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Kriisikomisjoni 18.05.2020  

protokolli nr 3-6.9/8 juurde  

Eriolukorra piirangute leevendamine Pärnu linnas alates 18. maist  
 

• Eriolukorrast väljumise kavas on 18. mai 2020 seisuga kehtestatud piirangud ja leevendused. Pärast 18. maid tehtavatest muudatustest ja täiendustest teavitatakse Pärnu 

linna veebilehel 

• Täpsemate tingimustega ning neisse tehtavate muudatustega kursis olemiseks jälgige Vabariigi Valitsuse ning Terviseameti otsuseid ja ametlikke teateid 

• Piirangute leevendamisel tuleb jätkuvalt järgida eriolukorra kõiki ohutusnõudeid, soovitusi ja juhiseid ning tagada nende täitmine 

 

HARIDUS 

• Oluline on tagada kõikide Terviseameti ja HTM-i juhiste ja ohutusnõuete täitmine (2+2 reegel, ruumide / mänguväljakute desinfitseerimine, kaitsemaskide kandmise 

soovitus jms) 

• Koos võib olla maksimaalselt 10 õpilast ühes õpperühmas (kontaktõpe, konsultatsioonid, nõustamine, loovtegevused jne) 

• Lasteaedades 10 lapse piirang ei kehti – ohutusnõuete tätimisel võib rühmades olla tavapärane arv lapsi 

• Ujulas maksimaalselt 50% täituvust, kuid mitte rohkem kui 10 inimest ühes grupis 

 Võimalik piirangu leevendamine Lisatingimused / märkused 

Õppetöö korraldus üldhariduskoolides 

(kuni 2019/20 õa lõpuni) 

• Jätkub distantsõpe 

• Kontaktõpe lisatuge, nõustamist ja/või konsultatsioone vajavatele 

õpilastele ning põhikoolide ja gümnaasiumite lõpuklasside õpilastele 

• Lisatoe / konsultatsiooni vajaduse selgitab välja kool - 

kokkuleppel õpilase ja lapsevanemaga 

• Õpiabi ja ÕNK poolt nõustamine koostöös kooliga või vanema 

pöördumisel 

 

Koolide toitlustamine 

(kuni 05.06.20) 

• Jätkatakse sooja koolilõuna vajadusepõhist pakkumist õpilastele, 

kelle perede majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused ei võimalda 

kodudes sooja toidu pakkumist 

• Toitlustuse korraldamine Pärnu Tammsaare Kooli, Jõõpre Kooli 

ja Tõstamaa Lasteaia sööklas vastavalt HTM-i juhistele, transport 

õpilase koju 

Riigieksamid gümnaasiumis 

29.05 ja 05.06 
• Kontaktõpe 

• Vastavalt haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud 

eksamikorralduse erisustele 2019/20  

Huvikoolid ja huviharidus 

• Järkjärguline kontaktõppele üleminek 

• Kombineerituna distantsõppega õuetunnid ning trennid vabas õhus  

• Põhjendatud vajadusel osaliselt tunnid siseruumides 

 

 

Ujula • Treeningud basseinis edasijõudnud õpilasele  • Hajutatult erinevatele aegadele 

Koolieelsed lasteasutused 
• Lasteaiad on avatud ning võtavad lapsi vastu 

• Rühmades tavapärane laste arv 

• Lapse vastuvõtt ja üleandmine õues 

• Rühmad isoleeritud, ühisruume ei kasutata 

Pärnu Päikese Kool • Kontaktõpe • Pere vajadustest lähtuvalt 

Noortekeskused 
• Kontakt-noorsootöö 

• Projekt- või loovtegevused 
 

Õppenõustamiskeskus 
• Kontakne nõustamine 

• Nõustamisteenuse osutamine keskuses või üldhariduskoolis 

• Kokkuleppel õpilase ja lapsevanemaga 

• Vastavalt vajadusele 1:1 või grupis 

Õpilaskodu 

(kuni 09.06.20) 
• Õpilaskodu teenuse / majutuse võimaldamine 12. kl õpilastele • Üks õpilane toas 

https://www.valitsus.ee/et
https://www.terviseamet.ee/et/uudised


 

SOTSIAALHOOLEKANNE 

• Oluline on tagada kõikide Terviseameti ja Sotsiaalkindlustusameti juhiste ja ohutusnõuete täitmine (2+2 reegel, ruumide desinfitseerimine, kaitsemaskide kandmise 

soovitus, desinfitseerimisvahendite tagamine, sh isikukaitsevahendid külastajatele) 

• Grupis võib olla maksimaalselt 10 inimest / hoolealust 

• Haigusnähtudega inimesi ei teenindata / külastustele ei lubata (v.a videokülastus / virtuaalsuhtlus) 

 

 Võimalik piirangu leevendamine Lisatingimused / märkused 

 

Eakad 

Hooldekodud 

(väljaspool kodu osutatav 

üldhooldusteenus) 

• Külastuskeeld kehtib vähemalt 1. juunini 

• Videokülastused  

• Külastused lubatud vaid erandkorras (Loe lisaks...) 

• Vajalik Skype vm videokoosoleku võimekus 

• Hoolealused võivad vabalt liikuda, sh hoolekandeasutuse 

territooriumilt lahkuda 

• Vastavalt kriisijuhi korraldusele; viirus on taandunud või selle 

levik on minimaalne ning ei ole enam ohtlik 

Saunateenus 

(Metsa 10 ja Riia mnt 70) 
• Eakale väljaspool kodu pesemisvõimaluse pakkumise taastamine  

• Eelregistreerimisega 

• Kuni 2 inimest korraga 

Huvi- ja harrastustegevus 

(Metsa 10 ja Tiigi 2) 

• Eakate huvi- ja ühistegevuste taastamine  

• Lubatud grupitegevused, sh laulu-, tantsu- jms tegevused 

 

 

Dementsete päevakeskus 

(Ravi 2 hoovimaja) 

• Hooldusteenuse taastamine  

• Hooldus, suhtlus, toitlustamine  

• Eelregistreerimisega 

• Tööpäeviti, päevasel ajal 

Ravimite ja toidu kojukanne 

(Pärnu Sotsiaalkeskus) 

• Ravimite ja toidu tasuta kojukannet muu abina enam ei toimu 

• Võimalik tellida üksnes tasulise koduteenuse kaudu 
 

 

Puuetega inimesed 

Päeva- ja nädalahoiu- ning toetatud 

elamise teenus (Riia mnt 70) 

• Erihoolekandeteenuste osutamine  

• Emotsionaalse ja sotsiaalse toimetuleku toetamine 

• Teenusel viibivad isikud võivad asutuse territooriumilt lahkuda 
 

• Eelregistreerimisega 

• Kõrvalisi isikuid hoonesse ei lubata Igapäevaelu toetamise teenus 

(Riia mnt 70) 

• Erihoolekandeteenuste osutamise taastamine  

• Juhendamine ja toetamine erinevates igapäevatoimingutes 

Päevakeskuse teenus 

(Suur-Posti 18) 

• Puuetega inimeste käelise tegevuse võimaluste taastamine  

• Juhendamine ja toetamine puutöö, kunsti ja käsitööga tegelemisel 

 

• Tööpäeviti, päevasel ajal 

• Eelregistreerimisega 

• Kõrvalisi isikuid hoonesse ei lubata 

Tugiisikuteenus täisealistele 

psüühikahäirega 

inimestele 

 

• Kontaktteenuse taastamine kliendi kodus ja väljaspool kodu 

• Klientide toetamine, juhendamine, motiveerimine ja suunamine 

igapäevastes tegevustes 

• Teenuseosutaja pinnal kohtumisvõimaluse taastamine 

• Eelneval kokkuleppel 

• Kohtumised, külastused vähendatud mahus 

 

 

Lapsed ja lastega pered 
  

Asendushooldusteenus  • Külastuste lauskeelust loobumine   

https://www.terviseamet.ee/et/uudised/haiglaid-ja-hoolekandeasutusi-voib-kulastada-vaid-erandkorras?fbclid=IwAR3Hle6IyKaKUXr9_xEihpVxJ53biYzLP-EcezhNeyMtiN4prJk3PEXzfbg


(Oja 97 peremajad) • Kontaktkülastuste taastamine • Eelregistreerimisega 

 
Turvakodu teenus 

(Oja 97-2) 

• Külastuste lauskeelust loobumine  

• 24/7 teenuse osutamine lastele ja nendega koos abivajavatele 

vanematele 

Tugiisiku- ja lapsehoiuteenus 

väljaspool hoiukodu 
• Teenuse osutamine lapse kodus 

• Koostöös lapsevanemaga, pere tugiisikuga ja lapsehoidjaga 

kokkulepitud ajal, kohas ja mahus, täites kõiki etteantud 

käitumisjuhiseid 

Lapsehoiuteenus hoiukodus 

(Oja 97 peremajad) 

 

• Külastuste lubamine 

 

 

• Eelregistreerimisega 

 

Puudega laste transport erikoolidesse 

• Transporditeenuse taastamine vastavalt erikoolides kontaktõppe 

alustamisele 

• Esmaspäeviti erikooli ja reedeti koju tagasi 

• Kontaktõppetöös osalevad õpilased vastavalt erikoolis otsustatule 

(Porkuni Kool, Tallinna Heleni Kool, Tallinna Tondi Kool, 

Lahmuse Kool, Tartu Hiie Kool) 

 

Vähekindlustatud isikud 
  

Supiköögiteenus (Mihkli 2a) • Supiköögis toitlustamise taastamine • Tagatakse üks toidukord päevas 

Vältimatu abi (toiduabi, riideabi) 

(Sauga-Jõekalda 1a) 
• Abi tagatakse sotsiaaltöötaja poolt määratud mahus • Kõrvalisi isikuid hoonesse ei lubata 

Täiskasvanute päevakeskuse teenus • Pesupesemise võimaluse taastamine  

 

  



 

KULTUUR JA SPORT 

• Oluline on tagada kõikide Terviseameti, Kultuuriministeeriumi ja eriolukorrajuhi juhiste ja ohutusnõuete täitmine:  

• 2+2 reegel, ruumide / pindade desinfitseerimine, kaitsemaskide kandmise soovitus, desinfitseerimisvahendite tagamine, sh isikukaitsevahendid töötajatele ja 

külastajatele, broneeringusüsteemide jmt lahenduste kaudu inimeste hajutamine jne 

• Haigusnähtudega isikute osalemine / teenindamine on keelatud 

Nõuded ruumidele ja inimeste arvule 

• 18. mai - 1. juuni: siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 10 inimest grupis ; välitingimustes mitte rohkem kui 10 inimest (pealtvaatajateta 

spordivõistlustel maksimaalselt 100 osalejat) 

• 1. juuni - 1. juuli: siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 50 inimest (sportimisele, treeningutele, spordi- ja liikumisüritustele grupi suuruse 

piirangut enam ei ole, kui on arvestatud 50% täituvuse ja 2+2 reegliga) ; välitingimustes mitte rohkem kui 100 inimest 

• 1. juulist - uute otsusteni: siseruumides maksimaalselt 50% täituvus, kuid mitte rohkem kui 500 inimest; välitingimustes mitte rohkem kui 1000 inimest 

  

 Võimalik piirangu leevendamine / lisatingimused 

Raamatukogud, muuseumid, näituseasutused 
• Võivad olla avatud täites eritingimusi 

• Interaktiivsete eksponaatide puhul tuleb tagada nende nakkuseohuta kasutamine 

Sporditegevus ja treeningud, pealtvaatajateta 

spordivõistlused vabas õhus 

• Kõigi spordialadel lubatud treenida vabas õhus (võistkondadel tulenevalt spordiala rahvusvahelisest võistlusmäärustikust) t  

• Lubatud korraldada spordivõistlusi vabas õhus, kui need on pealtvaatajateta 

• Täpsemad tingimused vabas õhus pealtvaatajateta võistluste korraldamiseks 

Spordiklubid, sh jõusaalid ja ujulad • Võivad olla avatud ning sporditreeningud siseruumides on lubatud eritingimusi täites 

Rahvamajad, avatud kultuuri- ja külakeskused • Võivad olla avatud ning huvitegevus siseruumides on lubatud eritingimusi täites 

Üritused autos • Lubatud avalikud üritused, mille külastajad viibivad kogu ürituse toimumise ajal autos. Täpsemad tingimused 

 

Avalikud üritused 

(sh kinoseansid, etendused, kontserdid, 

konverentsid) 

• Keelatud 1. juulini  

• Alates 1. juulist lubatud tingimusel, et korraldajad tagavad eritingimuste järgimise 

 

  

Meelelahutusvõimalused (veekeskused, spaad, 

saunad, mänguväljakud, mängutoad, piljardi- ja 

keeglisaalid, kaubanduskeskused jmt) 

• Lubatud 1. juunist tingimusel, et korraldajad / teenusepakkujad tagavad eriolukorra nõuete järgimise 

 

Piirangud, mis jäävad kehtima kuni ute korraldusteni: 

• Spordivõistlused pealtvaatajatega ei ole lubatud 

• Toitlustusasutuste lahtiolek ja alkoholimüük on lubatud kuni kella 22ni 

• Kasiinod, vesipiibu kohvikud, mänguautomaatide saalid, täiskasvanute klubid jmt meelelahutuskohad ning ööklubid on suletud  

https://parnu.ee/failid/Pealtvaatajateta_spordiv6istlused_vabas6hus.pdf
https://parnu.ee/failid/yritused_autos.pdf


 

ETTEVÕTLUS 

• Oluline on tagada kõikide Terviseameti ja eriolukorrajuhi juhiste ja ohutusnõuete täitmine (2+2 reegel, ruumide / pindade desinfitseerimine, kaitsemaskide kandmise 

soovitus, desinfitseerimisvahendite tagamine, sh isikukaitsevahendid külastajatele) 

 

Teenindusettevõtetel: 

• Piirata teeninduspinnal / ruumis olevate klientide arvu miinimumini, tagada klientide eraldatus ja 2+2 reegli täitmise võimalus 

• Tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu klientidele 

• Tagada teenindajatel isikukaitsevahendid 

• Tagada kõikide pindade piisav puhastamine 

• Jälgida, et klientidel ja klienditeenindajatel ei oleks haigusnähte  

 

 Võimalik piirangu leevendamine / lisatingimused 

Söögikohad, baarid, kohvikud, 

terrassid 

 

Võivad olla avatud täites eritingimusi 

• Võivad olla avatud kella 22ni 

• Pärast kella 22 on lubatud ainult kaasamüük või kullerteenus 

• Peab olema tagatud desinfitseerimisvahendite olemasolu klientidele 

• Ettevõtja peab oma teenindussaali pindala järgi välja arvutama, kui palju kliente tohib tema poes korraga olla, et oleks täidetud 2+2 reegel 

 

Hooajaline kauplemine, kioskid, 

letid 
Võivad olla avatud täites eritingimusi 

Ilusalongid 

Võivad olla avatud täites eritingimusi 

• Kasutada isikukaitsevahendeid (mask, kindad) ja antiseptikuid 

• Pesta / desinfitseerida käed enne järgmist protseduuri, peale tualeti kasutamist, nuuskamist või köhimist,  

• Lisada vastavad piltjuhised desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde 

• Eelistada võimalusel ühekordseid tarvikuid 

• Puhastada ja tuulutada ruum pärast kliendi külastust 

• Hoone projektiga ettenähtud mehaaniline sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon peab olema töökorras ja töötama. Tagatud peab olema hea 

õhuvahetus, mis aitab vältida viirusosakeste ja saasteinete kuhjumist 

• Ruumi asetus peab võimaldama töökohtade paiknemist minimaalselt 2 meetriste vahedega ja kliendi jaoks peab olema tagatud 2 meetrine vahe 

teiste klientidega, vajadusel vähendada samaaegselt ruumis viibivate klientide ning teenindava personali arvu 

• Teavitada kliente, et nad saabuksid teenuspakkuja juurde täpselt kokku lepitud ajaks, et vähendada ootealal olevate inimeste arvu ning liigset 

omavahelist kokkupuudet 

• Piirata klientide liikumist ebavajalikele aladele 

• Teenuseruumides ei korraldata töötubasid, toodete tutvustusi ning muid üritusi ning ei lisata toodete testreid väljapanekutele 

• Eelistada maksevõimalustest kaardimakseid. Vältida kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti 

• Peale iga arveldust kliendiga pesta ja desinfitseerida lett ja makseterminal  

Kauplused ja kaubanduskeskused 

Võivad olla avatud, tagades klientide ja töötajate turvalisuse, täites eritingimusi 

• Toidu kohapealne tarbimine peab lõppema hiljemalt kell 22.00 

• Kaubanduskeskustes asuvad laste ja täiskasvanute meelelahutuslikud ajaveetmise kohad (nt kinod, kasiinod, bowling, mängutoad jm) jäävad 



endiselt suletuks 

Majutusasutused  

(hotellid, spaad, külaliskorterid, 

kodumajutus, turismitalud jne) 

Kõik peale veekeskuste võivad olla avatud, kui täidavad eritingimusi 

• Sage märg koristus (sh desinfektsioon) 

• Tõhus ventilatsioon ja tuulutamine 

• Erinõuded klientide toitlustamisele 

• Teavitada kliente, et nad haigustunnuste ilmnemisel loobuksid majutusasutuse külastusest 

• Meelde tuletada klientidele hoida üksteisest minimaalselt 2 meetrit distantsi 

• Tagada klientidele võimalused käte desinfitseerimiseks ja pesuks (desinfitseerimisvahendid klientide liikumisteedele nähtavasse kohta) 

• Eelistada maksevõimalustest kaardimakseid. Vältida kassatšekkide ja sularaha üleandmisel füüsilist kontakti 

• Peab olema tagatud ruumide piisav tuulutamine ja ventilatsioon 

• Hoone kasutusvälisel ajal peab ventilatsioonisüsteem töötama vähemalt 40%. Vähendatud tootlikkusel töötav ventilatsioonisüsteem lülitatakse 

maksimaalsele projekteeritud tootlikkusele vähemalt kaks tundi enne hoone kasutamist 

• Ventilatsioonisüsteemi võib vähendatud tootlikkusele tagasi lülitada 2 tundi pärast hoone kasutamist 

• Vannitoa ja tualettruumi väljatõmbeventilatsioon pidevalt maksimaalsel tootlikkusel 

• Avalike hoonete ventileerimise ja tuulutamise nõuded eriolukorras 

 

OÜ Kümblus 

(Karja tn 40) 

• Lubatud 1. juunist tingimusel, et teenusepakkuja tagab eriolukorra nõuete järgimise 

• Peresaunades määratletakse peredele kindlad külastusajad, pesemisaeg 1,5 tundi 

• Üldsaunas saab korraga pesta maksimaalselt 10 külastajat, pesemisaeg 1 tund 

• Külastajad sisenevad hoonesse Kasarmu tn poolsest uksest ja väljuvad hoonest Karja tn ukse kaudu  

 

 Võimalik piirangu leevendamine Tingimused / märkused 

Linna lepingupartnerid üürilepingutes 

• Üürisoodustuse saamiseks tuleb üürnikul esitada taotlus 

• Aprilli üürisoodustused 50% ja 75% 

• Mai üürisoodustused 

 

• Üürisoodustuse saajad peavad olema täitnud kõik 

lepingust tulenevad rahalised kohustused, mis on tekkinud 

seisuga 31.03.20, sh tasumine märtsikuus tarbitud 

kommunaalteenuste eest 

Planeerimine 

• Planeeringute ja projekteerimistingimuse avalikustamine  • Paberkandjal materjalidega tutvumine eelregistreerimisel 

• RAM Pärnu talitus võib korraldada planeeringuvaiete 

suulisi ärakuulamisi eriolukorra nõudeid täites 
 

 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/104042020003?fbclid=IwAR15Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-RGAlnJ5eY


TOETUSMEETMED ETTEVÕTJATELE 

 

TÖÖTUKASSA  

 

Töötasu hüvitis  

• Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud.  

• Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.  

• Hüvitist makstakse perioodi märts-mai 2020 eest  

 

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:  

1. tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;  

2. tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;  

3. tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.  

 

• Töötukassa tööandjate konsultandid Pärnumaal: Haldi Rae (haldi.rae@tootukassa.ee, 447 9311) ja Kristjan Heamäe (kristjan.heamae@tootukassa.ee, 447 9321) 

• Rohkem infot: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis 

 

 

KREDEX  

 

Erakorraline laenukäendus uute laenude väljastamiseks  

• Erakorraline käendus võimaldab ettevõtetele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. 

• Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.  

• Tingimused  

 

Erakorraline laenukäendus olemasolevate pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks 

• Erakorraline käendus võimaldab olemasolevatele laenudele tavapärasest pikemat maksepuhkust (vähemalt 6 kuud) ja lõpptähtaja pikendamist likviidsuse tagamiseks 

COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.  

• Käendusega on võimalik tagada laenu ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi. 

• Tingimused 

 

Erakorraline käendus majutus- ja toitlustussektorile, reisibüroodele ja reisikorraldajatele  

• Käenduse eesmärk on võimaldada majutus- ja toitlustussektoris tegutsevatele ettevõtjatele ning reisibüroodele ja reisikorraldajatele uut finantseeringut COVID-19 

puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.  

• Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.  

• Teenustingimustele vastava käenduse annab pank või liisinguandja KredExi poolt antud volituse alusel.  

• Tingimused 

 

 

 

https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_uutele_laenudele_2.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-04/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_majutus-_ja_toitlustussektoris_tegutsevatele_ettevotjatele_reisiburoodele_ning_reisikorraldajatele_0.pdf


Erakorraline väikelaenu käendus  

• Erakorralise proportsionaalse väikelaenu käenduse eesmärgiks on võimaldada ettevõtjatele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste 

ületamiseks.  

• Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.  

• Teenustingimustele vastava käenduse annab pank või liisinguandja KredExi poolt antud volituse alusel. 

• Tingimused 

 

Erakorraline laen riiklikult olulistele projektidele   

• Erakorralise laenu eesmärk on võimaldada ettevõtjatele uusi käibe- ja investeerimislaene COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks. 

• Tingimused 

 

Erakorraline käendus riiklikult olulistele projektidele  

• Käenduse eesmärk on võimaldada riiklikult olulistele projektidele uut finantseeringut COVID-19 puhangust tingitud ajutiste raskuste ületamiseks.  

• Käendusega on võimalik tagada laenu- ja liisingulepingust tulenevaid ettevõtja kohustusi.  

• Teenustingimustele vastava käenduse saamiseks esitab pank või liisinguandja KredExi kodulehel asuva taotluse. Teenuse kasutamiseks pöördu panka. 

• Tingimused  

 

Erakorraline laen 

• Kui pangad ettevõtteid enam ei finantseeri, annab KredEx ettevõttele vajadusel erakorralist käibekapitali laenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide 

ületamiseks või investeerimislaenu, et ära kasutada koroonapuhangu poolt loodud ja ka teisi uusi ärivõimalusi 

• Tingimused 

 

 

• Lisainfo: kredex@kredex.ee, 667 4100 • https://www.kredex.ee/et/koroona 

 

 

MAKSU- JA TOLLIAMET 

 

• Ettevõtjate rahalise seisu leevendamiseks peatab Maksu- ja Tolliamet (MTA) eriolukorra ajaks ettevõtete maksuvõlalt intressi arvestamise. Intressivabastus kehtib 

tagasiulatuvalt 1. märtsist 1. maini.  

• Alates 1. maist vähendatakse intressimäära tähtajatult seniselt 0,06%lt 0,03%le. Edaspidi võidakse maksuvõlgade ajatamise korral intressimäära vähendada kuni 100%. 

Praegu on intressi võimalik vähendada 

kõige rohkem 50%.  

• Riik tasub füüsilisest isikust ettevõtjatele (FIE) esimese kvartali sotsiaalmaksu avansilised maksed, et aidata ettevõtjal toime tulla kriisiga kaasnenud majandusraskustega.  

• MTA on võlamenetluses võimalikult paindlik ja soovitab ettevõtjatel probleemide korral MTA e-keskkonna kaudu alustada maksuvõla ajatamist või anda maksuhaldurile 

muu kanali vahendusel oma raskustest teada 

 

• Kontaktid äriklientidele: ariklient@emta.ee, 880 0812 • https://www.emta.ee/et/eriolukord 

 

 

 

https://kredex.ee/sites/default/files/2020-04/erakorraline_proportsionaalne_vaikelaenu_kaendus_est.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-04/erakorralise_laenu_tingimused_riiklikult_olulistele_projektidele.pdf
https://kredex.ee/sites/default/files/2020-04/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_riiklikult_olulistele_projektidele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
https://www.kredex.ee/et/koroona
https://www.emta.ee/et/eriolukord


EAS 

 

• Toetuste eesmärgiks on ettevõtete COVID19 kriisi kahjude leevendamine.  

• Taotlemise avame peale toetuse määruse jõustumist mai alguses. 

 

Väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus  

• Toetuse andmise eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine väikeettevõtjatele COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks.  

• Toetuse andmise oodatav tulemus on väikeettevõtjate jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel pärast COVID-19 pandeemia lõppemist. 

• Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive või vähem kui aasta tegutsenud väikeettevõtja puhul tegutsemisaja käive oli suurem kui 

20 000 ja väiksem kui 40 000 eurot, on 3 000 eurot.  

• Toetuse suurus ühe väikeettevõtja kohta, kelle 2019. aasta majandusaasta käive oli suurem või võrdne kui 40 000 ja väiksem kui 100 000 eurot ja kelle 2020. a märtsi või 

aprilli käibe langus oli võrreldes 2019. a sama kuu käibega vähemalt 30 protsenti, on 5 000 eurot 

 

Tootearenduse toetus 

• Sihtgrupp: tööstusettevõtjad 

• Toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja 

teenused. 

•  NB! Toetuse tingimused on muutmisel. Kavandatud on sihtrühma laiendamine ning COVID-19 kriisist mõjutatud ettevõtete soodsamatel tingimustel toetamine 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/sftootearenduse-toetus 

 

Majutusettevõtjate kahjude hüvitamine 

• Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris majutusettevõttena registreeritud äriühing (EMTAK I551, I552, I553 või Q86905), kes pakub 9% käibemaksumääraga 

teenust ja kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

• Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot. Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot.  

• Toetuse suurus on kuni 100% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot. 

• Kui majutusettevõtja on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 100 protsenti teenuse pakkumise aja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte 

rohkem kui 60 000 eurot.  

• Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2 000 eurot, siis toetust ei maksta. 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covidmajutus/ 

 

Toitlustusettevõtjate kahjude hüvitamine 

• Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud toitlustusettevõte, kelle EMTAK kood on I56 (välja arvatud muu toitlustamine I5629) ja kelle 

majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID-19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

• Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot. Maksimaalne toetuse summa on 30 000 eurot.  

• Toetuse suurus saab olla kuni 20% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 eurot.  

• Kui toitlustusettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 20% tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, aga mitte rohkem kui 30 000 

eurot.  

• Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2 000 eurot, siis toetust ei maksta 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covidtoitlustus/ 

 

 

https://www.eas.ee/teenus/sftootearenduse-toetus
https://www.eas.ee/teenus/covidmajutus/
https://www.eas.ee/teenus/covidtoitlustus/


Reisiettevõtjate kahjude hüvitamine 

• Sihtgrupp: seisuga 1. veebruar 2020. a äriregistris registreeritud äriühing, kelle põhitegevusalaks on reisiteenuse osutamine või vahendamine (EMTAK kood on N79) ja 

kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID19 viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

• Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot. Maksimaalne toetuse summa on 60 000 eurot.  

• Toetuse suurus saab olla kuni 95% ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 eurot.  

• Kui reisiettevõtja on tegutsenud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 95 protsenti tema tegutsemisaja eest tasutud tööjõumaksudest, kuid mitte rohkem kui 60 000 

eurot.  

• Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2 000 eurot, siis toetust ei maksta. 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covidreisiettevote/ 

 

Turismiatraktsioonide kahjude hüvitamine 

• Sihtgrupp: piletiga sissepääsu alusel tegutsevad külastuskeskused või muuseumid, mis pakuvad külastajatele teenuseid ning mille omanik on 1. veebruari 2020. a seisuga 

äriregistris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja, kohaliku omavalitsuse üksuse asutus või kohaliku omavalitsuse üksuse osalusel asutatud 

sihtasutus või mittetulundusühing. 

• Minimaalne toetuse summa on 2 000 eurot. Maksimaalne toetuse summa on 50 000 eurot.  

• Toetuse suurus saab olla kuni 50% turismiatraktsiooni 2019. a märtsi, aprilli, mai ja juuni käibest (Maksu- ja Tolliameti andmetel).  

• Kui atraktsioon on teenuseid pakkunud vähem kui aasta, siis on toetuse suuruseks 50% tegutsemiskuude arvestuslikust keskmisest käibest kuni 4 kuu ulatuses, kuid mitte 

rohkem kui 50 000 eurot.  

• Kui toetuse arvestuslik maksumus on väiksem kui 2 000 eurot, siis toetust ei maksta. 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covidturismiatraktsioon/ 

 

Turismiteenuste pakkujate kahjude hüvitamine 

• Sihtgrupp: äriregistris seisuga 01.02.2020. a registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, mis pakub külastajatele elamusteenuseid loodusturismis või kultuuriturismis või 

aktiivse puhkuse teenuseid ning mis on leitav www.puhkaeestis.ee Eesti turismiteenuste andmebaasis ja, kelle majandustegevus on negatiivselt mõjutatud COVID19 

viiruse puhangust tingitud erandlike asjaolude tõttu. 

• Toetuse suurus on 3 000 eurot. 

• Rohkem infot: https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiteenuse-pakkuja/ 

 

Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus 

• Meede avatakse alates 21.05.2020. 

 

MES 

 

Laen väike- ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

• Laenu summa on kuni 5 miljonit eurot ja on mõeldud investeerimiseks ja käibevahenditeks. 

 

Põllumaa kapitalirent (sale-andleaseback) väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele 

• Põllumajandusmaa kapitalirendi summaks on 5 000 kuni 1 000 000 eurot. Meede on mõeldud põllumajandustoodete esmatootmisega tegelevatele ettevõtjatele; 

põllumajandustoodete esmatootjate kontrolli all oleva varustamise, turustamisega ja ümbertöötlemisega tegelevatele ettevõtjatele; maamajandusega tegelevatele 

ettevõtjatele (nt maaturism jmt). 

 

https://www.eas.ee/teenus/covidreisiettevote/
https://www.eas.ee/teenus/covidturismiatraktsioon/
https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiteenuse-pakkuja/


COVID-19 laenukäendus bio- ja maamajandusettevõtjatele 

• COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele; edaspidi ka VKE) ning 

suurettevõtjatele 

 

COVID-19 laen bio- ja maamajanduse ettevõtjatele 

• COVID-19 puhangust tingitud ootamatu likviidsusnappuse leevendamine väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (sh mikroettevõtjatele) ning suurettevõtjatele.  

• Laenu maksimaalse summa on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta. 

 

• Lisainfo: Raul Rosenberg, MES-i juhatuse esimees 524 4148,  Madis Reinup, MES-i juhatuse liige 508 9281  

• Rohkem infot: https://mes.ee/covid19-kriisimeetmed 

 

 

TEISED KRIISIMEETMED  

• Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede osas.  

• Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.  

• Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.  

• Eriolukorra infotelefon: 1247 

https://mes.ee/covid19-kriisimeetmed

