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Eesti Vabariik 100 
2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:  

MEENUTAME, KUIDAS KÕIK OLI. EV 100 tähistamine läbib teekonnana olulisemaid 
ajaloolisi tähtpäevi.  

TEEME EESTILE KINGITUSI. EV 100 on Sinu pidu, mida võid tähistada nii, kuidas ise 
soovid. Olla ise oma tegudega kingituseks kodukohale, naabruskonnale, kogu riigile.  

UNISTAME KOOS TULEVIKUST. EV 100 on minevikule rajatud, kuid tulevikku vaatav. 
Tulevik on lapsed ja noored, neile pakutavad valikud ja võimalused.  

  Eesti soovib oma 100. sünnipäeva tähistada kaasates kõiki.  

  Kõik on kutsutud, kõik on oodatud, kõik on kohal. 

 



Ajaraam 2017 - 2020 
Eesti Vabariigi 100 aasta juubel kestab kauem kui üks kalendriaasta. 
Riigi sünniga seotud olulised tähtpäevad jõuavad oma sajanda 
sünnipäevani peamiselt kolme aasta jooksul. 

EV 100 tähistamine: 

ALGAB  2017. aasta kevadel kui möödub 100 aastat märgilistest 
sündmustest, mis eelnesid omariikluse väljakuulutamisele 

KULMINEERUB juubeliaastat täitvate sündmustega, sh vabariigi 
aastapäevaga 24. veebruaril 2018 

LÕPEB 2. veebruaril 2020 Tartu rahu sõlmimise aastapäevaga. 



Programmi ülesehitus: juured  
„Juured“ ehk  pärand sisaldab endas:  

•  ajalugu (muuseumid ja arhiivid, raamatukogud, 
muinsuskaitse, trükised); 

•   pärimus- ja rahvakultuuri ; 

•  elukeskkonda ja eluviisi;  

•  looduskeskkonda ja loodushoidu, merekultuuri; 

•  usuliikumisi. 



Programmi ülesehitus: tüvi 
„Tüvi“ ehk suursündmuste osa sisaldab endas: 

• olulisemaid riiklike tähtpäevi; 

• sündmusi, millel täitub 100 aastat toimumisest; 

• juubeliaasta alustamist ja lõpetamist; 

• kunste, sh muusika, etenduskunstid, film, kujutav 
kunst, kirjandus, disain, arhitektuur; 

• rahvusvahelist programmi koostöös EL eesistumisega. 



Programmi ülesehitus: latv 
„LATV“ ehk tuleviku loomine sisaldab endas:  

• haridust (lapsed, noored ja elukestev õpe); 

• kogukondi, asumi- ja külaseltse; 

• residentuure; 

• teaduse ja innovatsiooniga haakuvat; 

• uut meediat ning tele- ja IT-projekte; 

• ettevõtlust ja erasektori kaasamist; 

• rahvatervist ja sporti; 

• väärtuste ja hoiakute kujundamist . 



2018 rahvusvaheline programm 
2018 toob endaga kaasa kaks suurt algatust – EV 100 ja 
Euroopa Liidu nõukogu eesistumise (jaanuar-juuni). 

Sündmused, mis toimuvad väljaspool Eestit on põimitud EV 
100 ja EL eesistumise ühisesse rahvusvahelisse programmi. 

Rahvusvahelise programmi peamine eesmärk on tõsta Eesti 
nähtavust välisriikides 2015-2018. Lisaks kuuluvad programmi 
teemade hulka väliseesti kogukonnad ja hõimurahvad.  



EV 100 korraldus 
EV 100 ettevalmistamist koordineerib Riigikantselei.  

EV 100 tähistamise ettevalmistuste juhtimiseks on Vabariigi Valitsuse 
korraldusega moodustatud valitsuskomisjon, mille juht on peaminister ning 
kuhu kuuluvad haridus- ja teadusminister, kultuuriminister, välisminister, 
kaitseminister, siseminister, riigisekretär ja Vabariigi Presidendi esindaja.  
 
Riigikantselei juurde on loodud EV 100 juhtrühm, (Toomas Kiho, Tiit Pruuli, 
Anneli Ohvril, Margus Kasterpalu, Jaanus Rohumaa), kelle ülesandeks on 
programmi põhimõtete väljatöötamine ja nende elluviimise jälgimine.  
 
Riigikantselei koosseisus töötab EV 100 korraldustoimkond, kelle ülesanne 
on juhtrühma poolt antud juhiste järgi laiapõhjalise, rahvusvahelise ja 
kõrgel tasemel juubelikava koostamine ning selle elluviimise korraldamine.  



EV 100 veebileht 
Selleks, et kõikidel soovijatel oleks võimalus Eesti Vabariigi 100 aasta juubeli 
tähistamisel kaasa lüüa, lon loodud veebileht www.ev100.ee, mis: 

• annab laiemale üldsusele võimaluse mõelda kaasa, kuidas tähistada EV 100  
ning viia ellu enda ideid ja algatusi; 

• tõstab EV 100 ettevalmistamise ja läbiviimise kaasatust ja üldist nähtavust; 

• viib EV 100 programmi võimalikult mitmekesisele alusele, kus ei domineeri 
ainult „ülalt-alla“ kavandatud tegevused; seob kava olulisel määral kohalike 
algatuste ning koostegemisega; 

• aitab kaasa linfo jagamisele ja läbipaistvusele - EV100 raames sündinud ideede 
esitlemine toimub avalikus veebikeskkonnas. 

 Tööplatvorm jääb avatuks kogu juubeli ettevalmistamise perioodiks.  



 

Mõned näited valdkondlikest algatustest: 



EV 100 teatriprogramm „Sajandi lugu”  
EV 100  puhul toovad Eesti teatrid vaatajateni Eesti Vabariigi sajandi loo. 
24 teatri koostöös sünnib vähemalt 12 uuslavastust.  

1910-1920  Theatrum ja Teater NO99  
1920-1930  Sõltumatu Tantsu Ühendus ja Vanemuine  
1930-1940  Cabaret Rhizome ja VAT Teater  
1940-1960  Von Krahli Teater ja Tartu Uus Teater  
1960-1970  Endla Teater ja Kuressaare Linnateater  
1970-1980  R.A.A.A.M. ja Ugala Teater  
1980-1990  Vaba Lava ja NUKU  
1990-2000  Rakvere Teater ja Fine 5  
2000-2010  Vana Baskini Teater ja Tallinna Linnateater  
2010-2020  Nargenfestival ja Eesti Draamateater  
2020-          Vene Teater   

  



Eesti 100 tamme 
Eesti 100 tamme parkide rajamise algatusega istutatakse üle Eesti 100 
tamme parke, salusid või puiesteid.   

 

 



EV 100 arhitektuuriprogramm 
„Hea avalik ruum on Eesti riigi rikkus” programm näeb ette igas maakonnas 
ühe, unikaalse, avalikuks kasutuseks mõeldud linnaruumi ala rajamise või 
rekonstrueerimise.  

 

 



EV 100 filmikonkurss 
Eesti Vabariigi 100. juubelile pühendatud filmikonkursi tulemusena 
valmivad Eesti elu ja selle võtmesündmusi, kultuurinähtusi, ühiskonda või 
inimesi erinevatest vaatenurkadest mõtestavad  5-7 pikka mängufilmi. 
Lisaks on ettevalmistamisel eraldi dokumentaalfilmide programm. 

 

 



Aitäh! 
 
jaanus.rohumaa@riigikantselei.ee,  korraldustoimkonna juht 

anneli.ohvril@riigikantselei.ee, turundus- ja 
kommunikatsioonijuht 

jorma.sarv@riigikantselei.ee, rahvusvahelise programmi juht 

maarja-liisa.soe@riigikantselei.ee, programmi haldur 

elo.aun@riigikantselei.ee, korraldustoimkonna assistent 


