avalöögi Eesti kampaaniale ning tegeles aktiivselt Eesti toetusbaasi laiendamisega terve teise
poolaasta vältel. Nii toimus näiteks novembris toimus esimene Eesti presidendi visiit Aafrikasse,
kus külastati Etioopiat ja kohtuti Aafrika Liidu esindajatega, ning Ruandat.
Möödunud aastal võõrustas president üheksat välisriigi riigipead. Juunikuus toimus Leedu
presidendi riigivisiit, jaanuaris Ukraina presidendi ning augustis Saksamaa Liidupresidendi
ametlikud visiidid. Lisaks sellele on riigipea aasta jooksul kohtunud paljude teiste Eestis visiidil
viibivate kõrgete väliskülalistega. Näiteks juulis toimus kohtumine USA asepresident Mike
Pence’ga, aprillis Hiina I asepeaministri Zhang Gaoli’ga, mais EL kõrge esindaja Mogherini’ga.
Septembris andis president Eestis viibivale NATO peasekretärile Jens Stoltenbergile Kadriorus
töölõuna ning kohtus Tallinna digi tippkohtumisel osalenud Prantsusmaa presidendi Emmanuel
Macroniga.
Riigipea oli aktiivselt seotud ka Eesti EL Nõukogu eesistumisega esinedes mitmetel üritustel ning
pidades avakõne Brüsselis toimunud Euroopa Kaitseagentuuri aastakonverentsil.
2017. aastal andsid Vabariigi Presidendile volikirja üle 30 välisriigi suursaadikut. Eesti riigile
osutatud teenete tunnustamiseks andis Vabariigi President üle kuuele lahkuvale suursaadikule I
klassi Maarjamaa Risti.
Riigisisene tegevus
Vabariigi President osales kokku pea 200 siseriiklikul üritusel ja kohtumisel ning jõudis nende
käigus kõigisse Eesti maakondadesse. Riigipea jätkas ka maakonnavisiitide formaadis kõikide
maakondade külastamist, mis oli esimese ametiaasta üks eesmärkidest. Teisel ametiaastal on
riigipea soov kohtuda kõigi haldusreformi järel ühinenud omavalitsustega ning sügisel alustati
nende kohtumiste sarjaga. Kõigil neil kohtumistel pidas Vabariigi President aasta jooksul
hulgaliselt erinevaid kõnesid, tervitusi ja sõnavõtte.
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