
PÄRNU LINNAVALITSUS

K O R R A L D U S

Pärnu 27. märts 2017 nr 167

Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu ja 
hinnakirja kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 ja Pärnu Linnavolikogu 16. veebruari 2017 määruse 
nr 4 “Pärnu Sotsiaalkeskuse põhimäärus” § 8 lg 1 alusel

1. Kinnitada Pärnu Sotsiaalkeskuse poolt osutavate teenuste loetelu ja hinnakiri järgmiselt:

Teenus Ühik Hind 
1. Koduteenus:
1.1. Pärnu linna elanikule, kellel ei ole perekonnaseadusest tuleneva 
ülalpidamisekohustusega isikuid ja piisavalt rahalisi vahendeid.

tasuta

1.2. Pärnu linna elanikule, kellel on perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamise kohustusega isikud 
või kes omavad piisavalt rahalisi vahendeid:
1.2.1. kaupluses ja apteegis käimine (tellimuse võtmine, toiduainete, 
ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast 
poest);

1 kord 2,00

1.2.2. abivahenditega (pidamatuse- ja nahahooldustooted, liikumise jm 
abivahendid) varustamine;

1 kord 2,00

1.2.3. 1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor)
esmane  koristamine  koduteenuse  klientidele  2X  kuus  (elutoa  vaiba
puhastamine  tolmuimejaga,  põrandate  pesemine,  tolmu  pühkimine
ulatuskõrgustelt  vabadelt  horisontaalpindadelt,  köögi  laua  ja
kraanikausi puhastamine, tualetipoti puhastamine, vanni või dušinurga
põranda puhastamine, prügikastide ja paberikorvide tühjendamine, prü-
gikottide vahetamine ja prügi välja viimine);

1 kord 5,00

1.2.4. abistamine toidu valmistamisel ja/ või söömisel (valmistoidu soo-
jendamine, köögivilja puhastamine ja tükeldamine, võileibade, kohvi ja 
tee valmistamine);

1 kord 1,00

1.2.5. toidunõude pesemine; 1 kord 0,50
1.2.6. prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma korista-
miseta);

1 kord 0,50

1.2.7. küttepuude tuppa toomine kuurist; 1 ahjutäis 1,00
1.2.8. saatmine meditsiini- ja ametiasutuste külastamisel (v.a. Metsa 10 
saun);

1 kord 3,00

1.2.9.asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, puudeast-
me taotlemine, maksete tasumine jms); 1 kord 1,00
1.2.10. abistamine pesemisel ja riietumisel kliendi kodus, vajadusel voo-
dipesu vahetamine;

1 kord 2,00

1.2.11. mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete vahetamine
ja potitooli tühjendamine; 1 kord 3,00
1.2.12. potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,00



1.2.13. voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,00
1.2.14. saatmine saunas käimisel ja abistamine pesemisel (Metsa 10 või
Riia 70 saunas).

1 kord 2,00

2. Päevakeskuse teenus:
2.1. päevakeskuse HELIN igapäevaelu toetamise teenus  Pärnu linna ela-
nikule;

1 päev tasuta

2.2. päevakeskuse HELIN igapäevaelu toetamise teenus  teise omavalit-
suse elanikule;

1 päev/ 
tund

6,55/ 
0,82

2.3. päevakeskuse teenus teiste puuetega, sh liikumispuudega inimestele,
Pärnu linna elanikule;

1 päev/ 
tund

tasuta

2.4. päevakeskuse teenus teiste puuetega, sh liikumispuudega inimestele,
teise omavalitsuse elanikule.

1 päev/ 
tund

5,50/ 
0,70

3. Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus 
Pärnu linna kodanikele 
(tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja hügieenivahendeid)

1 päev/
tund

10/
1,25

4. Tööalase rehabilitatsiooni teenus:
4.1. tööalase rehabilitatsiooni individuaalne töö (sotsiaaltöötaja, eripeda-
goog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut);

1 tund 30,00

4.2. tööalase rehabilitatsiooni kliinilise psühhiaatri individuaalne töö; 1 tund 40,00
4.3. tööalase rehabilitatsiooni grupitöö (sotsiaaltöötaja, eripedagoog, te-
gevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut);

1 tund, 1 
inimene

15,00

4.4.tööalase  rehabilitatsiooni  perenõustamine  (sotsiaaltöötaja,  eripeda-
goog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed, füsioterapeut);

1 tund 35,00

4.5. „HAMET“ testide läbiviimine. 1 tund, 1 
inimene

25,00

5. Toetatud elamise teenus:
5.1. Pärnu linna elanikule; 1 kuu 51,15
5.2 teise omavalitsuse elanikule. 1  kuu 216,30
6. Transporditeenus raske ja sügava puudega inimestele:
6.1. 1 sõitjaga läbitud sõidukilomeeter Pärnu linna elanikule; km 0,30
6.2. sisseistumise tasu (tasutakse ka sõidu ette teatamata ärajäämisel) 1 suund 0,50
6.3. ootetund väljaspool Pärnut sõites; 1 tund 10,00
6.4. trepironija teenus (ainult koos sõiduteenusega). 1 korrus 1,00
7. Muud tasulised teenused Pärnu Sotsiaalkeskuse klientidele:
7.1. leilisauna kasutamine (ettetellimisel, Metsa 10/ Riia 70); 1 kord 2,00
7.2. duši kasutamine (Metsa 10/Riia 70); 1 kord 1,00
7.3. jõusaali ja duši kasutamine päevakeskuse klientidele (Riia 70); 1 kord 1,00
7.4. pesu pesemine ja kuivatamine toetatud elamise klientidele (oma 
pesupulbriga, Riia 70);

1 masin 0,50

7.5.  pesupesemise  teenus  koduteenuse  klientidele  (hind  sisaldab  pesu
võtmist  kliendi  kodust,  pesemist,  kuivatamist  ja triikimist  ning pestud
pesu koju toomist)

1 masin 
triikimiseg
a
1 masin 
triikimiseta

3,00

2,00

7.6. koduteenuse klientide trepikoja pesemine korterelamus kliendi 
koristusvahendite ja -tarvetega (ühe korrusevahe trepi pesemine kliendi 
koristuskorral);

1 kord 5,00

7.7.  suurema,  kui  1-toalise  eluaseme  puhul  iga  järgmise  toa  esmane
koristamine  koduteenuse  klientidele  2X kuus  (vaiba  puhastamine tol-
muimejaga,  põranda  pesemine,  tolmu  pühkimine  ulatuskõrgustelt
vabadelt horisontaalpindadel)

1 kord 2,00

8. Ruumide rent:
8.1. Metsa 10, 1. korruse saalid:
8.1.1. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate seltsid ning seltsingud huvitegevuse, tasuta
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tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks või väljaspool Pärnu linna tegutsevad 
ühingud, Pärnu linna eakatele ja puuetega inimestele suunatud tasuta üritusteks
8.1.2. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate era- ning perekondlikud 
sündmused (kuni 23:00)

1 tund 5,00

8.1.3. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud huvitegevuse, sündmuste, 
koosolekute jms läbiviimiseks (kuni 23:00)

1 tund 7,00

8.1.4. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud  (kuni 23:00) 1 tund 10,00
8.2. Metsa 10 2. korruse saal ja Riia 70 saal või seminariruum:
8.2.1. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate seltsid ning seltsingud huvitegevuse, 
tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks või väljaspool Pärnu linna tegutsevad 
ühingud, Pärnu linna eakatele ja puuetega inimestele suunatud tasuta üritusteks

tasuta

8.2.2. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate era- ning perekondlikud 
sündmused (kuni 18:00)

1 tund 3,00

8.2.3. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud huvitegevuse, sündmuste, 
koosolekute jms läbiviimiseks (kuni 18:00)

1 tund 4,00

8.2.4. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud (kuni 18:00) 1 tund 6,00

2. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 23. november 2015. a korraldus nr 601 “Eakate 
Avahoolduskeskuse teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine” ja 11. mai 2015. a korraldus nr 256 
„Erivajadustega Inimeste Rehabilitatsioonikeskuse hinnakirja kinnitamine“. 

3. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu 
Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

4. Korraldus jõustub 01. aprill 2017.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/

Romek Kosenkranius
linnapea Tiina Roht

linnasekretär
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