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Muinasaja linnus songiti segi
Arheoloogid käisid hädatöödel Eesti muinasajaloo ühel tähtsamal objektil: Rosma 

linnamäel (pildil). Põlva külje all asuval linnusemäel tehti mullu lageraie, mille käi-

gus sõideti harvesteriga laiemaks linnuse üks kahest väravakohast. Kuna mägi oli 

suurtest puudest lage, kiskus mullune oktoobritorm linnusemäe teisel krundil olnud 

23 mändi juurtega maast välja. 

Arheoloogid pidid kaevamistega 

kiirustama, sest vihmad seadsid 

puujuurtega lahtirebitud õhukese 

liivase kultuurkihi varisemisohtu. 

Muu hulgas leidsid nad muistse 

noaotsa ja importkivimist luisu.
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JUUNI: pangaröövlid
võeti kinni enne pauku
10. juuni öösel üritasid kolm meest Pärnu-

maal Häädemeeste külas korrata paar aas-

tat tagasi teistel kurjategijatel Aravetel õn-

nestunud kuritööd – õhkida pangaauto-

maat ja põgeneda koos rahaga. Kogu üri-

tus läks aga totaalselt aia  taha ja mehed 

tabati otse töölt enne plahvatust. Samad 

isikud on varasemalt proovinud ärandada 

sõidukit, tunginud eluruumidesse ja ette-

võttetesse, kust varastasid ehteid, raha ja 

muid esemeid. Planeeritud vargusteks olid 

nad  ette valmistunud, tehes endale eelne-

valt piirkonna ja põgenemistee selgeks. 

Samuti kasutasid isevalmistatud „siili“, et 

takistada turvafi rma ja politsei jõudmist 

sündmuskohale. Kurjategijate isikuteni 

jõudmine eeldas rahvusvahelist koostööd. 

Tuvastades isikud, oli nende suhtes tõen-

dite kogumine eelnevate kuritegude kohta 

mõnevõrra lihtsam. Kuna politsei põhi-

ülesanne on kuritegusid ära hoida, siis 

saades teada, et nad planeerivad järgmist, 

peatati nad enne teo lõpuni viimist.

Lipo sulges uksed
Tallinn pani kinni pikemat aega kahjumiga 

tegutsenud linnapoe Lipo (pildil) ning 

andis selle ruumid ja müümata jäänud 

kauba üle toidupangale. Linnapood läks 

2019. aastal Tallinnale maksma 120 000 

eurot. Lipo keskmine ostusumma oli vii-

mastel kuudel umbes kolm eurot ja päeva-

ne müügikäive 650 euro ringis.

Mädamaasikate sõda
Eestis lahvatas avalik maasikasõda. Murelikud kasvatajad tõstsid häält: mar-

jad võivad jääda põllule mädanema, kui riik ei luba sisse järeleproovitud töö-

jõudu Ukrainast. Päris kurtidele kõrvadele kasvatajad ei rääkinud: rahandus-

minister Martin Helme kuulis… ja ähvardas panna maksuameti uurima, kas 

maasikakasvatajad tegelevad maksupettustega.

Maasikakasvatajad omakorda leidsid, et valitsus võiks tegelda hoopis 

põllumajanduse tööjõuprobleemiga. Ukrainlasi otsitakse tikutulega taga, 

sest nad tahavad ja oskavad teha füüsiliselt rasket tööd. Liikuval maasika-

korjamislavatsil kõhuli töötamine pole ju kergete killast! Masina kiiruse mää-

rab aga kõige nõrgem töötaja. Eesti töötute huvi põllule tulla nullib see, et 

kui mõni nädal marju korjata, jääd abirahast naksti ilma.

Lõpuks toodi 21. juulil Ukrainast erilennukiga kohale 159 hooajatöölist, 

kes pidid jääma enne tööleasumist kaheks nädalaks karantiini. Maasikakas-

vatajaid see enam ei päästnud: liiga vähe ja liiga hilja. Suur osa mahlastest 

marjadest jäidki põldudele hallitama ja mädanema.

Rahvusooperi juht Aivar
Mäe ahistas naiskolleege

 Karujaht Toompeal
Aprillikuise seisuga kaotas EKRE vähem kui aastase valitsusstaaži jooksul juba 

neljanda ministri. Kui väliskaubandus- ja IT-ministri ametit pidanud Marti Kuu-

sik (ametiaeg: 30 tundi!) ja Kert Kingo ning maaeluminister Mart Järvik pidid 

ametist lahkuma avalikkuse survel, siis kolmas IT-minister Kaimar Karu (pildil) 

koristati teelt parteiladviku  otsusel. Tuleb välja, et Karu suurimaks trumbiks olnud 

eksperditeave ja süsteemivälisus said lõpuks tema ministrikarjääri kirstunaelaks.

EKRE liidritele Mart ja Martin Helmele ei istunud, et Karu langetas otsuseid 

liialt isepäiselt ega järginud parteiliini. Kirves ministri pea kohal oli kiire langema 

isegi eriolukorra ajal. Uueks väliskaubandus- ja IT-ministriks 

– selle valitsuse juba neljandaks! – sai Mart Helme nõunik 

Raul Siem. EKRE kapriisi pidid mõistagi kinni maksma 

Eesti maksumaksjad: Karu lahkus ministriametist kuue 

kuu palga suuruse hüvitisega, kokku 33 975 eurot.

Vangerdusi lisandus valitsuses aasta jooksul veelgi: 

EKRE ministritest astusid tagasi keskkonnaminister 

Rene Kokk, kes tegi seda enda sõnutsi tervislikel 

põhjustel, ning siseminister Mart Helme. Varemgi 

solvanguid loopinud Helme luigelauluks jäi see, 

kui ta novembrikuises raadiosaates „Räägime 

asjast“ kutsus USA presidendivalimiste võitjat 

Joe Bidenit närakaks ja korrumpeerunud tüü-

biks ning väljendas uskumist teooriatesse, na-

gu oleks too võitnud valimised pettuste teel. 

Pärast Õhtulehe paljastusi taandus novemb-

ris ametist Keskerakonna haridus- ja tea-

dusminister Mailis Reps, kes pani riigipalga-

lise sohvri ametiautoga oma lapsi sõiduta-

ma.

JUUNI: joodik tappis
kaks joomakaaslast
Põhja ringkonnaprokuratuur saatis det-

sembris kohtu alla Egoni (45), kes süüdis-

tuse järgi tappis tänavu juunis Harjumaal 

kaks joomingukaaslast. Pärast ühe sur-

nukspeksmist jätkati joomingut teisega, 

kuniks temagi elu kaotas. Kusjuures süü-

distatav jättis läbi pekstud ohvri vähemalt 

ööpäevaks õue lebama ja mattis ta hiljem 

auku.

JUULI: lapsed õhkisid
Lillekülas koolimaja
10. juuli öösel ronisid kaks  last, poiss ja 

tüdruk, akna kaudu Tallinna Lilleküla güm-

naasiumi ja panid klassiruumis plahvata-

ma aerosoolipudelitest isevalmistatud lõh-

keseadeldise. Plahvatuse lööklaine oli nii-

võrd võimas, et klassiruumi aknad lendasid 

sodiks. Kohale  tulid päästeamet ja politsei. 

Detsembris pidi noormees kohtu ette as-

tuma, tüdruk on süüvõimetu. Plahvatuse 

tekitamise eest, kui sellega on põhjustatud 

kahju varale, võib karistada viie- kuni küm-

neaastase vangistusega. „Tuginedes spet-

sialistide arvamustele, plaanib prokurör te-

ha kohtule ettepaneku karistamise asemel 

suunata alaealine teenusele, kus spetsia-

listid aitavad välja selgitada nooruki riski-

käitumise põhjuseid ja tegelevad tema käi-

tumise mõjutamisega positiivses suunas, 

et ennetada edasisi õigusrikkumisi,“ ütles 

prokurör Annika Vanatoa. Kohtuasi toimub 

kinniste uste taga ja jätkub jaanuaris.

Õlle hind langes rekordmadalale

Kui varasematel aastatel on Tallinna  Raekoja platsi õlle hind 

näidanud tagatulesid nii mõnelegi Euroopa suurlinnale, siis 

koroonasuve trend on teistpidine. Veel mullu tuli lihtsa Saku 

Originaali või A. Le Coq Premiumi eest välja käia kuni 8,95 

eurot. Praegu on hinnalagi 5,90. Kui mullu maksis raeplatsil 

odavaim õlu viis eurot, siis nüüd kolm. Külastajate vähesuse 

tõttu on platsil osa söögikohti kas sootuks suletud või avatud 

vaid teatud tundidel. Iga turist on hinnas ja kohalikud samuti 

pikisilmi oodatud.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe (pildil) oli 

aastaid naiskolleege alandanud, teinud neile seksuaal-

seid märkusi ja neid käperdanud, paljastas Eesti Eks-

press. Õhtulehele teadaolevalt olid Mäe kombed teatris 

juba aastaid avalik saladus, ent estoonlased kartsid 

sellest rääkida, peljates töökohta kaotada.

Kirjanik Jelena Skulskaja kirjutas Postimehes, kui-

das omal ajal Vene  teatri eesotsas olnud Mäe oli teda 

korduvalt alandanud, kuulutades enda esimesel töö-

päeval, et „sina ei kõlba kuskile, sellised vanad naised 

mind ei huvita, mind huvitavad noored ja seksikad“.

Estonia peadirektor eemaldati kaheks kuuks ajuti-

selt ametist ning kutsuti appi majaväline usaldusisik. 

Mäe ei tunnistanud ahistamist, aga astus 27. augustil 

tagasi. Teatri nõukogult sai ta teele kaasa kuue kuu pal-

ga ehk 39 600 euro suuruse lahkumishüvitise.

Septembri keskpaigast tegutseb Mäe uues kõrgepal-

galises ametis: Viimsi Halduse projektijuhina saab ta 

2200eurost kuupalka selle eest, et nõustab uue kul-

tuurikeskuse rajamist. Politsei määras 21. oktoobril 

Mäele seksuaalse ahistamise eest karistuseks raha-

trahvi, mille too aga vaidlustas. Maakohtusse jõuab asi 

uuel aastal.

Terviseameti juht lahkus ametist

Terviseamet oli koroonakriisi ajal astunud mitmes asjas valitsuse soovi-

dele vastu. Viimaseks hoobiks oli see, et ameti 

peadirektor Merike Jürilo (pildil) rääkis valit-

suskabinetis, miks Covid-19 viiruse antikeha-

de kiirtestid pole usaldusväärsed. Välisminis-

ter Urmas Reinsalu (Isamaa) teatanud see-

peale ootamatult, et asi on siis selge, järgmi-

sest nädalast minevat kiirtestimiseks. Peami-

nister Jüri Ratas lisas, et valitsuse korraldus on 

täitmiseks. 50 000 kiirtesti oli riik saanud kingiks 

kolmelt ärimehelt, kellest Parvel Pruunsild on Isamaa erakonna suurtoe-

taja. Kiirteste hakatigi tegema. Jürilo astus omal soovil ametist tagasi.

Riik rikub rängalt raierahu
Riigimetsas tohib 15. aprillist kuni 15. juunini kestva raierahu ajal te-

ha ainult sanitaarraiet ning sedagi üksnes keskkonnaameti soovi-

tuse olemasolul. Õhtuleht aga leidis, et tänavu oli raierahu ajal riigi-

metsa raiutud suisa 599 kohas, küsimata keskkonnaametist vaja-

likku nõusolekut ning 

hoolimata pesa punuva-

test ja hauduvatest lindu-

dest. Sealhulgas ei lenda 

riigimetsas mitte ainult 

laastud, vaid 26 kohas 

raiuti kogu maa päris la-

gedaks, tuues põhjendu-

seks üraskikriisi.

Keskerakond püüdis kriisist mainetulu lõigata

Riigikogus vastu võetud lisaeelar-

ve järgi toetati abivajajaid sadade 

miljonitega. Seal sisaldunud sum-

mad särasid Keskerakonna ajale-

he Kesknädal esikaanel koos 

hüüdlausega „Toetame abi vaja-

vaid valdkondi“ ja partei viie mi-

nistri näopiltidega. Reklaami kon-

tekstis jäi mulje, et need poliitikud 

ongi hädasolijate miljonitega toe-

tajad. Avalikkuses puhkes tuline 

pahameel. Keskerakonna juht, peaminister Jüri Ratas palus reklaami pärast vaban-

dust ja käskis lehe müügilt korjata.

oli vii

ja päeva-

liialt isepäiselt ega järginud parteiliini. 
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