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Hea linna ja valla juht
Valitsus otsustas eraldada 2020. a lisaeelarvega omavalitsustele kokku 130 mln eurot, et leevendada
COVID-19 eriolukorra negatiivseid mõjusid. Need toetused on ühekordsed, mis jaotatakse ainult 2020.
a. Tänaseks on omavalitsused 60 mln kätte saanud. 70 mln kogumahuga investeeringutoetuse
jaotamise põhimõtted saavad lõplikult selgeks lähiajal ja me teeme selle kohta eraldi lühiülevaate.
Teehoiu toetus 30 mln
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Toetuse jaotasime teile teada ja tuntud valemi alusel
(teed koefitsiendiga 1 ja tänavad koefitsiendiga 5).
Teede raha toetusfondis tähendab, et seda raha võib
kasutada väga laias vaates teedega seotud kuludeks
ning valitsus midagi ette ei kirjuta. Omavalitsuste
jaoks on oluline prioriteet eelarve läbirääkimistel
olnud kruusateede korda tegemine ja võimalusel
mustkatte alla viimine. Lisaraha eesmärk on eelkõige
majanduse elavdamine ning seetõttu oleks suur abi,
kui lisaraha nii palju kui võimalik sel aastal teedesse
ja seeläbi majandusse suunate. Veel parem oleks, kui
kruusateed saaksid ka mustkatted. Aga loomulikult
on see Teie otsustada, kuidas toetusraha kasutate.

Meil on kohustus teha COVID-19 meetmete kasutamise mõjude seiret. Seega jälgime aasta lõppemisel
omavalitsuste teehoiu kulusid ja teeregistrist, mis on muutunud seoses teede toetuse
kahekordistumisega. Seega on palve, et kui panete kruusateedele mustkatteid, siis ärge unustage
teeregistris teha vastavaid muudatusi.
Tulubaasi stabiliseerimise toetus 30 mln
Raha jaotasime baasosana (80 000 üle 4000 elanikuga KOVid ja
väiksematele 40 000 eurot) ning ülejäänud pearaha alusel. Valitsus
soovis eraldi „sahtlit“ liikumispiirangutega saartele, sest nende jaoks on
eriolukorra negatiivne mõju kõige suurem. Saarvallad said toetusraha
nii üldisest rahast kui ka eraldi saarte omast.
Toetus on mõeldud COVID-19 eriolukorrast tingitud täiendavate kulude
(nt deso või muud kaitsevahendid; hoonete, rajatiste jne
desinfitseerimine, toidupakkide kojukanne abivajajatele jne) ning
saamata jäävate tulude (lasteaedade kohatasu, huviringide ja
huvikoolide lapsevanemate tasud, kohalikud maksud jne) ning osaliselt
ka tulumaksu alalaekumise katteks. Riigikogu otsustas, et eriolukorra
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ajal kohalike maksude eest võlgu jääv ettevõtja ei pea intressi tasuma.
Kuna see tähendab tulude vähendamist eelarveaasta keskel, tuleb
saamata jääv raha omavalitsustele kompenseerida. Käsitleme stabiliseerimise toetust muuhulgas ka
selle katteallikana. Seega võib toetus osadel omavalitsustel nö „katta mõjud suuremas ulatuses“ kui
teistel. Detailne tulude ja kulude läbianalüüsimine ei toonuks õiglust juurde, sest mõjude tabelit on

omavalitsused väga erinevalt täitnud. Raha oleks omavalitsusteni jõudnud oluliselt hiljem, võrreldes
praeguse lahendusega.
Toetus annab leevendust tulude alalaekumise olukorras ja seda raha võib kasutada mistahes eelarves
planeeritud kulude katteks. Võite soovi korral seda raha kasutada näiteks eriolukorra järel tekkivate
nö erakorraliste kulude, täiendavate sotsiaalkulude katteks või kohalike ettevõtete toetamiseks
(riigiabi reeglite piires) või kasvõi osaliselt investeeringuteks. Oluline on, et toetus jõukas kindlasti sel
aastal teenuste ja kaupade ostmise läbi majandusse, et kohalikele ettevõtjatele pakkuda
majanduslanguse olukorras leevendust.
Stabiliseerimise toetuse kasutamise kohta me eraldi aruannet ei küsi. Oleme tänulikud, et olete
arvestust pidanud eriolukorrast tekkinud täiendavate kulude, saamata jäänud tulude ja kokkuhoitud
kulude kohta. Toetuse kasutamine ja eraldatud toetus ei ole omavahel seotud ning tabelisse ei pea
lisama nö „meetmeid“, et see annaks toetuse suurusega sama summa kokku. Eriolukorra tabelit
palume täita mai lõpuni ning juuni lõpus palume tabelid meile ära saata, et saaksime üldises pildis
ülevaate eriolukorra mõjude kohta.
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Püsige terved!
Rahandusministeerium
KOV finantsjuhtimise osakond

