
PÄRNU LINNAVALITSUS 

K O R R A L D U S

Pärnu                                                                28. august 2017 nr 452 

Pärnu Linnavalitsuse 27.03.2017 korralduse
nr 167 „Pärnu Sotsiaalkeskuse teenuste loetelu 
ja hinnakirja kinnitamine“ muutmine

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

1. Muuta Pärnu Linnavalitsuse 27. märtsi 2017 korraldust nr 167 „Pärnu Sotsiaalkeskuse 
teenuste loetelu ja hinnakirja kinnitamine“ järgmiselt:

1.1. sõnastada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punkt 1 ümber 
järgmiselt:

Teenus Ühik Hind 
„1. Koduteenus:
1.1. Soodushinnaga koduteenus Pärnu linna elanikule, kellel puuduvad piisavad 
rahalised vahendid või kelle omandis ei ole kinnis-või vallasvara, mida on võimalik 
kasutada teenuse eest tasumiseks ja kellel ei ole ülalpidamiskohustusega lähedasi või 
kelle perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega lähedastel ei ole mõjuvatel 
tervislikel, majanduslikel või muudel põhjustel võimalik täita neile perekonnaseadusega 
pandud ülalpidamiskohustust:
1.1.1. kaupluses ja apteegis käimine (tellimuse võtmine, toiduainete, 
ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast 
poest);

1 kord 2,00

1.1.2. 1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) 
esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 5,00

1.1.3. 2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 7,00



1.1.4. 3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 9,00

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

1 kord 2,00

1.1.6. abistamine toidu valmistamisel ja/või söömisel (valmistoidu 
soojendamine, köögivilja puhastamine ja tükeldamine, võileibade, 
kohvi ja tee valmistamine);

1 kord 1,00

1.1.7. toidunõude pesemine; 1 kord 0,50
1.1.8. prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma 
koristamiseta);

1 kord 0,50

1.1.9. küttepuude tuppa toomine kuurist; 1 
päevaks

1,00

1.1.10. saatmine meditsiini- ja ametiasutuste külastamisel (v.a Metsa 
10 või Riia mnt 70 saun);

1 kord 3,00

1.1.11. asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, 
puudeastme taotlemine, maksete tasumine jms);

1 kord 1,00

1.1.12. abistamine pesemisel ja riietumisel kliendi kodus, vajadusel 
voodipesu vahetamine;

1 kord 2,00

1.1.13. mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete 
vahetamine ja potitooli tühjendamine;

1 kord 3,00

1.1.14. potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 0,50
1.1.15. voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 0,50
1.1.16. saatmine saunas käimisel ja abistamine pesemisel (Metsa 10 
või Riia mnt 70 saunas).

1 kord 2,00

1.2. Täishinnaga koduteenus on Pärnu linna elanikule, kellel on 
piisavad rahalised vahendid või kelle omandis on kinnis-või 
vallasvara, mida on võimlaik kasutada teenuse eest tasumiseks või 
kellel on olemas ülalpidamiskohustusega isikud:
1.2.1. kaupluses ja apteegis käimine (tellimuse võtmine, toiduainete, 
ravimite ja majapidamisetarvete toomine kliendi elukohale lähimast 
poest);

1 kord 6,00

1.2.2. 1-toalise eluaseme (tuba + köök + sanitaarruumid + sisekoridor) 
esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 15,00

1.2.3. 2-toalise eluaseme (2 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 21,00
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1.2.4. 3-toalise eluaseme (3 tuba + köök + sanitaarruumid + 
sisekoridor) esmane koristamine 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, prügikottide vahetamine 
ja prügi välja viimine);

1 kord 27,00

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

1 kord 6,00

1.2.6. abistamine toidu valmistamisel ja/või söömisel (valmistoidu 
soojendamine, köögivilja puhastamine ja tükeldamine, võileibade, 
kohvi ja tee valmistamine);

1 kord 3,00

1.2.7. toidunõude pesemine; 1 kord 1,50
1.2.8. prügikoti välja viimine ja puhta prügikoti panemine (ilma 
koristamiseta);

1 kord 1,50

1.2.9. küttepuude tuppa toomine kuurist; 1 
päevaks

3,00

1.2.10. saatmine meditsiini- ja ametiasutuste külastamisel (v.a Metsa 
10 või Riia mnt 70 saun);

1 kord 9,00

1.2.11. asjaajamine ametiasutustes (dokumentide muretsemine, 
puudeastme taotlemine, maksete tasumine jms);

1 kord 3,00

1.2.12. abistamine pesemisel ja riietumisel kliendi kodus, vajadusel 
voodipesu vahetamine;

1 kord 6,00

1.2.13. mähkmete ja voodipesu vahetamine, vajadusel riiete 
vahetamine ja potitooli tühjendamine;

1 kord 9,00

1.2.14. potitooli tühjendamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,50
1.2.15. voodipesu vahetamine (ilma hügieenitoiminguteta); 1 kord 1,50
1.2.16. saatmine saunas käimisel ja abistamine pesemisel (Metsa 10 
või Riia mnt 70 saunas).

1 kord 6,00“

1.2. sõnastada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punkt 3 ümber 
järgmiselt:

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

1 päev/
tund

10/
1,25

3.2. Täisealise liitpuudega inimese päevahoiuteenus teiste kohalike 
omavalitsusüksuste elanikele 
(tööpäevadel 8.00-17.00, hind ei sisalda toitlustust ja hügieenivahendeid)

1 päev/
tund

15/
1,90

1.3. tunnistada kehtetuks korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punkt 
7.7. 

1.4. täiendada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punktiga 7.8 
järgmises sõnastuses: 

7.8. joogiautomaadi kohv, kakao või tee 1 jook kuni 1,50

1.5. täiendada korralduse punktiga 1 kinnitatud teenuste loetelu ja hinnakirja punktiga 9 
järgmises sõnastuses: 
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„9. Isikliku abistaja teenus 1 tund 0,50“

1.6. täiendada korraldust punktiga 11 järgmises sõnastuses: 

„11. Volitada Pärnu Sotsiaalkeskuse juhatajat määrama hinnakirja punktis 7.7 sätestatud teenuse 
hinna oma käskkirjaga.“

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

3. Korraldus jõustub 1. septembril 2017. Korralduse punktid 1.1, 1.3 ja 1.5 jõustuvad 1. jaanuaril
2018.

/allkirjastatud digitaalselt/
/allkirjastatud digitaalselt/

Romek Kosenkranius 
linnapea Tiina Roht

linnasekretär
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