
Eesti eesistumine 2020. aastal 

2020. aastal oli Eesti eesistuja nii Balti Assamblees kui Balti Ministrite Nõukogus. Balti 

riikide ühtsus on oluline, sest üheskoos tegutsedes suudetakse lahendada olulisi probleeme 

ning esindada ja kaitsta regiooni huve tervikuna. 

BA eesistujana keskendus Eesti järgmistele prioriteetidele: 

 Balti partnerlus kaitse ja julgeoleku alal 

 Energeetika ja transpordiühenduste väljaarendamine 

 Teaduse ja hariduse piirkondlikud võrgustikud 

BA auhinnad 

5. novembril toimus Toompea lossi Valges saalis Balti Assamblee kunstiauhinna, Balti 

innovatsiooniauhinna ja Balti Assamblee medalite üleandmise tseremoonia (fotod). 

BA peab väga oluliseks hoida Balti regiooni ühtsust, säilitada identiteeti ja eneseväärikust 

ning tunnustada Balti riikide väljapaistvaid kirjandus-, kunsti- ja teadussaavutusi ja paljude 

inimeste panust Balti koostöö edendamisse. COVID-19 laialdase leviku tõttu otsustas Balti 

Assamblee presiidium, et auhindade üleandmise tseremooniad toimuvad 2020. aastal igas 

Balti riigis eraldi (vastavalt auhinnakategooriale). 

 

Eesti võitis Balti Assamblee tänavuse kunstipreemia Kristīne Briede ja Audrius Stonyse 

meditatiivse dokumentaalfilmi „Ajasillad“ („Bridges of Time“) eest, mille tootsid ühiselt 

Eesti, Leedu ja Läti stuudiod ning mis portreteerib Balti uue laine kinopoeetide ununema 

kippuvat põlvkonda. 

Video Balti Assamblee auhinnad 2020 

https://fotoarhiiv.riigikogu.ee/xiv-riigikogu/xiv-riigikogu-delegatsioonid/balti-assamblee-ba-delegatsioon/balti-assamblee-kirjandus-kunsti-ja-teadusauhinna-balti-assamblee-medalite-ja-balti-innovatsiooniauhinna-uleandmise-pidulik-tseremoonia/
https://youtu.be/QT9FeHWmeNQ


BA kirjandusauhinna pälvis Leedu romaanikirjanik, luuletaja ja esseist Birutė Jonuškaitė 

romaanitsükli „Maranta“ ja „Maestro“ ning vestluskogumiku „Aeg ja saatus“ eest. 

Teaduspreemia läks sellel aastal dr Roberts Eglītisele Lätist, töötsükli „Energia salvestamise 

ja kogumise uute materjalide teoreetilised prognoosid“ eest  Balti Assamblee medali said 

Eveli Bauer ja Tanel Kiik ning Balti Innovatsiooniauhinna pälvis KappaZeta OÜ Eestist. 

Loe auhinnasaajate kohta lähemalt. 

6. novembril toimus Riigikogu konverentsisaalis esimene Balti Assamblee ajaloos BA 

digitaalne 39. istungjärk ja 26. Balti Nõukogu (fotod). 

Balti Assamblee 39. istungjärgul ja 26. Balti Nõukogu istungil kuulati Balti riikide 

parlamentide spiikrite sõnavõtte ja koostööorganisatsioonide presidentide videotervitusi 

(Beneluxi parlament, Põhjamaade Nõukogu, Läänemeremaade Parlamentaarne Konverents ja 

GUAM PA). 

BA president ja BA Eesti delegatsioonijuht Aadu Must esitas Eesti eesistumise aruande. 

Samuti arutati COVID-19 sotsioloogilisi ja majanduslikke mõjusid Balti riikidele ja kriisist 

väljumist. Ettekandega sellel teemal esines Riigikogu Arenguseire Keskuse juht Tea Danilov. 

Erki Savisaar esitas aruande Balti riikide koostööst COVID-19 kriisi ajal. Istungjärgul võeti 

vastu resolutsioon ja 39. istungjärgu lõppdokument.  

26. Balti Nõukogul esinesid ettekandega Balti riikide koostööst Tallinnas kohtunud Balti 

riikide välisministrid Urmas Reinsalu, Linas Linkevičius ja Edgars Rinkēvičs. Balti 

Assamblee president Aadu Must ja Balti Ministrite Koostöönõukogu esimees Urmas Reinsalu 

allkirjastasid Balti Nõukogu ühisavalduse. Loe  lisaks. 

 

http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2020/11/BA_Prizes_booklet_2020.pdf
https://fotoarhiiv.riigikogu.ee/xiv-riigikogu/xiv-riigikogu-delegatsioonid/balti-assamblee-ba-delegatsioon/balti-assamblee-39-istungjark-ja-26-balti-noukogu
http://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2020/11/26-BalticCouncil_-Joint-Statement_06112020_signed.pdf
https://www.riigikogu.ee/pressiteated/muu-pressiteade-et/balti-assamblee-teeb-kokkuvotteid-eesti-eesistumisest/

