KORRALDUS
29.10.2020 nr 660
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 teenuste loetelu ja hinnakiri järgmiselt:
1.1. Koduteenus
1.1.1. Kaupluses ja apteegis käimine ning abivahenditega
varustamine sh
- ostunimekirja koostamine;
- ravimite tellimine;
- toiduainete, ravimite ja esmatarbekaupade toomine;
- pidamatuse- ja nahahooldustoodete ning liikumise jm
abivahendite toomine
1.1.2. Abistamine toidu soojendamisel ja/või toidunõude
pesemine
1.1.3. Saatmine tervishoiu- ja ametiasutuste külastamisel
1.1.4. Asjaajamine ametiasutustes sh
- dokumentide taotlemine;
- puudeastme taotlemine;
- maksete tasumine;
- e-teenuste korraldamine
1.1.5. Küttematerjali tuppa toomine kuurist
1.1.6. Kliendi eluruumi (üks tuba, köök, koridor) esmane
koristamine sh
- vaiba puhastamine tolmuimejaga;
- põrandate vabade pindade pesemine;
- vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine
1.1.7. Ühe lisatoa koristus sh
- vaiba puhastamine tolmuimejaga;
- põrandate vabade pindade pesemine;
- vabadelt pindadelt ulatuskõrguselt tolmu pühkimine
1.1.8. Sanitaarruumide (WC ja vannitoa) koristus kliendi
koristusvahenditega
1.1.9. Prügi välja viimine konteinerisse
1.1.10. Koduvisiit ilma otseste abitegevusteta sh
- nõustamine;
- vestlus
1.1.11. Abistamine toiduvalmistamisega ja söömisega
seotud toimingutes sh
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- valmistoidu soojendamine;
- võileibade, kohvi ja tee valmistamine;
- abistamine söömisel
1.1.12. Abistamine üle keha pesemisel (sh turvalisuse
tagamine), vajadusel abistamine riietumisel ja voodipesu
vahetamisel.
1.1.13. Igapäevaste hügieenitoimingute teostamine kliendi
kodus sh mähkmete, vajadusel ka voodipesu ja riiete
vahetamine
1.1.14. Potitooli tühjendus ja puhastamine
1.2. Päevakeskuse teenus
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1.2.1. Päevakeskuse teenus liikumispuudega Pärnu linna
1 päev/tund
elanikule (Suur-Posti 18)
1.2.2. Päevakeskuse teenus liikumispuudega teise
1 päev/tund
omavalitsuse elanikule (Suur-Posti 18)
1.3. Igapäevaelu toetamise teenus
1.3.1. Igapäevaelu toetamise teenus Pärnu linna elanikule
1 tund
1.3.2. Igapäevaelu toetamise teenus ruumikulude katmises
1 päev
osalemise tasu teiste kohaliku omavalitsuse elanikele
1.3.3. Igapäevaelu päeva- ja nädalahoiu teenuse
1 ööpäev
ruumikulude katmises osalemise tasu teiste kohaliku
omavalitsuse elanikele
1.3.4. Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu
1 päev
teenusena, omaosalus (toitlustamine 3 X päevas, ilma
hügieenitarveteta)
1.3.5. Igapäevaelu toetamise päeva- ja nädalahoiu teenus,
1 päev
omaosalus (toitlustamine 1 X päevas, ilma
hügieenitarveteta)
1.4. Isikliku abistaja teenus Pärnu linna elanikule
1 tund
(omaosalus)
1.5. Päevahoiuteenus
1.5.1. Päevahoiuteenus Pärnu elanikule
1 päev
1.5.2. Päevahoiuteenus teise omavalitsuse elanikule
1 päev
1.5.3. Toitlustamine päevahoiuteenusel
1 päev
1.6. Tööalase rehabilitatsiooni teenus
1.6.1. Tööalase rehabilitatsiooni individuaalne töö
1 tund
(sotsiaaltöötaja, eripedagoog, tegevusterapeut, psühholoog,
logopeed, füsioterapeut, kogemusnõustaja, kliiniline
psühhiaater)
1.6.2. Tööalase rehabilitatsiooni grupitöö (sotsiaaltöötaja,
1 tund,
eripedagoog, tegevusterapeut, psühholoog, logopeed,
1 inimene
füsioterapeut, kogemusnõustaja)
1.7. Toetatud elamise teenus (Riia mnt 70)
1.7.1. Teenuse saaja omaosalus
1 kuu
1.7.2. Teise omavalitsuse osalus
1 kuu
1.8. Muud tasulised teenused Pärnu Sotsiaalkeskuse klientidele
1.8.1. Leilisauna kasutamine (ettetellimisel) Metsa 10 või
1 kord
Riia mnt 70
1.8.2. Duši kasutamine Metsa 10 või Riia mnt 70
1 kord
1.8.3. Pesu pesemine ja kuivatamine Pärnu Sotsiaalkeskuse
1 masin
klientidele (oma pesupulbriga) Riia mnt 70 või Tiigi 2,
Paikuse alev
1.8.4. Pesupesemise teenus koduteenuse klientidele (hind
1 masin triikimisega
sisaldab pesu võtmist kliendi kodust, pesemist, kuivatamist
1 masin triikimiseta
ja triikimist ning pestud pesu koju toomist)
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1.9. Ruumide rent
1.9.1. Metsa 10, 1. korruse saalid
1.9.1.1. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate seltsid ning seltsingud huvitegevuse,
tasuta
tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks või Pärnu linna eakatele ja puuetega
inimestele suunatud tasuta ürituste korraldamiseks;
1.9.1.2. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate era- ning
1 tund
5,00
perekondlikud sündmused (kuni 23:00)
1.9.1.3. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud
1 tund
7,00
huvitegevuse, sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks
(kuni 23:00)
1.9.1.4. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud (kuni 23:00)
1 tund
10,00
1.9.2. Metsa 10, 2. korruse kohvik või seminariruum ning Riia mnt 70 saal või nõupidamisruum
1.9.2.1. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate seltsid ning seltsingud huvitegevuse,
tasuta
tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks või väljaspool Pärnu linna
tegutsevad ühingud, Pärnu linna eakatele ja puuetega inimestele suunatud tasuta
üritusteks
1.9.2.2. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate era- ning
1 tund
3,00
perekondlikud sündmused (kuni 18:00)
1.9.2.3. Pärnu linna teised seltsid ja seltsingud
1 tund
4,00
huvitegevuse, sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks
(kuni 18:00)
1.9.2.4. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud (kuni 18:00)
1 tund
6,00
1.9.3. Paikuse Päevakeskuse kaminasaal (Tiigi 2, Paikuse alev)
1.9.3.1. Pärnu linna puuetega inimeste ja eakate seltsid ning seltsingud huvitegevuse,
tasuta
tasuta sündmuste, koosolekute jms läbiviimiseks või Pärnu linna eakatele ja puuetega
inimestele suunatud tasuta ürituste korraldamiseks (kuni 22:00)
1.9.3.2. Eakate ja puuetega inimeste era- ning
1 tund
4,00
perekondlikud sündmused, Pärnu linna teised seltsid ja
seltsingud huvitegevuse, sündmuste, koosolekute jms
läbiviimiseks (kuni 22:00)
1.9.3.3. Muud ühingud, ettevõtted ja eraisikud (kuni 22:00).
1 tund
6,00
2. Koduteenust osutatakse soodushinnaga isikutele, kellel puuduvad piisavad rahalised vahendid ja kellel
ei ole perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedasi või kelle perekonnaseadusest
tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel tervislikel, majanduslikel või muudel
põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega pandud ülalpidamiskohustust.
3. Volitada Pärnu Sotsiaalkeskuse juhatajat määrama sotsiaalkeskuse poolt korraldatavate ürituste
pääsmete ja joogiautomaadi jookide hinnad oma käskkirjaga.
4. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 30. jaanuar 2020 korraldus nr 58 „Pärnu Sotsiaalkeskuse
teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine”.
5. Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul teatavakstegemisest, esitades vaide Pärnu
Linnavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või kaebuse halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
6. Korraldus jõustub 01. novembril 2020.
(allkirjastatud digitaalselt)
Romek Kosenkranius
linnapea

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiina Roht
linnasekretär
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