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Kallid osalejad! 

 

Soovime Eestile iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva eel palju õnne! 

 

Eestlastel, lätlastel ja leedukatel on olnud iseseisvumise teel palju ühist – laulev revolutsioon ja ka Balti 

kett. Mäletan suurt rahvakogunemist 1988. aasta septembris Tallinnas, kui Tallinna lauluväljakule 

saabus umbes 300 000-pealine rahvamass. Inimesed nõudsid Eesti suveräänsuse taastamist. 

 

Ometi on iseseisvuse taastamise õiguslik protsess olnud meil erinev. Läti Rahvarinne pidi arvestama 

Nõukogude Liidu okupatsioonivägede märkimisväärse kohaloleku ja riigi rahvusliku koosseisuga ning 

otsustas seetõttu taastada iseseisvuse tollal kehtinud Läti NSV õigusnormidele ja 

õigusloomemenetlustele tuginedes. Radikaalselt meelestatud iseseisvuse taastamise eest võitlejad, kes 

olid nii nagu Eestiski koondunud kodanike komiteedesse, seda teed ei jaganud. Nemad leidsid, et 

suveräänsuse taastamisel tuleks lähtuda enne Teist maailmasõda kehtinud põhiseadusest (Satversme) 

ning et vaid tollase iseseisva riigi kodanikkond ja nende järeltulijad võivad ülemnõukogu valida. 

Komiteed olid siis juba kodanikke ja nende järeltulijaid  registreerima asunud. 

 

Kõigi kodanike kindlakstegemine oleks aga liiga kaua aega võtnud ja see oleks halvendanud ka riikide 

suhteid. Läti Rahvarinne riskis, sest ei saanud viimse hetkeni olla kindel, et 2/3 Ülemnõukogu 

saadikutest hääletab iseseisvuse taastamise poolt. Teadupärast võisid Läti NSV õigusaktide kohaselt 

Ülemnõukogu valimistel osaleda nii NSVL-i okupatsiooni ajal Lätti  tulnud immigrandid kui ka 

Nõukogude Liidu okupatsioonivägedes teenivad isikud. Mäletan, et minu valimisringkonnas, kus ma 

Läti iseseisvuse taastamise kampaaniat tegemas käisin, oli suur osa Nõukogude armee mundrikandjaid. 

Läti Kommunistliku Partei tagurlik tiib ning selle toetusel loodud Interrinne, mis seadis üles ka omi 

kandidaate, võtsid sõna Läti iseseisvuse vastu. Olukorra muutsid keeruliseks ka iseseisvuse taastamise 

eest radikaalselt meelestatud võitlejate üleskutsed boikoteerida valimisi – kuna need toimuvad NSVL-i 

okupatsiooni tingimustes, on need ebaseaduslikud. 

 

Vajaminevad hääled saadi 4. mai hääletusel siiski kokku. Iseseisvusdeklaratsioon, millega taastati 

1918. aastal väljakuulutatud Läti Vabariik, võeti vastu 138 poolthäälega. Osaliselt taastati Satversme 



sätete kehtivus. Et aga taastada iseseisvus ka de facto, kehtestati nn üleminekuperiood. 

Üleminekuperioodil plaaniti rakendada Läti NSV õigusnorme – niivõrd kuivõrd need ei läinud vastuollu 

Satversme sätetega. 

 

Tolleaegsetest sündmustest rääkides tavatses Rahvarinde esimees Dainis Īvāns ikka märkida, et 

Nõukogude Liidu kukutasid Eesti majandusteadlased, Läti õigusteadlased ja Leedu marurahvuslastest 

kommunistid. 

 

Tõesõna, meie juhatajate nõukokku, kus paljudel oli kõrgharidus, valiti 16 juristi. Juristide teadmised 

olid kasulikud uute seaduste tegemisel, aga ka avaliku halduse asutuste loomisel ja reorganiseerimisel. 

Ise lõin juristina kaasa keskkonnakaitse ja maareformi õigusraamistikuga seotud õigusakte koostades. 

See oli tohutult raske aeg, sest riigis olid veel mõnda aega sees okupatsiooniväed, eksisteeris kaks 

prokuratuuri ja me ei saanud tugineda miilitsate lojaalsusele. 

 

Uute õigusaktidega samal ajal kehtisid osaliselt ka NL-i õigusaktid. Liiatigi võtsid Rahvarinde valitud 

saadikute seas maad erimeelsused. Need olid seotud poliitiliste ja majanduslike sammude, auahnete 

plaanide – ning ma ei varjagi – mõnel juhul ka isiklike huvidega. Näiteks soovisid mõned tagastada maa 

seda harivatele inimestele, teised aga tahtsid taastada endiste maaomanike ja nende pärijate 

omandiõiguse nii suures ulatuses kui võimalik. Mõned hakkasid innukalt koostama uue põhiseaduse 

eelnõud, teised pidasid vajalikuks taastada eelmine põhiseadus – Satversme. Siin tuleb kiita meie 

praeguse presidendi Egils Levitsi ettenägelikkust, kes veenis saadikuid Satversme taastamise 

vajalikkuses. 

 

Usk, et saavutame de facto iseseisvuse Kremliga peetavatel läbirääkimistel, oli vaid näiline, kuivõrd 

Gorbatšov pidas – nagu te teate – Balti riikide iseseisvuse taastamist ebaseaduslikuks. Tänu rahva 

toetusele kukkus 1991. aasta jaanuariputš läbi. 

 

21. augustil 1991 Moskvas Gorbatšovi vastu toimunud riigipöörde ajal võttis Ülemnõukogu vastu 

põhiseaduse „Läti Vabariigi riiklikust staatusest“. Põhiseadus võeti vastu kiirustades. Palju arutleda ja 

vaielda polnud lihtsalt mahti, sest vastuvõtmise ajal jõudsid Nõukogude okupatsiooniväe tankid ja 

dessantväelased juba kümnekonna meetri kaugusele Ülemnõukogust – Vabaduse väljakule. 

 



Et ilmvõimatu oli täita meie iseseisvusdeklaratsiooni nõudeid taastada iseseisvus läbirääkimiste teel 

Moskvaga, kuulutati üleminekuperiood seadusega kehtetuks ja riiklik iseseisvus taastati täies ulatuses. 

 

Tõeline töö alles ootas meid ees. Nii täiskogu kui ka komisjoni koosolekud toimusid vähemalt viis päeva 

nädalas ja kestsid mõnikord isegi hiliste öötundideni. Praegu, kui peale tuleb uus põlvkond, näidatakse 

meie saavutusi tihtipeale liialt lihtsustatult. Nimelt kiidetakse meid nii 4. mai kui ka 21. augusti hääletuse 

eest, kuid unustatakse ära meie tööd õigus- ja majandussüsteemi reorganiseerimisel. Raske on anda 

hinnangut Leedu Seimi ja Eesti Riigikogu praegustele liikmetele, aga kui jälgida meie praeguse Seimi 

mõnede liikmete tegevust, siis  tegeldakse (meiega võrreldes) puhtalt meelelahutusega. Kahjuks ei tundu 

ka praegune intellektuaalne potentsiaal võrreldav tolleaegsete Ülemnõukogu saadikute omaga. 

Kallid saatusekaaslased! 

 

Aeg voolab kiiresti ja tundub uskumatu, et iseseisvus taastati juba 30 aastat tagasi. Peaksime olema 

õnnelikud, et neid sündmusi kogeda saime! Sellisest rahva armastusest, mida kunagi said tunda 

iseseisvuse poolt häältanud Ülemnõukogu saadikud, võivad tänased liikmed näha vaid unes. 

 

Tänan oma Eesti kolleege võimaluse eest osaleda sellel pidulikul sündmusel! Soovin teile head tervist 

ja südamerahu! 

 

Tänan tähelepanu eest! 

 

 


