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20. august – tuli välja koroonaäpp HOIA

Üht riigi ja erasektori koostöö silma-
paistvaimat vilja said eestlased 
maitsta taasiseseisvumispäeval 
koroonarakenduse HOIA näol. See 
oli riigi ja 12 Eesti ettevõtte nelja 
kuu pikkune töö ja konsortsium 
andis rakenduse üle tasuta. 
«Soov teha midagi Eesti riigi 
ja inimeste hüvanguks 
tagas pühendumuse, 
koostöövaimu ja ope-
ratiivsuse,» sõnas 
HOIA tehniline 
projektijuht 
Kristjan Aiaste.

4.–6. september – Rally Estonia 
toimus kõigele vaatamata

Pandeemia põhjustatud tohuvabohu 
aitas ajalugu teha ka Eesti spordil, sest 
septembri alguses toimunud autoralli 
MM-etapist Eestis (mis loomulikult 
lõppes Ott Tänaku võiduga) sai järsku 
lausa suurim spordisündmus, mida 
Maarjamaal eales nähtud. Muide, veel 
aasta alguses arvati, et Rally Estonia 
tänavu üldse ei toimugi, kuid praegus-
tel andmetel kihutavad kõik maailma 
tipud Lõuna-Eesti radadel ka järgmisel 
hooajal.

22. september – Mati 
Alaveri kohtutoimik

«LÄTI KAUDU – MINEMA!» Osaliselt 
avalikustatud kohtutoimiku põhjal kir-
jeldatakse suusatreener Mati Alaveri 
tegude telgitaguseid. Seefeldi MMi 
järellainetus oli uue peatüki saanud 
juba ligi kuu varem, kui Austria kohus 
esitas Andrus Veerpalule süüdistuse 
pettusele kaasaaitamises.

28. september – 
dokumentaalkaadrid paljastasid 
Estonia keres suure augu

Alates 28. septembri hommikust, mil 
sari «Estonia – leid, mis muudab kõi-
ke» eetris oli, kuulus avalikkuse huvi 
monopol üheselt 26 aastat varem Lää-
nemeres uppunud parvlaevale Estonia. 
Esialgu leiti laevakere küljest auk, mil-
les aastatel 2005–2009 laevahuku 
uurimist juhtinud Margus Kurm julges 
näha koguni märki kokkupõrkest Root-
si allveelaevaga. Varsti selgus, et see 
pole kaugeltki ainus seniavastamata 
auk laevakeres. Igatahes on uute asja-
olude väljaselgitamisel initsiatiivi näi-
danud Eesti, kuigi seni veel käegakat-
sutavate tulemusteta.

1. oktoober – Kaljulaid 
esitati OECD peasekretäri 
kandidaadiks

Kuigi Kersti Kaljulaidi kavatsuses 
kandideerida OECD peasekretä-
riks nähti esialgu järgmise aasta 
presidendivalimiste avalööki, rii-
gipea enda sõnul maailma rikas-
te liidu juhiks kandideerimine 
tema presidentuuri lõppu ei 
mõjuta. Konkurents tõenäoliselt 
mainekaimale ametikohale, mida 
üks eestlane kunagi on sihtinud, 
on tihe ning Kaljulaidiga koos 
võitlevad näiteks Euroopa 
Komisjoni endised volinikud, 
USA presidendi Donald Trumpi 
nõunik Christopher Liddell ja 
Austraalia endine rahandusmi-
nister Mathias Cormann.

30. november – 
171 000 eurot katuseraha 
abordivastastele

Valitsus alustas tööd Jüri 
Ratase tõotusega olla truu 
Euroopa Liidule ja NATO-le, 
tänavu sügisel lubas ta koos 
koalitsioonikaaslastega mitte 
kiusata vähemusi, katuseraha 
jagamisega tekkis vajadus kin-
nitada, et aborti Eestis ei kee-
lata. Ometi läks koalitsioonilt 
suurim katuserahasumma 
abordivastasele liikumisele Elu 
Marss. Just nimelt koalitsiooni 
poolt, sest kuigi kõnealune 
rahaeraldusidee tuli EKRE-lt, 
otsustasid valitsuserakonnad 
erinevalt varasematest aasta-
test katuseraha esitada ühise 
nimekirja alt.

9. detsember – Ida-Virumaa lukku, koolid kinni

Kuigi saabuva vaktsiini tõttu on pandeemia lõpp silmapii-
ril, on viimased kuud kulgenud Eesti jaoks üle kivide ja 
kändude. Nakatumisnäitajad on praegu tasemel, mille 
lähedale kevadel ei jõutudki, ja erinevalt kevadest tekita-
vad uued piirangud ühiskonnas 
pingeid. Koolid pandi nädal enne 
koolivaheaega kinni, kuid selle, 
kas mindi varajasele puhku-
sele või kaugõppele, jättis 
valitsus vabaks. Küsimusi 
paistab olevat rohkem kui 
vastuseid.

14. detsember – abielureferendumi 
esimene lugemine. Kas ka viimane?

Riigikogu selle aasta viimane korraline istunginädal algas 
olukorras, kus pinged olid laes. 2021. aasta sügisest keva-
desse toodud abielureferendumi eelnõu jõudis riigikogus 
esimesele lugemisele. Paljude arvates ka viimasele, sest 
tohutute muudatusettepanekute valguses on eelnõu tule-
vik väga kahtlane. Esialgu otsustas riigikogu eelnõu küll 
menetlusse jätta, kuid koalitsioonifraktsioonide toetus ei 
olnud ühtne ja võit oli napimast napim.

2020. AASTA AJATELJEL:
POOL AASTAT ERIOLUKORDA,  POOL AASTAT POLIITKRIISE
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3. juuli – kõmuline leping 
USA advokaadibürooga

Teade, et Eesti sõlmis õigusabikokkuleppe 
USA advokaadibürooga Freeh Sporkin & 
Sullivan LLP, võeti esialgu vastu ilma suu-
rema kärata. Ent kui ühel hetkel kerkisid 
esile kahtlused, kas endine FBI juht Louis 
Freeh (pildil) ise pole pakkunud rahapesi-
jatele õigusabiteenust, jagus meediatralli 
mitmeks kuuks. Opositsioonierakonnad 
esitasid riigikogus rahandusminister Mar-
tin Helmele ka ühe mitmest umbusaldus-
avaldusest.

Juuli algus – mädanevad 
maasikad meie põldudel

Koroonakriisi esimese faasi järellai-
netusena tekkis Eesti 
põllumajanduses 
tööjõukriis. 
Tagajärjeks 
tohutul hulgal 
mädanema läi-
nud maasikaid, 
mis endise põl-
lumajandusmi-
nistri Ivari Padari 
(SDE) suu läbi sai sor-
dinimeks «Helme hõbe». 
Suve lõpuks Ukraina tööjõud valgel laeval 
Eestisse siiski saabus, kuid maasikakorja-
miseks selgelt liiga hilja. Nüüd peab riik 
välja arvutama hüvitise põllumeestele.

Juuli keskpaik – ministrite 
Helme ja Kiige tüli ja sõnasõda

Opositsiooni kõrval pidi EKRE uus esimees 
Martin Helme maid jagama ka valitsuse 
sees. Helme ja sotsiaalminister Tanel Kiik 
(Keskerakond) läksid vaidlema hasartmän-
gumaksust makstavate toetuste üle; riigi-
kontroll oli teinud sotsiaalministeeriumile 
etteheiteid toetuste otstarbe õigsuse koh-
ta. Nimelt tekitasid riigikontrollis küsimusi 
toetused LGBT-ühingule, inimõiguste kes-
kusele ning naisuurimus- ja teabekeskuse-
le. Helme otsustas selle alusel maksed nei-
le organisatsioonidele peatada. Lugu lõp-
pes nii, et sotsiaalminister võttis makseko-
hustuse endale.

23. juuli – Parempoolsed 
tegid end nähtavaks

Poliitikamaastiku tõotas pea peale pööra-
ta näiline siseopositsioon valitsuspartei 
Isamaa sees, kuhu tekkis valitsuskriitiline 
rakuke Parempoolsed. Tugevalt kunagise 
Res Publica taustaga liikumisel on kahtle-
mata lootused seoses 2021. aastal toimu-
vate Isamaa uue juhtkonna valimistega. 
Ühenduse ühe juhtfiguuri Tõnis Konsi 
sõnul on neil erakonna sees vaikiv poolda-
jate enamus olemas. Esialgu on sellist hin-
nangut peetud pigem optimistlikuks, pea-
legi ei ole veel silmapiiril ühtegi usutavat 
võistlejat senisele erakonna esimehele 
Helir-Valdor Seedrile.

25. august – «Teneti» 
esilinastus kinodes

Kuigi kultuurivaldkond sai 
tänavu tõsiselt räsida, tehti 
vähemalt suve lõpus selleski 
vallas ajalugu. Ajalooline sünd-
mus on film «Tenet» igatahes – 
kuidas muud moodi 21. sajandi 
vaat et tuntuima filmitegija 
Christopher Nolani värskeimat 
teost näha. Filmivõtted algasid 
Tallinnas ning kuigi nende toi-
mumiseks tuli esialgu piike ris-
tata linnapea Mihhail Kõlvarti-
ga, tasus tulemus end kokku-
võttes igati ära.

27. august: Aivar Mäe 
lahkus ametist

Eesti oma Harvey Wein-
steini juhtum? Kangus-
astme poolest jäi Aivar 
Mäe (pildil) juhtum filmi-
produtsendi omast küll 
kaugele, aga kirgi küttis vii-
masega võrreldavalt. 26. juu-
nil alustas politsei Rahvusoo-
per Estonia pikaaegse peadirektori 
suhtes menetlust aastaid kestnud seksuaalse ahistamise 
kahtlusega ning esialgu otsustas Estonia tema töölepingu 
peatada. Suve lõpus astus Mäe aga ise tagasi, kuid seda 
koos kopsaka hüvitisega. Oktoobris tegi politsei Mäele 
rahatrahvi, mille too otsustas edasi kaevata.

19. oktoober – 20. november – 
valitsuses lendasid laastud

19. oktoobril algas Jüri Ratase jaoks 
tema senise poliitkarjääri ehk valu-
saim kuu. Avalöögi andis sisemi-
nister Mart Helme «homod 
Rootsi(s)»-intervjuuga Deutsche 
Wellele; asi päädis ühisdeklarat-
siooniga, milles lubati inimõigus-
test kinni pidada. Paar nädalat 
hiljem Helmel enam pääsu pol-
nud. Raadiosaates «Räägime 
asjast» sõimas ta kontrollimatult USA demokraa-
tide presidendikandidaati ja peatset presidenti Joe Bidenit ning 
tulistas sõnadega auklikuks ka Eesti valimiste legitiimsuse. 
Möödus veel paar nädalat ja Ratase jaoks kärises valitsus 
kohast, kus seda ehk kõige vähem võis oodata: üks tema lähe-
maid usaldusaluseid Keskerakonnas ja valitsuses, haridusmi-
nister Mailis Reps pidi riigikokku naasma ametiauto kuritarvi-
tamise tõttu. Vahepeal jõudis vahetuda ka keskkonnaminister.
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19. oktoobril algas Jüri Ratase jaoks 
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