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Esmaspäeval aset leidnud tseremoonial võttis brigaadikindral Riho Terras kindral Ants
Laaneotsalt üle kaitseväe juhataja ametikoha.

Tseremoonail osalenud president Toomas Hendrik Ilves tänas kindral Laaneotsa eeskujuliku
teenistuse eest Eesti kaitseväes kahe aastakümne vältel. "Olen uhke, et olen saanud teiega
koos töötada. Eesti on uhke, et olete sedavõrd väärikalt ja professionaalselt oma riiki teeninud,"
ütles riigipea. Ta soovis uuele kaitseväe juhatajale "lõppematut jõuvaru, selget sihti,
koostöövaimu ja sõduriõnne".

"Kindral Laaneots on juhtinud Eesti kaitseväge läbi keeruliste aastate. Me oleme kandnud
valusaid kaotusi Afganistanis. Pidanud seisma silmitsi küberrünnakuga, majandussurutise
raskustega. Kuid me oleme ka oluliselt paremas seisus kui viie aasta eest - meil on järjest
parem kaitse- ja operatiivplaneerimine, veelgi asjatundlikumad kaitsejõud, selgem arusaam
riigikaitse ülesannetest ja korraldusest, on kokkulepe riigikaitse kestlikuks rahastamiseks," ütles
Ilves.

President toonitas, et Eesti kogemused, huvid ja asukoht kaardil toovad kaasa kohustuse
jätkata aktiivset panustamist rahvusvahelisse julgeolekusse, liikudes samas enda kaitseväe
tugevdamise suunas.

Valitsus vabastas 13. oktoobril Terrase kaitseväe peastaabi ülema ametist 4. detsembrist ja
nimetas ta kaitseväe juhatajaks 5. detsembrist. Terrase viieaastane ametiaeg kaitseväe
juhatajana kestab 4. detsembrini 2016.

Valitsus määras Terrase ametipalgaks tänavu ja järgmisel aastal 3332,7 eurot. Samuti hakkab
brigaadikindral Terras eelnõu järgi saama auastmetasu 352,79 eurot kuus.

Brigaadikindral Terras teenib kaitseväes 1991. aastast. Ta on teeninud Kalevi pataljonis, olnud
vahipataljoni ülem, Kaitseliidu staabiülem, juhtinud kaitseväe peastaabi analüüsi- ja
planeerimisosakonda, olnud peastaabi ülema asetäitja operatiivalal. Aastatel 2001-2004 oli
Terras kaitseatašee Saksamaal, 2007. aastal teenis ta välisoperatsioonil Iraagis NATO
väljaõppemissiooni staabiülema asetäitjana. Aastatel 2008-2010 oli ta kaitseministeeriumi
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kantsler.

Terras on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu, saanud magistrikraadi riigi- ja ühiskonnateaduste alal
Bundeswehri ülikoolist ning lõpetanud vanemstaabiohvitseride kursuse Balti kaitsekolledžis ja
Ühendkuningriigi kaitseuuringute kolledžis Londonis.

Riigikogu nimetas kindral Ants Laaneotsa viieks aastaks kaitseväe juhatajaks 5. detsembril
2006. Tänavu juulis jõustunud kaitseväeteenistuse seadusega läks kaitseväe juhataja
nimetamise pädevus riigikogult üle valitsusele.
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