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20. Augusti Klubi presidendi Ants Veetõusme kõne 20. Augusti Klubi konverentsil “Omariikluse 

taastamise kogemus tänasel päeval”, 19.08.2021 

 

Ülemnõukogu kui rahva esindus 

 

 

Lugupeetud Riigikogu esimees! 

Väga austatud Eesti Vabariigi president! 

Austatud peaminister! 

Sügavalt austatud ja armastatud president Arnold Rüütel! 

Head osalejad! 

 

Tänasel päeval on mõistlik meenutada, kuidas me võitlesime tagasi oma iseseisvuse, mida 

kujutas endast 29. märtsil 1990.a kokkutulnud kõrgeim seadusandlik organ – Ülemnõukogu. Kes 

olid need mehed ja naised, kes algusest peale kindlalt liikusid ühes kindlas suunas – taastada 

õigusjärgselt Eesti Vabariik. 

 

Ja meie liitlaseks selles pühas ürituses oli Eesti rahvas. Kui rahvas poleks massiliselt kaasa tulnud 

vabaduse püüdlustele, vaid oleks jäänudki kodudesse, oma aedadesse või keldritesse, siis poleks 

olnud meil täna taastatud Eesti Vabariiki. 

 

Kõigepealt tsiteeriksin Marju Lauristini raamatust „Eesti NSV/Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII 

koosseis. 29.03.1990-29.09.1992. Statistikat ja ülevaateid. Riigikogu kantselei, Eesti 

Rahvusraamatukogu. Tallinn 2013.“ Ta kirjutab oma sissejuhatuses niimoodi: “Eesti oludes oli 

tegemist unikaalse kogemusega pluralistlike isikuvalimiste korraldusest, kus oli täidetud 

demokraatia põhireegel: oli tagatud selge ja läbipaistev valimiste protseduur, mille rakendamise 

tulemus oli aga ettearvamatu, s.t. täielikult valijate otsustada. Kandidaatide esitamine oli vaba 

kõigile organisatsioonidele ja kodanike gruppidele. … Ja juba esimesed fundamentaalsed otsused 

näitasid, et Ülemnõukogu mõistis selgesti oma ajaloolist ülesannet Eesti omariikluse 

õigusjärgseks taastamiseks.“ (lk.7,8) 

 

Ülemnõukogu valimised toimusid 18. märtsil 1990.a Valimistele olid eelnenud paljud 

sündmused, mis mõjutasid inimeste valikuid. 18. märtsil toimunud valimistel said Eesti 

iseseisvuse taastamise pooldajad 73 kohta. Üle aastakümnete toimus taas reaalselt valimine, sest 

igas valimisringkonnas oli ühele kohale mitu kandidaati. 105 kohale kandideeris 392 inimest 

(üles seati lausa 536 inimest). Seega oli keskmiselt 3,7 kandidaati ühele mandaadile. Kanditaatide 

hulgas oli eestlasi 277 (71%), venelasi 89 ja muid rahvusi 26. Suurim hulk kandidaate olid 41-50 

aastased (41%). Valimised toimusid üksiku ülekantava hääle meetodil. 

 

Valimisringkondi moodustati 46 (42+4 Nõukogude armee), mandaate oli 105. Esimeses voorus 

osutus valituks 45 kandidaati. Valimisringkonniti oli konkurents muidugi erinev, oli ka neid 

ringkondi, kus ühele kohale kandideeris 2 kandidaati. Tallinnas jagati 25 mandaati ja konkurents 

oli tihe – ühele kohale kandideeris 4-6 kandidaati, mistõttu nii mõnigi tuntud nimi Eesti poliitikas 

ei osutunud valituks.  
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Näiteks siin vaid mõned nimed, kes küll kandideerisid, kuid ei osutunud valituks ja ei pääsenud 

Ülemnõukogusse – Lennart Meri, Ando Leps, Liina Tõnisson, Kalev Kallo, Arnold Green, Paul-

Erik Rummo, Siiri Oviir, Anto Raukas, Toomas Alatalu, Raivo Vare, Ants Antson. Tartust ei 

pääsenud Ülemnõukogusse näiteks Enn Tarto, Aadu Must, Uno Lõhmus, Rait Maruste, Jaan 

Eilart, Mart Sonn. Ma arvan, et nendestki nimedest piisab, et näha, milline oli rahva meelsus. 

 

Valimiste üks suurimaid võite oli see, et poliitikasse tuli uus põlvkond, kelle enamuse 

ainueesmärk oli Eesti Vabariigi õigusjärgne taastamine. Eelmistes Ülemnõukogu koosseisudes 

oli olnud vaid 14 saadikut ehk 13,3 % saadikute üldarvust. Tervelt 91 saadikut ehk 86,7 % 

saadikutest olid esmakordselt Ülemnõukogu liikmed. Praeguses Riigikogu koosseisus on oma 

esimest saadikukogemust saamas 39 saadikut ehk 38,6%. Kolmas kuni seitsmes koosseis on käsil 

38-l saadikul, mis moodustab 37,6% saadikute üldarvust. Seega saame tõdeda, et tänaseks on 

meil olemas juba ka elukutselised poliitikud, kellel paljudel puudub muu töö reaalne kogemus. 

 

Naisi oli seitse Ülemnõukogus, mis oli muidugi tunduvalt vähem praegusest. Tänases Riigikogus 

on naisi juba 26. 

 

Ülemnõukogu 98 saadikul oli kõrgharidus, kusjuures tegutses Ülemnõukogus 15 teaduste 

kandidaati, 1 teaduste doktor. Tänases Riigikogus on kõrgharidus 90-l saadikul. 

 

Kõrgkoolidest oli esindatud Tartu Ülikool 31, Eesti Põllumajandusülikool (Maaülikool) 24 ja 

Tallinna Polütehniline Instituut 12 saadikuga. Tänaseks on Tartu Ülikool oma esindatust 

parlamendis kasvatanud 43ni. 

 

Enim oli saadikute hulgas insenere /27/, agronoome /12/, juriste /11/ ja majandusteadlasi –

ökonomiste /9/.  

 

Vanuseliselt oli Ülemnõukogus enim 42-51 aastasi /47 ehk 46,5%/, 52-61 aastasi ja 32-41 aastasi 

oli mõlemaid võrdselt 25 ehk 24,8%. noorim oli 26 ja vanim 64 aastane. Võib öelda, et kõik olid 

parimas loomeeas. Riigikogu praeguses koosseisu on noorimad 36 aastased ( 6 saadikut ) ja 

vanim on 77 aastane. Paistab, et parlament on aastatega tunduvalt soliidsemaks aastatelt 

muutunud, kas ka käitumisega on juba teine küsimus. 

 

Eestlasi oli Ülemnõukogus 81, venelasi 20 ja muude rahvaste esindajaid 4.  

 

Ülemnõukogu esimeheks valiti 84 häälega Arnold Rüütel, kes oli ka ainuke kandidaat sellele 

ametikohale. Ülemnõukogu juhatajaks sai Ülo Nugis, kelle poolt hääletas 56 saadikut. 

Vastaskandidaadiks olnud Marju Lauristin sai 45 häält. Ülemnõukogu juhataja asetäitjate 

valimistel sai Viktor Andrejev 79 ja Marju Lauristin 65 häält, mõlemad osutusid valituks. 

 

Märkimisväärne on fakt, et hoolimata mõnede poliitikute boikoti üleskutsele oli 44 Ülemnõukogu 

liiget samaaegselt ka Eesti Kongressi liikmed, neist 22 olid Eesti Komitee liikmed. Kindlasti 

tekitas probleemi kahe organi koostööle suurelt osalt just see, et mõned Eesti Komitee juhtivad 

liikmed boikoteerisid Ülemnõukogu valimisi Kuid suures plaanis see Ülemnõukogu tööd oma 

eesmärgi poole pürgimisel ei takistanud, sest kaine talupojamõistus ja rahva enamiku tahe selles 

protsessis võitis alati. 
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Milleks tuldi Ülemnõukogusse? Vastused on valimiseelsetes lubadustes ja väljaütlemistes. Paari 

näidet siia. 

 

Meie kunagine kolleeg, nüüdseks manala teele läinud  Ülo Uluots kirjutas valimiste eel: “ Arvan, 

et arukas inimene teeb oma panuse uuele ülemnõukogule. See on ainus organ, keda Moskva 

tunnistab ja tunnustab.“  

 

Heino Kostabi valimisplakatilt saame lugeda: „Eesti Vabariigi kodanikuna nõuan 

rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti Vabariigi taastamist 1920. a Tartu rahulepingu alusel.“  

 

Arvo Junti kirjutas 7 märtsil Pärnu Postimehes: „Omariiklus Eesti Vabariigi õigusliku 

järjepidevuse taastamise kaudu on meie selge siht ja teistsuguse platvormiga ei ole enam ükski 

isik, ühendus ega liikumine julgenud välja tullagi.“ 

 

Kõik on ausalt ja üheselt välja öeldud, milleks olime kogunenud Toompeale. 

 

Ülemnõukogu võttis vastu 84 istungjärgul 155 seadust, 23 deklaratsiooni, avaldust, 483 otsust. 

Lisaks veel Ülemnõukogu Presiidiumi seadlused, otsused, avaldused, mida oli üle 700. Tähtsam 

arvudest olid seadused ise ja nende sisu, sest just Ülemnõukogu poolt vastu võetud seadused lõid 

tugeva seadusandliku baasi Eesti Vabariigi kui õigusriigi eksisteerimiseks. 

 

Ülemnõukogu I istungjärgul oli tähtsaim otsus 30. märtsil vastu võetud otsus „Eesti riiklikust 

staatusest“. Otsus ise ei ole pikk, kuid seda arutati pikalt, sest iga lause ja sõna pidi üheselt 

väljendama rahva tahet taastada Eesti Vabariigi iseseisvus ja samas olema väga selge signaal 

rahvusvahelisel kogukonnale, milline on meie eesmärk. Juba selles esimeses dokumendis on 

sõnaselgelt öeldud ja rõhutatud, et ülemnõukogu „Kuulutab välja Eesti Vabariigi taastamise 

(restutio ad integrum)“.  

 

Otsus võeti vastu 73 poolt häälega, 3 olid erapooletud. Ülemnõukogu oli oma otsuse teinud ja 

Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel sai seadusandliku organi 

poolt üheselt heaks kiidetud. 

 

Kõik muud hilisemad jutud Kolmandast vabariigist jms on lihtsalt fiktsioon, fantaasia, mida 

kahjuks kultiveerisid lisaks mõnedele poliitilistele jõududele ka ajakirjanduse esindajad.  

 

Kohe oma töö alguses arendas Ülemnõukogu sidemeid ja koostööd erinevate rahvusvaheliste 

organisatsioonidega, k.a. Euroopa Nõukogu, Põhja Atlandi Assamblee, Põhjamaade Nõukogu, 

rääkimata Balti Assamblee. 

 

Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise ja Riigikogu taasvalimist oli valitsejate suhtumine 

sellesse, mis toimus 20. augustil 1991 pehmelt öeldes veider. Ilmselt oli raske teatud jõududel 

toimunut tunnustada. 

 

Alles 20. augustil 1996. tegid tähtpäevakohase ühise pöördumise rahva poole Vabariigi president, 

Riigikogu esimees ja peaminister. Tervitus ilmus sel päeval ajalehes Postimees. Päevaleht ei 

pidanud riigijuhtide pöördumist üldse uudiskünnist ületavaks sõnumiks. 
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Aastal 1998 tähistati taasiseisvumispäeva riiklikult. Õhtul korraldas Valitsus Toompea õuel 

miitingu, kus kõneles ka Ülo Nugis.  

 

20. augustil 1999. aastal korraldas Riigikogu esimees Toomas Savi Toompea lossi Kalevipoja 

saalis 20. Augusti Klubi liikmetele ja nende kaaslastele vastuvõtu. Sündis ilus traditsioon 

taasiseisvumispäeva pidulikuks tähistamiseks. See traditsioon kestab tänaseni.  

 

20. augustil 2000. korraldasid Riigikogu juhatus ja Vabariigi Valitsus Toompeal kontserdi ja 

miitingu. Kuberneri aias tervitasid rahvast Riigikogu esimees Toomas Savi, peaminister Mart 

Laar, pidupäeva kõne pidas 20. Augusti Klubi president Rein Järlik. On saanud heaks 

traditsiooniks tähistada riikliku iseseisvuse taastamise ümmargusi aastapäevi Toompeal koos 

rahvaga.  

 

Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus keegi ei pea häbenema selle päeva pidulikku tähistamist, 

sest ainult koos rahvahulkadega õnnestus meil iseseisvus taastada. Aitäh teile, EESTI RAHVAS! 

 

Ja kui nüüd tagasi mõelda aastasse 1991, siis tõepoolest imestad, kuidas sai üks väikene Eesti 

kuulutada välja iseseisvuse taastamise, ilma et midagi reaalset oleks tollase Nõukogude Liidu 

poolt suudetud ette võtta, kui jätta välja Moskvast tulnud otsused kuulutada Eesti Ülemnõukogu 

otsused kehtetuks. Kuidas oli võimalik läbi viia terve iseseisvuse taastamise protsess, ilma et 

sõjavägi oleks sekkunud, kui Eestis oli enam kui sada tuhat nõukogude sõdurit ja ohvitseri, kui 

samas oli pealinnas pool elanikkonnast mitte-eestlased, Ida-Virumaast rääkimata, kui oli 

vastukaaluks Rahvarindele moodustatud Interrrinne, kes oli loodud vaid selleks, et takistada iga 

hinna eest Eesti iseseisvuse taastamist. Ja ometi me tulime sellega toime, sest me hoidsime ühte 

rahvaga, tegime tarku, kaalutletuid otsuseid, kasutasime ära vastaste iga nõrkuse. 

 

Kui 30 aastat tagasi olime me keerulises olukorras, kus tuli valida õige tee, õiged vahendid ja 

kiirus, millega me ka edukalt hakkama saime, siis ega nüüdki pole olukord vähem keerulisem.  

 

Mida kelleltki üle võtta, mida mitte, mida teistele pakkuda - need on küsimused, mis vajavad 

pidevat riiklikku tähelepanu ja otsustamist, need ei ole ühe erakonna või koalitsiooni küsimused, 

need on riigi eduka eksisteerimise küsimused, millele peame leidma vastuse kõik MEIE koos, 

milleks aga tuleb kuulata nii rahva kui oma ala asjatundjate ja kogemusi omavate inimeste häält. 

See ei saa olla vaid ühe-kahe, kolme, nelja, viie partei hääl, vaid see peab olema meie KÕIGI 

hääl, mida valitsejad kuulda võtavad.  

 

Ja on selge, et väikeriigina saame võita vaid targa käitumisega. Meie riigi kursi peab määrama 

mitte läikiv kuld, vaid ausus, õiglus, millega kogu riigi asju aetakse, töö ja vaimu soliidsus. 

 

 

 

Ants Veetõusme 

20. Augusti Klubi president 


