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1. jaanuar – Eesti sai ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks

Aasta esimesel päeval heisati presidendi kantseleis ÜRO lipp, sest Eestist sai 
maailma kriisidiplomaatia keskuse, ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaline liige. 
Eestiga koos alustasid kaheaastast tsüklit veel neli valitud liiget: Niger, Tunee-
sia, Vietnam ning Saint Vincent ja Grenadiinid. «Oleme võrdne riik keerulises ja 
hapras rahvusvahelises peres,» märkis president Kersti Kaljulaid. «Aga sellega 
kaasneb kohustus ja vastutus aru saada ning ka kaasa rääkida keerulistes küsi-
mustes, mis esmapilgul meid otseselt justkui ei puudutakski.»

25. veebruar – riigikogu 
lükkas tagasi apteegireformi 
tühistamise eelnõu

Mitmed parlamendijõud tahtsid 
tühistada 2015. aastal riigikogus 
vastu võetud apteegireformi, 
kuid vabariigi aastapäeva järel 
toimunud hääletus lõppes refor-
mi jõusse jätmisega. Koalitsioon 
kärises seekord Keskerakonna 
fraktsiooni pealt. Viieaastase 
üleminekuajaga reform jõustus 1. 
aprillil, mil Eesti läks üle korrale, 
mille järgi apteeke võivad pidada 
vaid proviisorid ning ravimite jae- ja 
hulgimüük on lahutatud. Hirm, nagu 
jääks osa Eesti omavalitsused apteeki-
dest katmata, osutus asjatuks.

13. märts – eriolukorra algus Eestimaal

29. veebruaril saabus Põhja-Itaaliast Bergamost 
Eestisse üheksa nakatunut. 4. ja 5. märtsil Kures-
saares toimunud võrkpallimängudest sai alguse 
esimene suurem Eesti-sisene kolle, millele kohe 
lisandus ka Võru. 6. märtsil sai Tallinna Kristiine 
gümnaasiumist esimene Covid-19 tõttu kaugõppe-
le läinud Eesti kool. Kõige selle taustal oli parata-
matu, et 12. märtsi õhtul, kui oli registreeritud 27 
haigusjuhtu, kuulutas peaminister Jüri Ratas välja 
Eesti esimese eriolukorra.

25. märts – esimene 
registreeritud koroonasurm

Selleks päevaks oli Eesti jõudnud 404 nakatununi 
ja ühtlasi nõudis haigus esimese inimelu, kui Lää-
ne-Tallinna keskhaiglas suri 83-aastane Hiiumaa 
naine. 15. detsembriks on Eestis surnud 157 uue 
koroonaviirusega nakatunud inimest.

17. mai – enam kui kahekuulise 
eriolukorra lõpp

Esialgu 1. maini planeeritud eri-
olukord lõppes kolm nädalat hil-
jem, kuigi piirangute leevene-
mine oli alanud juba varem. 
Selleks hetkeks oli tuvastatud 
1770 nakatunut ja haigusesse 
oli surnud 63 inimest. Mitmed 
piirangud, nagu alkoholimüügi 
piirang, karantiini jätkumine 
koroonapositiivsetele ja nende lähi-
kontaktsetele, 2+2-reegel ning liikumis-
piirangud, jäid kehtima.

18. mai – koalitsioon esitas eelnõu ERJK kaotamiseks

Eriolukord jõudis vaevu lõppeda, kui kired lõid poliitikataevas lõk-
kele valitsusliidu plaani peale likvideerida erakondade rahastami-
se järelevalve komisjon (ERJK) ning anda selle ülesanded riigikont-
rollile. Riigikogus ei ole see teisele lugemisele jõudnud, kuna sot-
siaaldemokraadid lubasid vastata 50 000 muudatusettepaneku-
ga. Küll on aga mitmesuguste rahastamisskandaalidega heidel-
nud üks eelnõu algatajatest, Keskerakond. Kevade lõpus tekitas 
furoori vähetuntud ettevõtja Jana-Helen Juhaste 50 000-eurone 
annetus, suvel aga Porto Franco skandaal. Peale selle kummitab 
Keskerakonnal jätkuvalt kuklas enam kui miljoni euro suurune 
kohtuhagi.

8. jaanuar – julgeolekunõukogu 
liikme Eesti tuleristsed

Rahvusvahelise pere haprust sai Eesti tunda kiiresti. 
Kättemaksuks kindral Qāsem Soleymānī tapmise 
eest tulistas Iraan USA baaside poole Iraagis 22 
raketti. Suurima löögi saanud Al Asadi baasis teeni-
sid ka eestlased, kes tänu eelhoiatusele rünnaku ajal 
siiski seal ei viibinud. Eesti ise pidi aga pingelises olu-
korras võtma selged seisukohad julgeolekunõuko-
gus, mis konflikti delikaatsuse tõttu kerge ülesanne 
ei olnud. Nii leidis rahvusvahelise õiguse ekspert 
Lauri Mälksoo, et USA esialgne rünnak pani Eesti 
kahvlisse: ühel pool oli huvi säilitada sõprus Ameeri-
ka Ühendriikidega, teisel pool soov relvajõu kasuta-
mise lubatavust mitte laiendada.

20. jaanuar – Tartus lagunes 
igipõlisena paistnud võimuliit

Sellega lõppes poliitkriis, mis oli tekki-
nud, kui Jaan Toots soovis Keskera-
konna Tartu piirkonna juhiks saades 
võtta abilinnapea kohalt maha 
Monica Ranna (pildil) ja Madis 
Lepajõe (pildil). Reformierakonna 
kauase valitsemispartneri Emajõe-
linnas vahetas koalitsioonis välja 
Sotsiaaldemokraatlik Erakond.

20. jaanuar – ammusest 
käsikirjast sai uudisteos

Jaan Krossi 100. sünniaastapäe-
va puhul avaldati Loomingu 
Raamatukogus seni ilmumata 
ja tõenäoliselt tema esimene 
suurem teos, värssromaan 
«Tiit Pagu».

Jaan Krossi 100. sünniaastapäe-

27. veebruar – leidis kinnitust 
esimene koroonaviiruse 
juhtum Eestis

Veel veebruari alguses oli Euroopa 
suurim «koroonakolle» Saksamaa 12 
nakatunuga, Eestis kutsus tervise-
amet inimesi uut koroonaviirust mit-
te kartma, sest nakkuse levik inime-
selt inimesele olevat vähetõenäoline. 
Kuid veebruari lõpuks ei olnud näili-
sest apaatiast enam midagi alles. 
Põhja-Itaalias hakkas hoogu koguma 
humanitaarkatastroof ning kui Riiast 
jõudis Lux Expressi bussiga esimene 
koroonapositiivne – 34-aastane 
iraanlane – ka Eesti pinnale, sai õhk 
ärevust täis siingi.

2020. AASTA AJATELJEL:
POOL AASTAT ERIOLUKORDA,  POOL AASTAT POLIITKRIISE

Eriolukorra lõpuga lõppes Eestis poliitiline rahu. Aasta teine pool 
kulges poliitkriiside ja -skandaalide tähe all. Vahele mahtus ka 
sündmusi, millega Eesti kogu maailmas pildile jõudis.

MEINHARD 
PULK
reporter

16. juuni – kontrollikoja järeldus: Rail 
Baltic ei pruugi olla tasuv

Rail Balticu vastastele andis kondi hambusse Euroopa Kontrolli-
koja järeldus, et Eestis, Lätis ja Leedus elab raudteeprojekti tasu-
vuseks liiga vähe inimesi. Majandus- ja kommunikatsiooniminis-
teeriumi transpordi asekantsleri Ahti Kuninga sõnul tehti audit 
valedel alustel.

27. juuni – rahvuskonservatiivid 
vahetasid juhti

EKREt sisuliselt selle sünnist alates juhtinud tollane 
siseminister Mart Helme ulatas erakonna esimehe 
teatepulga üle oma pojale, rahandusminister 
Martin Helmele (pildil). «Järgmiste valimiste järel 

peame olema peaministri-
partei ja selleks on tarvis 
ennast mugavustsoo-

nist välja raputada ning 
värske energia ja uue pilgu-

ga asju teha. Alustan ise-
endast,» selgitas Mart 

Helme.

6. juuni – mitu ohvrit nõudnud tulistamine Lihulas

Eestit vapustas tragöödia Lihulas. 32-aastane meditsiiniõde ja 
õppejõud Mikk Tarraste lõhkus Olerexi tankla juures nii sealset 
inventari kui ka parkinud autosid. Kui ta lahkus, asus teda 
mootorrattal jälitama 40-aastane kaitseliitlane Virgot Rägas-
tik, kuni ühel hetkel sõitis Tarraste kraavi ning laskis autost väl-
judes Rägastiku maha. Seejärel avas Tarraste tule juhuslikult 
möödunud Žiguli pihta. Hukkus esiistmel olnud vanaema, taga-
pingil olnud kolmest lapsest said üliraskelt vigastada kolme- ja 
viieaastane laps. Autot juhtinud vanaisa pääses haiglast järg-
misel päeval.
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