
PÕHJA-PÄRNUMAA VALLAVALITSUS

KORRALDUS 3. mai 2018 nr 201

Vändra Alevi Sotsiaalmajas osutatavate teenuste hinnakirja kehtestamine

Korraldus  kehtestatakse  kohaliku  omavalitsuse  korralduse  seaduse  §  30  lõike  3, 
haldusmenetluse seaduse  § 64 lõigete 1 kuni 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 28.03.2018 
määruse  nr  14 „Sotsiaalhoolekandelise  abi  andmise  kord“  §  21,  Vändra  Alevivolikogu 
17.11.2016. a määrusega nr 22 kinnitatud Vändra Alevi Sotsiaalmaja  põhimääruse § 12 lg 
3 alusel.   

1. Kinnitada koduteenuse hinnad:
1.1 koduteenuse pakett  nr 1 sisaldab teenuse tegevusi 1 kord nädalas hinnaga 23 eurot 
kuus;
1.2  koduteenuse pakett nr 2 sisaldab teenuse tegevusi 2 korda nädalas hinnaga 30 eurot 
kuus;
1.3 koduteenuse pakett nr 3 sisaldab teenuse tegevusi 3 korda nädalas hinnaga 36 eurot 
kuus.
1.4 toiduainete, sh sooja toidu ja ravimitega varustamise ühe korra hind 3 eurot, millele 
lisandub väljaspool alevit sotsiaaltransporditeenuse kilomeetri hind.
1.5 Koduteenuse osutamine võib olla isikule tasuta, juhul kui isiku sissetulek on väiksem, 
kui 280 eurot ja tal puuduvad perekonnaseadusest tulenevad ülalpidamiskohustuslased või 
ülalpidamiskohustuslased ei ole võimelised majanduslikult täitma ülalpidamiskohustust.

2. Kinnitada sotsiaaltransporditeenuse hinnaks 0,20 eurot/km, kuid mitte vähem kui 5 eurot 
kord. 
2.1 Vändra, Pärnu-Jaagupi ja Tootsi alevi piires on teenuse hinnaks 2 eurot/kord.
2.2  Erihoolekandeteenuseid  saavatele  ja   sotsiaalmajutusüksustes  elavatele  isikutele  on 
teenuse hinnaks 50% punktis  2 toodud hinnast, kuid mitte vähem kui 5 eurot kord.
2.3 Sotsiaaltransporditeenuse tasu arvestamine algab teenust taotlenud isiku sõiduki peale 
võtmisega  ja  lõpeb  teenuse  täitmise  järel  isiku  väljumisega  sõidukist. Teenuse  eest 
tasumine toimub sõidutabeli alusel.
2.4 Transporditeenuse kasutamisel korraga mitme inimese poolt, tasub iga teenust kasutav 
isik eraldi.
2.5  Transporditeenuse osutamine on tasuta alla 7. a lapsele ning puudega isiku saatjale, 
juhul  kui  puudega isikul  on liikumis-  või  nägemisfunktsiooni  kahjustus.  Puudega isiku 
saatjal on kohustus abistada transporditeenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel.



2.6  Sotsiaaltransporditeenuse  aja  broneerimiseks  tuleb  teavitada  teenuse  osutajat 
maakonnasisestel sõitudel vähemalt kolm tööpäeva ja väljaspool maakonda vähemalt seitse 
tööpäeva enne soovitud sõiduaega.

3. Kinnitada muude osutatavate teenuste hinnad:
3.1 pesu pesemine 2 eurot masinatäis;
3.2 duši kasutamine 2 eurot kord;

4. Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivalitsuse 28.02.2017 korraldus nr 11 „Vändra alevi 
Sotsiaalmajas osutatavate tasuliste teenuste hinnakiri“ ja  Vändra Vallavalitsuse 9.03.2017 
korraldus nr 47 „Sotsiaalteenuste eest võetava tasu suuruse kehtestamine“, välja arvatud 
punktid 1.7 ja 1.8, alates 1. juunist 2018. a.

5. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama 
õigustatud  isik  korraldusest  teada  sai  või  oleks  pidanud  saama,  esitades  vaide  Põhja-
Pärnumaa  Vallavalitsusele   haldusmenetluse  seadusega  vaidemenetlusele  kehtestatud 
korras.  Korralduse  peale  on  kaebeõigusega  isikul  õigus  esitada  kaebus  Tallinna 
Halduskohtule  halduskohtumenetluse  seadustiku  §-s  46  sätestatud  tähtaegadel  ja 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. 

6. Korraldust rakendatakse 1. juunist 2018. a.

7. Korraldus teatavaks teha Vändra Alevi Sotsiaalmajale.

(allkirjastatud digitaalselt)
Jane Mets (allkirjastatud digitaalselt)
vallavanem Riini Õige 

vallasekretär
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