
Piirangud ja toetused Ida-Virumaal 

Lisapiirangud Ida-Virumaal 
Lisaks üle-eestilistele piirangutele kehtivad Ida-Virumaal järgmised lisapiirangud: 

Alates 12. detsembrist kuni 17. jaanuarini (k.a.) 
Meelelahutus- ja majutusteenused, muuseumid ja näitusasutused on klientidele ja 
külastajatele suletud. Toitlustusettevõtete müügi- ja teenindussaalid on külastajatele 
suletud. Piirangud kehtivad nii sise- kui välistingimustes. Toidu kaasamüük ning sellega 
seotud kullerteenus jääb lubatuks. 
Majutusteenuse osutamise kohas võivad viibida teenuse osutamise koha omanik või 
tema esindaja ning majutusteenust võib pakkuda ainult hädaolukorra lahendamisega 
vahetult seotud inimestele, näiteks tervishoiutöötajatele, kes on suundunud Ida-Viru 
maakonda tööle teistest Eesti piirkondadest, samuti COVID-19 diagnoosiga isikutele ja 
nende lähikontaktsetele, kes soovivad hotellis viibida karantiini ajal. Samuti võivad 
majutusasutuses majutuda töötajad, kes viibivad Ida-Viru maakonnas riigiasutuse, 
kohaliku omavalitsuse või ettevõtjaga sõlmitud lepingust tulenevate kohustuste täitmise 
tõttu. Lisaks saab edasi elada ka haridusasutuse õpilaskodus. 

Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, 
veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud. Piirang ei laiene 
spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, 
sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning 
võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega 
seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele. 
Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, 
sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid. Avatuks 
tohivad jääda kirikud ja teised usuliste talituste toimumiskohad, kui järgitakse 50% 
täituvuse nõuet, 2+2 reeglit, maskikandmise kohustust ja kasutatakse 
desinfitseerimisvahendeid. 
24. detsembrist hakkab kehtima 50-protsendiline ruumitäituvuse piirang avalikele 
jumalateenistustele. Kirikutel ja usuliste talituste läbiviijatel tuleb armulaual ja teiste 
sakramentide jagamisel järgida viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid. 
Vastavad suunised annab kirikutele ja teistele avalikke usulisi talitusi läbiviijatele 
Siseministeerium koostöös Terviseametiga. 
Noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe Ida-Virus ei 
ole lubatud. Neid tegevusi tohib jätkata üksnes individuaaltegevustena või distantsilt. 
Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning 
erivajadustega inimestele. 

Sportimine ja treenimine avalikes siseruumides ei ole lubatud Välitingimustes on 
lubatud kontaktivaba individuaaltegevus ja –treening kas üksi või koos juhendajaga. 
Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele 
sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja 



kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega 
ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele. 

Toetused Ida-Virumaale 
Kriisitoetused Ida-Virumaa ettevõtetele 
Valitsus otsustas 2,133 miljonit eurot eraldada Ida-Virumaa ettevõtete toetuseks. Toetus 
on suunatud koroonaviiruse leviku tõkestamise piirangute tõttu Ida-Virumaal oma 
tegevuse peatama pidanud ettevõtetele, sihtasutustele, füüsilisest isikust ettevõtjatele ja 
mittetulundusühingutele, kellel on Ida-Virumaal töötajad. 

Konkreetse toetussumma arvutamisel lähtutakse ettevõtte käesoleva aasta novembri 
tööjõukuludest. Maksimaalne toetuse summa ühe ettevõtte puhul on 180 000 eurot. 
Toetuse summa arvutatakse k.a. 15. detsembri seisuga tänavu novembri eest 
deklareeritud töötasu, sotsiaalmaksu ja tööandja töötuskindlustusmakse alusel. FIE-de 
toetamisel lähtutakse 2020 aasta kuupalga alammäärast. 
Meetme rakendamiseks annab maksu- ja tolliamet vastavad andmed 
rahandusministeeriumile, kes otsustab nende alusel toetuse väljamaksmise. 

Kriisitoetused kultuuriministeeriumilt tegevustoetust saavatele 
organisatsioonidele ja eraõiguslikele kultuuri- ja spordikorraldajatele 
Kultuuriministeeriumi kaudu jagatavate toetuste kaudu suunatakse Ida-Virumaale 490 
000 eurot. 

Toetuste jagunemine: 

• kultuuri ja sportimisvõimaluste mitmekesisuse säilimiseks eraldatakse Ida-Virumaale 
430 000 eurot; 

• spordivaldkonna, sealhulgas treenerite toetuseks eraldatakse Ida-Viru spordiasutustele 
ja -klubidele üle 60 000 euro. 

Abipaketi tingimused sarnanevad kevadisele kultuuri ja spordi kriisipaketile, kuid täpsed 
tingimused töötatakse välja ja taotlusvoorud avatakse jaanuaris. 
Taotlusi menetleb eri valdkondades kas Kultuuriministeerium, Eesti Rahvakultuuri 
Keskus, Integratsiooni Sihtasutus või Spordikoolituse- ja teabe SA. Palume taotlejatel 
jälgida Kultuuriministeeriumi infokanaleid - kodulehekülge ja Facebooki. 

Kriisitoetused noorte erahuvihariduse ja –tegevuse ning eraüldhariduse 
toetamiseks 
Eraldatud summast suunatakse Ida-Virumaale 205 000 eurot, millega toetataks Ida-
Virumaa eraüldhariduse ja erahuvihariduse pakkujaid ühekordselt 20 euroga iga õpilase 
kohta. Nii eraüldhariduse kui erahuvihariduse pakkujatel on toetuse saamise aluseks 
Eesti Hariduse infosüsteemis toodud andmed õpilaste arvu kohta 10. novembri seisuga. 
Toetuse saamise soovi kinnitamiseks tuleb jaanuaris täita lihtne elektrooniline vorm. 



Lisaks totetakse Ida-Virumaal erahuvitegevuse pakkujaid maksimaalselt 20 euroga 
osaleja kohta Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu esitatud taotluste alusel. Taotlusi 
saab esitada jaanuaris. 

 


