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Vabariigi Presidendi Kantselei tegevusaruanne 2015. 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 114 seadust. Riigipea kutsus kokku Riigikogu, 

määras peaministri kandidaadi ning muutis kahel korral Vabariigi Valitsuse koosseisu. 

Ametisse nimetamine ja auastmete andmine 

President nimetas ametisse ning kutsus tagasi 18 Eesti Vabariigi erakorralist ja täievolilist 

suursaadikut, samuti andis ta kaks diplomaatilist auastet. Riigipea nimetas ametisse kolm ning 

vabastas ametist neli kohtunikku. President andis 17 käskkirja kaitseväelastele auastmete 

andmiseks. 

Teenetemärkidega autasutamine 

Vabariigi President annetas vabariigi aastapäeval 99 riiklikku teenetemärki. Lisaks annetas ta 

riiklikke autasusid seoses Slovaki Vabariigi presidendi riigivisiidiga Eesisse ja diplomaatide 

lahkumisega Eestist. President annetas kokku kuue otsusega 106 riiklikku teenetemärki.  

Armuandmine 

Armuandmiskomisjon vaatas läbi materjalid 102 süüdimõistetu kohta. Kokku valmistati ette 

kuus otsust armuandmise küsimuses. Vabariigi President andis armu neljale süüdimõistetule.  

Välissuhtlus 

Vabariigi President viibis 27 välisvisiidil. Olulisemad visiidid olid riigivisiit Saksamaa 

Liitvabariiki ning ametlikud visiidid Taani Kuningriiki ning Gruusiasse.  

 

President võõrustas kolme välisriigi riigipead – Läti, Poola ja Slovakkia presidente. Riigipea 

kohtus aasta jooksul paljude teiste Eestis visiidil viibivate kõrgete väliskülalistega, sh Euroopa 

Nõukogu presidendi Donald Tuski, Saksamaa Liitvabariigi välisministri Frank-Walter 

Steinmeieri ja kaitseministri Ursula von der Leyeniga, samuti Rahvusvahelise 

Telekommunikatsiooni Liidu peasekretäri Houlin Zhaoga. Presidendi esinemised 

rahvusvahelistel konverentsidel (sh Euroopa Poliitikaanalüüsi Keskuse (CEPA) kõnekonverents, 
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Churchilli Euroopa sümpoosium, Müncheni julgeolekukonverents, CDU majanduskonverents 

Berliinis, Balti Ameerika Rahvuskomitee (JBANC) konverents, Brüsseli foorum, American 

Enterprise Institute'i korraldatud maailmafoorum, Maailma majandusfoorum Davosis) 

keskendusid välis- ja julgeolekupoliitilistel teemadele ning infotehnoloogia arengutele. 

 

Vabariigi Presidendile andis üle volikirja 21 välisriigi suursaadikut.  

 

Riigisisene tegevus 

 

President osales kokku 131 siseriiklikul üritusel ja kohtumisel. Vabariigi President pidas aasta 

jooksul mitmeid erinevaid tervitusi, sõnavõtte ja kõnesid, millest võiks eraldi esile tõsta 

presidendi kärajate, Tartu rahu aastapäeva, iseseisvuspäeva, emadepäeva, võidupüha, iseseisvuse 

taastamise päeva, Riigikogu avaistungite kõned, samuti telepöördumised kooliaasta eel ning 

läinud aasta lõpus. 
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