
 

 

Pärnu linna kriisikomisjoni otsused eriolukorrast väljumiseks 

 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

Haridus      

Üldhariduskoolid: 

õppetöö korraldus 
Alates 

18.05.2020 

kuni 2019/20 

õppeaasta 

lõpuni 

jätkatakse 

distants-

õppega 

Kontaktõpe 

lisatuge, 

nõustamist 

ja/või 

konsultatsioon

e vajavatele 

õpilastele ning 

põhikoolide ja 

gümnaasiumite 

lõpuklasside 

õpilastele 

Lisatoe/ 

konsultatsiooni 

vajaduse selgitab 

välja kool, kaasates 

ja teavitades 

õpilast ja 

lapsevanemat. 

Kontaktõppetöö 

korraldatakse kuni 

kümnestes gruppides 

(üldjuhul 

gümnaasiumi 

lõpetajad) 

• Lisatuge või nõustamist vajavad 

õpilased kuni 10 gruppides. 

• Konsultatsioonid 12. klasside 

õpilastele kuni 10 gruppides. 

• Õpiabi ja ÕNK poolt nõustamine 

koostöös kooliga või vanema 

pöördumisel. 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele (2+2 süsteem, ruumide 

des., kaitsemaskide kandmise 

soovitus) 

Üldhariduskoolid: 

koolide 

toitlustamine 

Alates18.05.2

020 kuni 

05.06.2020 

Jätkatakse 

sooja 

koolilõuna 

vajadusepõhist

pakkumist 

õpilastele, 

kelle perede 

majanduslikud 

ja sotsiaalsed 

tingimused ei 

võimalda 

kodudes sooja 

toidu 

pakkumist 

Tsentraalse 

toitlustuse 

korraldamine Pärnu 

Tammsaare Kooli, 

Jõõpre Kooli ja 

Tõstamaa Lasteaia 

sööklas HTM-i poolt 

kehtestatud juhistest 

lähtuvalt, koos ukselt 

uksele transpordiga 

õpilase koju 

 

 Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele. 

 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

 

Riigieksamid 

gümnaasiumis 

29.05. ja 

05.06. 

Kontaktõpe Vastavalt haridus- ja 

teadusministri 

määrusega 

kehtestatud 

eksamikorralduse 

erisustele 2019/20 

õppeaastal 

 Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele. 

Huvikoolid ja 

huviharidus 

Alates 

18.05.2020 

või vastavalt 

riiklikele 

korraldustele 

Järk-järguline 

kontaktõppele 

üleminek 

Kombineerituna 

distantsõppega alates 

mai teisest nädalast 

osaliselt trennid 

vabas õhus ja 

õuetunnid. Alates 

18.05 põhjendatud 

vajadusel osaliselt 

tunnid siseruumides 

• Kontaktõpe kuni 10 õpilast 

rühmas. 

 

  

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele. 

Koolieelsed 

lasteasutused 

Pidev Lasteaiad on 

avatud ning 

võtavad lapsi 

vastu 

Lapse vastuvõtt 

ja üleandmine õues. 

Rühmade isoleeritus. 

Üldkasutatavaid 

ruume ei kasutata. 

Ruumide ja 

mänguväljakute 

desinfitseerimine. 

 

• Võimalusel kuni 10 last rühmas.  Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele.  

 

Pärnu Päikese 

Kool 

Pidev Kontaktõpe  Kontaktõpe pere 

vajadustest lähtuvalt 

 

 Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele. Des. 

vahendid, IKV 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

Noortekeskused Alates 

18.05.2020  

Kontakt-

noorsootöö  

Projekt- või loov-

tegevused  
• Kuni 10 noort grupis. Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele.  

Õppenõustamis-

keskus 

18.05.2020  Kontakne 

nõustamine 

Nõustamisteenuse 

osutamine keskuses 

või üldhariduskoolis. 

Kokkuleppel õpilase 

ja lapsevanemaga. 

• Vastavalt vajadusele 1:1 

nõustamine või kuni 10 õpilast 

grupis. 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja HTM-i poolt antud 

soovitustele ja juhistele.  

 

Õpilaskodu Alates 

18.05.2020 

kuni 

09.06.2020 

Õpilaskodu 

teenuse 

võimaldamine 

Majutus • Tagada 12. klassi õpilaste 

majutus, üks õpilane toas 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

 

SOTSIAALABI      

Eakad      

Väljaspool kodu 

osutatav 

üldhooldusteenus 

(hooldekodud) 

18.05.2020 Lauskülastus-

keelust 

loobumine 

Videokülastused • Eelregistreerimisega Vajalik Skype vm 

videokoosoleku võimekus 

 Vastavalt 

hooldekodus 

valitsevale 

olukorrale 

või  

kriisiolukorra 

juhi 

korraldusele 

Lauskülastus-

keelust 

loobumine 

Kontaktsed 

külastused 
• Vaid juhul, kui ühelgi 

hoolekandeasutuses viibival 

isikul ei ole diagnoositud 

COVID19 viirust 

• Eelregistreerimisega 

• 2+2 reegli järgimine 

• Liikumisvõimeliste hoolealustega 

kohtumised esilagu õuealal 

• Voodikesksete hooldusalustega 

kohtumised jätkuvalt video 

vahendusel 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja Sotsiaalkindlustusameti poolt 

antud soovitustele ja juhistele. 

Tagada des.vahendid ja IKV ka 

külastajatele 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

lubata külastustele (v.a 

videokülastus) 

 Vastavalt 

kriisiolukorra 

juhi 

korraldusele 

Hooldusel 

viibivatel 

isikutel 

hoolekande-

asutuse 

territooriumilt 

lahkumise 

lubamine 

Hoolealused võivad 

vabalt liikuda 

Viirus on taandunud või selle levik on 

minimaalne ning ei ole enam ohtlik 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

ja Sotsiaalkindlustusameti poolt 

antud soovitustele ja juhistele. 

 

Saunateenus 18.05.2020 Eakale 

väljaspool 

kodu pesemis-

võimaluse 

pakkumise 

taastamine 

 • Metsa 10 ja Riia mnt 70 hoonetes 

• Eelregistreerimisega 

• Kuni 2 inimest korraga 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. Des.vahendid, IKV 

Ruumide 

kasutamine 

eakate ja 

puuetega 

inimeste huvi- ja 

harrastustegevus-

teks 

 

18.05.2020 

või vastavalt 

kriisiolukorra 

juhi 

korraldusele 

Eakate huvi- ja 

ühistegevuste 

taastamine 

Grupis tegevused sh 

laulu-, tantsu- jms 

tegevused 

• Metsa 10 hoones ja Tiigi 2, 

Paikuse hoones 

• 2+2 reegli järgimine 

• Kuni 10 inimest grupis 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. Des.vahendid, IKV 

Dementsete 

päevakeskus 

18.05.2020 Tööpäevadel 

päevasel ajal 

hooldus-

teenuse 

taastamine 

Hooldus, suhtlus, 

toitlustamine 
• Ravi 2 hoovimajas 

• Eelregistreerimisega 

• Väikeses grupis 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. 

 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

Tagada des.vahendid ja 

vajadusel IKV ka teenuse 

saajatele 

Muu 

hoolekandelise 

abi tasuta 

osutamise 

lõpetamine 

18.05.2020    Alates 18.05.2020 on võimalik 

toidu- ja ravimite kojukannet 

tellida Pärnu Sotsiaalkeskuse 

poolt korraldatava tasulise 

koduteenuse kaudu 

Puuetega 

inimesed 

     

Päeva- ja 

nädalahoiu- ning 

toetatud elamise 

teenus 

Toimub Erihoolekande-

teenuste 

osutamine 

Emotsionaalse ja 

sotsiaalse 

toimetuleku 

toetamine  

• Riia mnt 70 hoones 

• Eelregistreerimisega 

• Teenuseid mitte tarbivaid 

külastajaid hoonesse ei lubata 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

• Teenusel viibivatel isikutel on 

hoolekandeasutuse territooriumilt 

lahkumine lubatud 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

 

Tagada des.vahendid ja 

vajadusel IKV ka teenuse 

saajatele 

Igapäevaelu 

toetamise teenus 

 

18.05.2020 Erihoolekande-

teenuste 

osutamise 

taastamine 

Juhendamine ja 

toetamine erinevates 

igapäevatoimingutes 

 

• Avatakse teenuse osutamine Riia 

mnt 70 hoones 

• Eelregistreerimisega 

• Väikestes gruppides ja hajutatult 

• Teenust mitte tarbivaid 

külastajaid hoonesse ei lubata 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. 

 

Tagada des.vahendid ja 

vajadusel IKV ka teenuse 

saajatele 

Päevakeskuse 

teenus 

18.05.2020 Tööpäevadel 

päevasel ajal 

puuetega 

Juhendamine ja 

toetamine puutöö, 
• Suur-Posti 18 hoones 

• Eelregistreerimisega 

• Väikestes gruppides 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

inimeste 

käelise 

tegevuse 

võimaluste 

taastamine 

kunsti ja käsitööga 

tegelemisel 
• Teenust mitte tarbivaid 

külastajaid hoonesse ei lubata 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. 

 

Tagada des.vahendid ja 

vajadusel IKV ka teenuse 

saajatele 

Tugiisikuteenus 

täisealistele 

psüühika häirega 

inimestele 

Toimub Kontakt-

teenuse 

taastamine 

kliendi kodus 

ja väljaspool 

kodu 

Klientide toetamine, 

juhendamine, 

motiveerimine ja 

suunamine 

igapäevastes 

tegevustes 

• Kuni 18.05 teenuse osutamine 

telefoni kontaktiga, e-posti teel ja 

videovahendusel, kodukülastuste 

tegemine vältimatus olukorras 

kasutades IKV ja 2+2 reeglit 

• Alates 18.05 eelneval 

kokkuleppel külastused ja 

kohtumised lubatud esialgu 

vähendatud mahus, lisaks taastada 

võimalus kohtumisteks 

teenuseosutaja pinnal 

• Haigusnähtudega inimesi ei 

teenindata (v.a virtuaalseid 

võimalusi kasutades) 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele. Des.vahendid, IKV 

 

Lapsed ja 

lastega pered 

     

Asendushooldus-

teenus 

Toimub Lauskülastus-

keelust 

loobumine 

asendushool-

dusel 

Kontaktkülastused • Oja 97 asuvates peremajades 

• Kuni 18.05 külastajaid 

territooriumile ei lubata, selle 

ajani on lubatud videokülastused 

• Alates 18.05 on 

eelregistreerimisega külastused 

lubatud 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

 

Tagada des.vahendid ja IKV ka 

külastajatele 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Haigusnähtudega inimesi 

külastusele ei lubata (v.a 

videokülastus) 

Turvakodu teenus Toimub Lauskülastus-

keelust 

loobumine 

turvakodu-

teenusel 

24/7 teenuse 

osutamine lastele ja 

nendega koos 

abivajavatele 

vanematele 

• Oja 97-2 hoones 

• Kuni 18.05 külastajaid 

territooriumile ei lubata, selle 

ajani on lubatud videokülastused 

• Alates 18.05 on 

eelregistreerimisega külastused 

lubatud 

• Haigusnähtudega inimesi 

külastusele ei lubata (v.a 

videokülastus) 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

 

Tagada des.vahendid ja IKV ka 

külastajatele 

Tugiisiku- ja 

lapsehoiuteenus 

väljaspool 

hoiukodu 

 

Toimub Raske ja 

sügava 

puudega 

lastele 

lapsehoiu- ja 

tugiisikuteenus

e osutamine 

Teenust osutatakse 

üldjuhul lapse kodus 

eelneva kokkuleppe 

alusel 

• Teenust osutatakse koostöös 

lapsevanema ja pere tugiisikuga 

ja lapsehoidjaga kokkulepitud 

ajal, kohas ja mahus, täites kõiki 

etteantud käitumisjuhiseid. 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

Lapsehoiuteenus 

hoiukodus 

 

Toimub Raske ja 

sügava 

puudega 

lastele 

lapsehoiu-

teenuse 

osutamine 

Teenust osutatakse 

teenuse osutaja 

ruumides eelneva 

kokkuleppe alusel  

• Oja 97 asuvas peremajas 

• Kuni 18.05 kõrvalisi isikuid, 

külastajaid territooriumile ei 

lubata v.a lapse/noore teenusele 

tooja; selle ajani on lubatud 

videokülastused 

• Alates 18.05 on 

eelregistreerimisega külastused 

lubatud 

Tagada kõikide ohutusnõuete 

täitmine vastavalt Terviseameti 

poolt antud soovitustele ja 

juhistele.  

 

Tagada des.vahendid ja IKV ka 

külastajatele 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Haigusnähtudega inimesi 

külastusele ei lubata (v.a 

videokülastus) 

 

Puudega laste 

transport 

erikoolidesse 

Vastavalt 

erikoolide 

poolt 

laekuvale 

teabele 

kontaktõppe-

töö 

alustamise 

kohta 

Transpordi-

teenuse 

taastamine 

Puudega õpilaste 

transportimine 

esmaspäeviti erikooli 

ja reedeti koju tagasi 

• Kontaktõppetöös osalevad 

õpilased vastavalt igas erikoolis 

otsustatule (Porkuni Kool, 

Tallinna Heleni Kool, Tallinna 

Tondi Kool, Lahmuse Kool, Tartu 

Hiie Kool) 

 

 

Teenuse osutajal tagada 

ohutusnõuete täitmine vastavalt 

Terviseameti poolt antud 

soovitustele ja juhistele ning 

IKV ja des.vahendid teenuse 

kasutajatele 

Vähekindlus-

tatud isikud 

     

Supiköögiteenus 18.05.2020 Supiköögis 

toidu tarbimise 

võimaluse 

taastamine 

Abivajajale 

tagatakse üks 

toidukord päevas 

• Mihkli 2a hoones 

• Kuni 18.05 on lubatud toidu 

väljastamine pakendis  

•  Haigusnähtudega inimestele 

teenust ei osutata 

Teenuse osutaja tagab kõikide 

ohutusnõuete täitmise vastavalt 

Terviseameti poolt antud 

soovitustele ja juhistele. 

Des.vahendid, IKV 

Vältimatu abi 

(toiduabi, 

riideabi) 

Toimub  Abivajajale 

tagatakse toiduabi 

või riideabi 

sotsiaaltöötaja poolt 

määratud mahus 

• Sauga-Jõekalda 1a hoones 

• Haigusnähtudega inimestele 

teenust ei osutata 

• Teenust mitte tarbivaid 

külastajaid hoonesse ei lubata 

Teenuse osutaja tagab kõikide 

ohutusnõuete täitmise vastavalt 

Terviseameti poolt antud 

soovitustele ja juhistele. 

Des.vahendid, IKV 

Täiskasvanute 

päevakeskuse 

teenus 

18.05.2020 Vähekindlus-

tatud 

linnaelanikele 

pesupesemise 

võimaluse 

taastamine 

Pesu pesemine 

päevakeskuses 

• Haigusnähtudega inimestele 

teenust ei osutata 

Teenuse osutaja tagab kõikide 

ohutusnõuete täitmise vastavalt 

Terviseameti poolt antud 

soovitustele ja juhistele. 

Des.vahendid, IKV 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

Ettevõtlus      

Söögikohad, 

baarid, kohvikud 

ning terrassid 

 Võivad olla 

avatud, täites 

eritingimusi 

 • Võib olla avatud kuni 22.00ni 

• Pärast kella 22.00 on neis lubatud 

ainult kaasamüük või kullerteenus 

• Peab olema tagatud 

desinfitseerimisvahendite 

olemasolu klientidele 

• Söögikohad ja baarid, mis asuvad 

kaubanduskeskuse juures, kuid 

millele on ligipääs ka tänavalt, 

võivad olla avatud kella 22.00ni 

• Kaubanduskeskustes asuvates 

söögikohtades ja baarides on 

lubatud ainult kaasamüük või 

kullerteenus 

• Ettevõtja peab oma teenindussaali 

pindala järgi välja arvutama, kui 

palju kliente tohib tema poes 

korraga olla, et oleks täidetud 2+2 

reegel 

• Teenindajatel peavad olema 

tagatud isikukaitsevahendid 

• Tagada kõigi pindade piisav 

puhastamine 

• Piirata poes (leti ääres) olevate 

klientide arvu miinimumini 

• Jälgida, et klientidel ja 

klienditeenindajatel ei oleks 

haigusnähte 

Eritingimused kehtivad, kuni 

eriolukorra juhi otsuseni. 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

Hooajaline 

kauplemine, 

kioskid, letid 

 Võivad olla 

avatud, täites 

eritingimusi 

 

 • Tagada teenindajatel 

isikukaitsevahendid 

• Tagada kõigi pindade piisav 

puhastamine 

• Piirata poes (leti ääres) olevate 

klientide arvu miinimumini 

• Tagada klientide eraldatus, et nad 

saaksid järgida nõuet hoida 2 

meetrit vahet 

• Jälgida, et klientidel ja 

klienditeenindajatel ei oleks 

haigusnähte  

• Desinfitseerimisvahendite 

olemasolu klientidele 

Eritingimused kehtivad, kuni 

eriolukorra juhi otsuseni. 

 

Ilusalongid  Võivad olla 

avatud, kui ei 

asu 

kaubandus-

keskuses ja 

täidavad 

eritingimusi 

 • Kasutada isikukaitsevahendeid ja 

antiseptikuid 

• Puhastada ja tuulutada ruum 

pärast iga klienti 

• Jälgida, et klientidel ja 

klienditeenindajatel ei oleks 

haigusnähte  

• Piirata salongis viibivate inimeste 

arvu 

• Tagada klientide eraldatus 

• Ilusalongi teenindaja jaoks ei ole 

võimalik 2 meetri kauguselt enda 

teenust pakkuda. Kuigi ta ei saa 

hoida 2 meetrist vahet, siis 

järgides Terviseameti juhiseid on 

Eritingimused kehtivad, kuni 

eriolukorra juhi otsuseni. 

 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

tal võimalik tagada klientide ja 

enda ohutus: 

- pesta ja kuivatada käed enne 

iga protseduuri teostamist, 

- kasutada protseduuri käigus 

vajalikke 

isikukaitsevahendeid (mask, 

kindad), 

- eelistada võimalusel 

ühekordseid tarvikuid. 

• Kliendi jaoks peab olema 2 

meetrine vahe teistest klientidest 

tagatud 

• Ruumi asetus peab võimaldama 

töökohtade paiknemist 

minimaalselt 2 meetriste 

vahedega 

• Kui ilusalong ei suuda tagada 

kliendi või töötajate ohutust, tuleb 

neil enda tegevus peatada kuni 

nad suudavad nõuetele vastata. 

Kauplused  Võivad olla 

avatud, kui ei 

asu 

kaubandus-

keskuses ja 

täidavad 

eritingimusi 

 

 • Tagada teenindajatel 

isikukaitsevahendid 

• tagada kõigi pindade piisav 

puhastamine 

• piirata poes (leti ääres) olevate 

klientide arvu miinimumini 

• tagada klientide eraldatus, et nad 

saaksid järgida nõuet hoida 2 

meetrit vahet 

Eritingimused kehtivad, kuni 

eriolukorra juhi otsuseni. 

 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Jälgida, et klientidel ja 

klienditeenindajatel  ei oleks 

haigusnähte  

• Desinfitseerimisvahendite 

olemasolu klientidele 

Majutusasutused 

(hotellid, spaad, 

külaliskorterid, 

kodumajutus, 

turismitalud jne) 

 Võivad olla 

avatud (v.a 

saunad, 

veekeskused) 

kui täidavad 

eritingimusi 

 1. Eriolukorra tingimustel kehtivad 

täiendavad nõuded 

• 2+2 reegel – tagada klientide 

eraldatus, et nad saaksid 

järgida nõuet hoida 2 meetrit 

vahet 

• Jälgida, et klientidel ja 

klienditeenindajatel ei oleks 

haigusnähte  

• Desinfitseerimisvahendite 

olemasolu klientidele 

• Sage märg koristus (sh 

desinfektsioon) 

• Tõhus ventilatsioon ja 

tuulutamine 

• Isikukaitsevahendite 

kasutamine teenindajatel 

• Erinõuded klientide 

toitlustamisele.  

 

2. Kliendi teenindamine 

• Teavitada kliente, et nad 

haigustunnuste ilmnemisel 

loobuksid majutusasutuse 

külastusest 

Eritingimused kehtivad, kuni 

eriolukorra juhi otsuseni. 

 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Meelde tuletada klientidele 

hoida üksteisest minimaalselt 2 

meetrit distantsi 

• Tagada klientidele võimalused 

käte desinfitseerimiseks ja 

pesuks (käte 

desinfitseerimisvahendid 

klientide liikumisteedele 

nähtavasse kohta) 

• Eelistada maksevõimalustest 

kaardimakseid. Vältida 

kassatšekkide ja sularaha 

üleandmisel füüsilist kontakti. 

3. Siseõhu kvaliteet 

• 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 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

• Vannitoa ja tualettruumi 

väljatõmbeventilatsioon 

pidevalt maksimaalsel 

tootlikkusel 

• Avalike hoonete ventileerimise 

ja tuulutamise nõuded 

eriolukorras: 

https://www.riigiteataja.ee/akt/

104042020003?fbclid=IwAR1

5Od0A7cqxEZTNJx4duj4d7_6

xPk_DqhrIuWb4KiaKMLvod-

RGAlnJ5eY  

Linna 

lepingupartnerid 

üürilepingutes  

05.05.2020   Linnavara komisjon 

otsustab maikuu 

üürisoodustused  

• Üürisoodustuse saamiseks tuleb 

üürnikul esitada taotlus. Vastavalt 

02.04. linnavara komisjoni 

otsusele peavad üürisoodustuse 

saajad olema täitnud kõik 

lepingust tulenevad rahalised 

kohustused, mis on tekkinud 

seisuga 31.03.2020, sh tasumine 

märtsikuus tarbitud 

kommunaalteenuste eest. 

Aprillikuus määrati 

üürisoodustused 50% ja 75%. 

Planeerimine 04.05.2020 Planeeringute 

ja 

projekteerimist

ingimuse 

avalikustamine 

Eelregistreeringu 

alusel võimaldada 

klientidel tutvuda 

projekteerimis-

tingimuste ja 

planeeringutega 

paberkandjal 

linnavalitsuses 

selleks ettenähtud 

• Tagada IKV olemasolu 

klientidele 

• Tagada ruumi desinfitseerimine 

RAM Pärnu talitus. Alates 18.05 

võib korraldada planeeringuvaiete 

suulisi ärakuulamisi. Ärakuulamise 

läbiviija talituse poolt peavad 

olema tagatud kõik turvanõuded 

(maskid, piisava suurusega saal  

jne). 

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


 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

ruumis ja 

osavallakeskustes 

KULTUUR  

ja 

SPORT 

     

 04.05.2020 Lubada 

raamatute 

kontaktivaba 

väljastamine 

raamatu-

kogudes kõigil 

tööpäevadel 

Raamatukogu 

väljastab raamatuid 

keskraamatukogus, 

Ranna ja Rääma 

harukogudes  

tööpäevadel  

11.00-17.00 

 

Rääma 

raamatukogus on 

võimalus kasutada 

eelregistreerimisega 

internetiteenust. 

Arvutikasutaja 

broneerib aja meili 

või telefoni teel, 

arvuti kasutamise 

aeg on 30 minutit 

 

• Arvutit saab kasutada ainult 

põhjendusega, et inimesel on vaja 

kasutada avalikke teenuseid, 

maksta makse või vaadata oma 

postkasti. Pärast arvuti kasutamist 

desinfitseerib töötaja klaviatuuri, 

hiire, laua ja tooli. Töötajad 

kasutavad isikukaitsevahendeid ja 

tuulutavad ruumi. Arvutit saab 

kasutada E,T,N 10.00-15.00 

• Arvutit saab kasutada ainult üks 

inimene korraga. 

• Audru, Tõstamaa ja Paikuse 

raamatukogud osutavad 

kontaktivaba teenindust. 

Raamatuid saab ette tellida meili 

või telefoni teel. Raamatukogud 

annavad ka võimaluse kasutada 

internetiteenust järgides kõiki 

ohutusnõudeid 

• 2+2, desinfitseerimise nõue 

 

 02.05.2020 Avada 

muuseumide 

territooriumid 

vabas õhus 

 

 • Grupis maksimaalselt 10 inimest 

• 2+2, desinfitseerimise nõue 

Eesti Muuseumraudtee 

(Lavassaare raudteemuuseum) 

õueala 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

 02.05.2020 Lubada vabas 

õhus 

sporditegevus 

ja treeningud 

(vabas õhus 

toimuvad 

treeningud-

ringid) 

 • Tundide ülesehitus peab 

välistama füüsilise kontakti 

• Maksimaalselt 10-liikmelised 

grupid 

• Väljaku suurus peab vastama 

grupi suurusele (vähemalt 4 

m²/isiku kohta) 

• Kõrge intensiivsusega või 

suuremate kiirustega tegevuste 

puhul on soovituslik distants 

isikute vahel 20 meetrit (nt 

lõikude jooksmine, jalgratta 

grupisõit vms) 

• Ühiseid riietus- ja pesuruume ei 

tohi kasutada 

• 2+2, desinfitseerimise nõue 

 

 

 11.05.2020 

 

Lubada avada 

raamatukogud, 

muuseumid ja 

näitusasutused 

(osutatavate 

põhiteenuste 

osas) 

 • 2 + 2, töötajatele IKV 

• Desinfitseerimise nõue 

• Interaktiivsed eksponaadid jäävad 

suletuks või võetakse kasutusele 

abinõud, mis tagavad 

interaktiivsete eksponaatide 

nakkuseohuta kasutamise. 

 

 15.05.2020 

 

Lubada 

huvitegevus ja 

spordi-

treeningud 

siseruumides 

ning lubada 

 

  

 

• Grupis maksimaalselt 10 inimest 

• Ruumiprogramm peab vastama 

grupi suurusele 

• avalike ürituste korraldamine 

keelatud 1. juulini või vastavalt 

Vabariigi Valitsuse otsusele 

- rahvamajad (huviringid) 

- avatud kultuurikeskused 

(huviringid) 

- külakeskused (huviringid) 

- spordikeskused (huviringid) 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

avada 

spordiklubid 
• 2+2, IKV töötajatele 

• desinfitseerimise nõue 

- haridusasutused (koolivälised 

huviringid) 

- spordiklubid  

 01.06.2020  Linnavalitsus 

kuulutab välja 

kultuuri- ja 

spordivaldkonna 

erakorralised 

taotlusvoorud 2020 

II poolaastaks 

 

  

 Vastavalt 

Vabariigi 

Valitsuse 

otsusele 

 

Lubada pealt-

vaatajateta 

spordi-

võistlused  

 • Vabas õhus 

• individuaalalad ja kontaktivabad 

alad 

• Piiratud osalejate arvuga 

• Osalejate arv vastavalt 

eriolukorra juhi otsusele 

• Desinfitseerimise nõue 

 

 01.07.2020 

või vastavalt 

Vabariigi 

Valitsuse 

otsusele 

 

Lubada 

piiratud 

osalejate 

arvuga 

avalikud 

üritused 

 • Üritused, kus on võimalik 

osalejate arvu piirata ja tagada 

2+2 nõude täitmine 

• korraldajal kehtestatud tingimuste 

täitmise võimekus 

• osalejate arv vastavalt Vabariigi 

Valitsuse otsusele 

• 2+2, inimeste arvu piirang 

 

 

 01.09.2020 

või vastavalt 

Vabariigi 

Avada 

meelelahutus-

võimalused 

 • 2+2, desinfitseerimise nõue, IKV 

kõigil teenindajatel 

- rahvamajad (üritused) 

- avatud kultuurikeskused 

(üritused) 



 Kuupäev 

 

 

Võimalik 

piirangu 

leevendamine  

Tegevused  Eritingimused Märkused 

 

 

Valitsuse 

otsusele 

- külakeskused (üritused) 

- kontserdimaja 

- teater 

- kino 

- jms 

 



 

 

TOETUSMEETMED ETTEVÕTJATELE 

ASUTUS KUUPÄEV MEEDE TEGEVUS TINGIMUSED MÄRKUSED INFO 

TÖÖTUKASSA Alates 6.04. 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, 

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. 

Hüvitist makstakse 

perioodi märts-mai 

2020 eest 

Rohkem infot: 

https://www.tootuka

ssa.ee/content/tootas

u-huvitis Töötukassa 

tööandjate 

konsultandid 

Pärnumaal: Haldi 

Rae 

(haldi.rae@tootukass

a.ee, 447 9311) ja 

Kristjan Heamäe 

(kristjan.heamae@to

otukassa.ee, 447 

9321) 

  

https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis
mailto:haldi.rae@tootukassa.ee
mailto:haldi.rae@tootukassa.ee
mailto:kristjan.heamae@tootukassa.ee
mailto:kristjan.heamae@tootukassa.ee
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KREDEX Alates 27.03 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. 

https://www.kredex.e

e/sites/default/files/2

020-

03/erakorralise_prop

ortsionaalse_kaendus

e_tingimused_uutele

_laenudele_2.pdf 

  Kontaktid: 

kredex@kredex.ee, 

667 4100 Rohkem 

infot: 

https://www.kredex.

ee/et/koroona 

    Erakorraline 

laenukäendus 

olemasolevate 

pangalaenude 

tagasimaksegraa

fikute 

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. 

https://www.kredex.e

e/sites/default/files/2

020-

03/erakorralise_prop

ortsionaalse_kaendus

e_tingimused_olemas

olevatele_laenudele.p

df 

    

    Erakorraline 

laen 

Kui pangad ettevõtteid 

enam ei finantseeri, 

annab KredEx 

ettevõttele vajadusel 

https://www.kredex.e

e/sites/default/files/2

020-

    

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_uutele_laenudele_2.pdf
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_uutele_laenudele_2.pdf
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_uutele_laenudele_2.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_uutele_laenudele_2.pdf
mailto:kredex@kredex.ee
https://www.kredex.ee/et/koroona
https://www.kredex.ee/et/koroona
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorralise_proportsionaalse_kaenduse_tingimused_olemasolevatele_laenudele.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
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erakorralist 

käibekapitali laenu 

koroonapuhangust 

tingitud 

likviidsusprobleemide 

ületamiseks või 

investeerimislaenu, et 

ära kasutada 

koroonapuhangu poolt 

loodud ja ka teisi uusi 

ärivõimalusi. 

03/erakorraline_otsel

aen.pdf 

MAKSU- JA 

TOLLIAMET 

    1. Ettevõtjate rahalise 

seisu leevendamiseks 

peatab Maksu- ja 

Tolliamet (MTA) 

eriolukorra ajaks 

ettevõtete maksuvõlalt 

intressi arvestamise. 

Intressivabastus kehtib 

tagasiulatuvalt 1. 

märtsist 1. maini.  

2. 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 

    Kontaktid 

äriklientidele: 

ariklient@emta.ee, 

880 0812 Rohkem 

infot: 

https://www.emta.ee

/et/eriolukord 

https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
https://www.kredex.ee/sites/default/files/2020-03/erakorraline_otselaen.pdf
mailto:ariklient@emta.ee
https://www.emta.ee/et/eriolukord
https://www.emta.ee/et/eriolukord
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kõige rohkem 50%.    

3. Riik tasub füüsilisest 

isikust ettevõtjatele 

(FIE) esimese kvartali 

sotsiaalmaksu 

avansilised maksed, et 

aidata ettevõtjal toime 

tulla kriisiga kaasnenud 

majandusraskustega.   

3. 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.  

EASi KRIISI-

MEETMED 

            

ETTEVÕTLUS Mai algus Väikeettevõtja 

kahjude osalise 

hüvitamise 

toetus 

Toetuse andmise 

eesmärk on ühekordse 

tagastamatu abi 

andmine 

väikeettevõtjatele 

COVID-19 puhangust 

tulenenud kriisikahjude 

osaliseks hüvitamiseks. 

Taotlemise avame 

peale toetuse määruse 

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 

Sihtgrupp: 

väikeettevõtted, mis 

on negatiivselt 

mõjutatud COVID-

19 puhangust 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-

ettevotlus/ 

https://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-ettevotlus/
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jõustumist mai alguses. 

Toetuse andmise 

oodatav tulemus on 

väikeettevõtjate 

jätkusuutlikkus toodete 

ja teenuste pakkumisel 

pärast COVID-19 

pandeemia lõppemist. 

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 

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. 

Sihtgrupp: 

tööstusettevõtjad 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/sf-

tootearenduse-toetus 

TURISM Mai algus Majutus-

ettevõtjate 

kahjude 

hüvitamine 

Toetuse eesmärk on 

majutusettevõtete 

COVID-19 kriisi 

kahjude leevendamine. 

Taotlemise avame 

Minimaalne toetuse 

summa on 2 000 

eurot. Maksimaalne 

toetuse summa on 60 

000 eurot. Toetuse 

Sihtgrupp: seisuga 1. 

veebruar 2020. a 

äriregistris 

majutusettevõttena 

registreeritud 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-

majutus/ 

https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus
https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus
https://www.eas.ee/teenus/sf-tootearenduse-toetus
https://www.eas.ee/teenus/covid-majutus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-majutus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-majutus/
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peale toetuse määruse 

jõustumist mai alguses. 

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. 

äriühing (EMTAK 

I551, I552, I553 või 

Q86905), kes pakub 

9% käibemaksu-

määraga teenust ja 

kelle 

majandustegevus on 

negatiivselt 

mõjutatud COVID-

19 viiruse puhangust 

tingitud erandlike 

asjaolude tõttu. 

  Mai algus Toitlustus-

ettevõtjate 

kahjude 

hüvitamine 

Toetuse eesmärk on 

toitlustusettevõtete 

COVID-19 kriisi 

kahjude leevendamine. 

Taotlemise avame 

peale toetuse määruse 

jõustumist mai alguses. 

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 

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-

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-

toitlustus/ 

https://www.eas.ee/teenus/covid-toitlustus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-toitlustus/
https://www.eas.ee/teenus/covid-toitlustus/
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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. 

19 viiruse puhangust 

tingitud erandlike 

asjaolude tõttu. 

  Mai algus Reisiettevõtjate 

kahjude 

hüvitamine 

Toetuse eesmärk on 

reisiettevõtete COVID-

19 kriisi kahjude 

leevendamine. 

Taotlemise avame 

peale toetuse määruse 

jõustumist mai alguses. 

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, 

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 COVID-

19 viiruse puhangust 

tingitud erandlike 

asjaolude tõttu. 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-

reisiettevote/ 

https://www.eas.ee/teenus/covid-reisiettevote/
https://www.eas.ee/teenus/covid-reisiettevote/
https://www.eas.ee/teenus/covid-reisiettevote/
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kuid mitte rohkem 

kui 60 000 eurot. Kui 

toetuse arvestuslik 

maksumus on 

väiksem kui 2 000 

eurot, siis toetust ei 

maksta. 

  Mai algus Turismi-

atraktsioonide 

kahjude 

hüvitamine 

Toetuse eesmärk on 

turismiatraktsioonide 

COVID-19 kriisi 

kahjude leevendamine. 

Taotlemise avame 

peale toetuse määruse 

jõustumist mai alguses. 

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 

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. 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-

turismiatraktsioon/ 

https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiatraktsioon/
https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiatraktsioon/
https://www.eas.ee/teenus/covid-turismiatraktsioon/
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eurot, siis toetust ei 

maksta. 

  Mai algus Turismiteenuste 

pakkujate 

kahjude 

hüvitamine 

Toetuse eesmärk on 

turismiatraktsioonide 

COVID-19 kriisi 

kahjude leevendamine. 

Taotlemise avame 

peale toetuse määruse 

jõustumist mai alguses. 

Toetuse suurus on    

3 000 eurot. 

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 COVID-

19 viiruse puhangust 

tingitud erandlike 

asjaolude tõttu. 

Rohkem infot: 

https://www.eas.ee/t

eenus/covid-turismi-

teenuse-pakkuja/ 

  Avatakse 

peagi 

Turismiette-

võtete 

ärimudelite 

rakendamise 

väikeprojektide 

toetus 

        

MESi KRIISI-

MEETMED 

  Laen väike- ja 

keskmise 

Laenu summa on kuni 

5 miljonit eurot ja on 

mõeldud 

Pole hetkel teada   Lisainfo: Raul 

Rosenberg, MESi 

juhatuse esimees 

https://www.eas.ee/teenus/covid-turismi-teenuse-pakkuja/
https://www.eas.ee/teenus/covid-turismi-teenuse-pakkuja/
https://www.eas.ee/teenus/covid-turismi-teenuse-pakkuja/
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suurusega 

ettevõtjatele 

investeerimiseks ja 

käibevahenditeks. 

+372 524 4148 

Madis Reinup, MESi 

juhatuse liige +372 

508 9281  

Rohkem infot: 

https://mes.ee/covid-

19-kriisimeetmed 

    Põllumaa 

kapitalirent 

(sale-and-

leaseback ) 

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). 

Pole hetkel teada     

    COVID-19 

laenukäendus 

bio- ja 

maamajandus-

ettevõtjatele 

COVID-19 puhangust 

tingitud ootamatu 

likviidsusnappuse 

leevendamine väikese- 

ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele (sh 

Pole hetkel teada     

https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed
https://mes.ee/covid-19-kriisimeetmed
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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. 

Pole hetkel teada     

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 
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