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„Eelmine aasta oli tervele Eestile ja eriti omavalitsustele raske, aga me elasime selle üle,“
ütles Tallinna linnapea Edgar Savisaar linnade ja valdade päeval.
Savisaare sõnul on ta tuleviku suhtes optimist, sest halvemaks enam minna ei saa. „Ees on
kevad ja valimised, mis mõlemad kannavad alati lootust,“ lisas Savisaar.
Tallinna linnapea ei usu, et enamikku inimesi rahuldab Eestis praegu valitseva poliitika sisu ja
vorm. „Ma ei usu, et Eesti rahvas lepib hinnatõusu, tööpuuduse ja väljarändega, mis on
praeguse valitsuse poliitika otsene tagajärg,“ ütles Savisaar. „Ma ei usu samuti, et Eesti
inimesed ei taju diktatuuri hingust, mille poole viib meid õiguskaitseorganite kiskumine
poliitikasse, meedia tasalülitamine ning peaministripartei võimuvertikaal.“
Savisaare sõnul on omavalitsuste roll töökohtade loomisel, hinnatõusude leevendamisel ning
demokraatia kaitsel täna tähtsam kui kunagi varem. „Omavalitsuste elujõust ripub praegu ära
Eesti saatus!“ rõhutas Savisaar.
Savisaare sõnul tuleb mõistagi taastada omavalitsuste kriisieelne tulubaas, ent euroopaliku
ühiskonna ehitamiseks sellest ei piisa. „Eesti omavalitsuste osakaal avalikus eelarves peab
kasvama mitte protsendikümnendike võrra vaid kordades, et me saaksime end tõesti pidada
läänelikuks ühiskonnaks,“ ütles Savisaar.
„Usk oma riigi võimesse tagada toimetulekuvõimalused ning inimeste põhiõigused ja
vabadused lahustub meie silme all,“ nentis Savisaar.
„Riik kärpis meilt kõik mis võimalik ja Tallinnalt rohkemgi veel,“ ütles Savisaar, viidates, et
sellele vaatamata suudeti omavalitsuste teed ekstreemsetele ilmaoludele vaatamata
läbitavatena hoida, sama ei saa aga öelda riigimaanteede kohta. „Sageli pidid vallad-linnad ka
riigiteid lahti lükkama,“ tõdes Savisaar. „Omavalitsuste palvetele lumekoristuseks lisaraha
saamiseks vastas valitsus ülbelt, et leidke mujalt.“
Savisaar tõdes, et Eesti omavalitsustel oleks võinud minna veelgi hullemini kui Euroopa
poleks sekkunud. „Euroopa Nõukogu Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Kongressi,
CLRAE, raport Eesti kohaliku demokraatia olukorrast oli Eesti valitsusele hävitav ning
monitooringu algatamine Euroopa Nõukogu poolt hoidis ilmselt ära veelgi jõhkramad
kärped,“ ütles Savisaar.
VII Linnade ja Valdade Päevad toimuvad 16.-17. veebruaril Tallinnas Sokos Hotel Viru
konverentsikeskuses. Traditsiooniline omavalitsusalane aasta tippsündmus pakub osalejatele
võimalusi teadmiste vahetamiseks, hetkeseisu ja perspektiivide analüüsimiseks ning
suhtlemiseks kolleegidega üle Eesti.
Ürituse raames toimub arvukalt seminare ja diskussioone, ettevõtted tutvustavad
omavalitsustele potentsiaalset huvi pakkuvaid teenuseid ja tooteid. Täna kell 12 toimub
Eestimaa poliitiliste erakondade debatt, kus osalevad kõigi suuremate erakondade
juhtfiguurid.

