Vabariigi Valitsus – riigi täidesaatev võim
Riigis kuulub täidesaatev võim valitsusele. Eesti valitsus võib olla kuni 15-liikmeline,
praegu on sellel 11 liiget. Valitsuse juhiks on peaminister. Parlamentaarsetes riikides sh.
Eestis kuulub peaministri koht suuremate erakondade liidritele. Peaministri ülesandeks on
esindada valitsust ning juhtida selle tegevust. Valitsuse liikmeteks on ministrid. Minister
juhib ministeeriumi tööd. Valitsusse kuuluvad mõnikord ka nn. portfellita ministrid näiteks
regionaalminister. Täidesaatva võimu asjaajamise korrashoidmiseks on valitsuse juures
riigikantselei, mida juhib riigisekretär. Kantsler on oma valitsemisalas ministri järel
tähtsuselt teine ametisik, kelle ülesandeks on korraldada ministeeriumi igapäevast
asjaajamist. Valitsuse moodustamine võib aset leida: 1) pärast Riigikogu valimist, mille
järel on eelmine valitsus oma volitused maha pannud. 2) pärast valitsuskriisi, mille
tagajärjel Riigikogu avaldab umbusaldust peaministrile.
Üheparteilise valitsuse loomise võimalus on erakonnal, kellele kuulub vähemalt pool
parlamendi kohtadest. Üheparteilisi valitsusi esineb harva. Euroopas on see tavaline vaid
Suurbritannias. Teistes Euroopa riikides sh. Eestis moodustatakse enamjaolt
mitmeparteilised e. koalitsioonivalitsused. Sinna lähevad need parlamendis esindatud
erakonnad, kes suudavad tulevase poliitika põhijoonte suhtes omavahel kokku leppida – st
luua koalitsiooni. Peaministri kandidatuuri suhtes on sõnaõigus Riigikogul – ta otsustab
hääletusega, kas anda kandidaadile valitsuse moodustamise volitused või mitte.
Valitsuse ülesandeks on valitseda e. realiseerida riigi sise- ja välispoliitikat. Õigusalase
tegevuse vallas on valitsuse ülesanded järgmised: esitada Riigikogule seaduseelnõusid
ning seaduste muutmise ettepanekuid; sätestada määruste ja korraldustega meetmeid,
mis tagavad seaduste elluviimise; tagada kodanike turvalisus ja riigi sisemine julgeolek.
Majanduse vallas: koguda makse; korraldada riikliku sektori majandamist; juhtida riigi
majandusarengut ja planeerida selle strateegiat; arendada side- ning transpordivõrke
Sotsiaalse heaolu ja kultuuri vallas: korraldada haridust ja meditsiini; tagada inimväärne
elatustase; maksta palka riigieelarvelistele töötajatele, samuti pensione ja abirahasid;
garanteerida rahvuskultuuri püsimine ja areng; kaitsta elu- ja looduskeskkonda.
Välissuhtluse vallas: korraldada suhtlemist teiste riikidega; tagada riigi väline julgeolek.
Eesti Vabariigi valitsuse kohta vaata lähemalt http://www.valitsus.ee
Taasiseseisvunud eesti vabariigi valitsused alates 1990.aastast. Kokku on olnud tänaseni
11 valitsust.
Edgar Savisaare valitsus(aprill 1990- jaanuar 1992)
Tiit Vähi I valitsus ( jaanuar 1992 – oktoober 1992)
Mart Laari I valitsus ( oktoober 1992 – november 1994)
Andres Tarandi valitsus ( november 1994 – aprill 1995)
Tiit Vähi II valitsus ( aprill 1995 – november 1995)
Tiit Vähi III valitsus ( november 1995 – märts 1997)
Mart Siimani valitsus (märts 1997 – märts 1999)
Mart Laari II valitsus ( 1999 märts – jaanuar 2002)
Siim Kallase valitsus (veebruar 2002 – märts 2003)
Juhan Partsi valitsus – alates aprill 2003- aprill 2005
Andrus Ansip - aprill 2005 kuni tänaseni

