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Vabariigi Presidendi Kantselei tegevusaruanne 2016. 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 94 seadust. Koostati 2 riigipea otsust Vabariigi 

Valitsuse koosseisu muutmise kohta, peaministri kandidaadi määramise kohta, samuti otsus 

Vabariigi Valitsuse ametisse nimetamise ja eelmise valitsuse ametist vabastamise kohta. 

 

Ametisse nimetamine ja auastmete andmine  

 

President nimetas ametisse ning kutsus tagasi 32 Eesti Vabariigi erakorralist ja täievolilist 

suursaadikut, samuti andis ta ühe diplomaatilise auastme. Riigipea nimetas ametisse kolm ning 

vabastas ametist kuus kohtunikku. President andis 17 käskkirja kaitseväelastele auastmete 

andmiseks.  

 

Teenetemärkidega autasutamine  

 

Vabariigi President annetas Iseseivuspäeval 99 riiklikku teenetemärki. Lisaks annetati riiklikke 

autasusid (17 teenetemärki) seoses Soome Vabariigi presidendi Sauli Niinistö riigivisiidiga Eesti 

Vabariiki ja diplomaatide lahkumisega Eestist (5 teenetemärki). President annetas 2016. aastal 

kokku 6 otsusega 121 riiklikku teenetemärki.  

 

Armuandmine  

 

Armuandmiskomisjon vaatas läbi materjalid 98 süüdimõistetu kohta. Kokku valmistati ette kuus 

otsust armuandmise küsimuses. Vabariigi President andis armu ühele süüdimõistetule.  

 

Välissuhtlus  

 

Vabariigi President viibis 26 välisvisiidil (Ilves 18, Kaljulaid 8). Aasta kaalukamateks visiitideks 

võib pidada president Ilvese märtsi kuus toimunud ametlikku visiiti Horvaatiasse, kus presidenti 

saatis esinduslik ametlik delegatsioon ja arvukas äridelegatsioon ning president Kaljulaidi 

novembris Saksamaale ja detsembris Prantsusmaale toimunud töövisiite. President Kaljulaid 
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kohtus detsembris toimuval töövisiidil Brüsselis Euroopa Nõukogu presidendi Donald Tusk´iga, 

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga. 

 

Möödunud aastal võõrustas president nelja välisriigi riigipead. Mai kuus võttis president Ilves 

vastu Soome presidendi riigivisiidi, juunis Poola presidendi visiidi ning president Kaljulaid 

novembris Läti presidendi ja detsembris Benini presidendi visiidid. Lisaks sellele on riigipea aasta 

jooksul kohtunud paljude teiste Eestis visiidil viibivate kõrgete väliskülalistega. Näiteks augustis 

toimus president Ilvese kohtumine Saksamaa liidukantsler Angela Merkeliga, detsembris kohtus 

president Kaljulaid Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise pealäbirääkija Michel 

Barnier’iga, samuti USA senaatorite John McCaini, Lindsey Grahami ja Amy Klobuchariga. 

 

2016. aastal andsid Vabariigi Presidendile volikirja üle 27 välisriigi suursaadikut. 

 

Riigisisene tegevus  

 

Vabariigi Presidendid osalesid erinevatel üritustel ja konverentsidel. 

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves osales 72 erineval riigisisesel üritusel ja 11 

konverentsil või seminaril. Vabariigi President Kersti Kaljulaid käis maakonnavisiitidel 

Virumaal, Jõgevamaal, Tartumaal ja Harjumaal, peale selle osales 28 üritusel ja kohtumisel 

väljaspool Vabariigi Presidendi Kantselei ruume. 

Lisaks toimus mõlema riigipea ametiajal hulk muid siseriiklikke kohtumisi ja vastuvõtte. Nad 

pidasid palju erinevaid sõnavõtte ja kõnesid ning saatsid kirjalikke tervitusi erinevatele 

sündmustele. 
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