PÕLTSAMAA VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Põltsamaa

07.10.2019 nr 2-3/2019/460

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine
Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja esitas 2. oktoobril 2019 kirjaga nr 2-1/19/12 Põltsamaa
Vallavalitsusele taotluse (registreeritud dokumendiregistris 02.10.2019 nr 14-5/2019/1894-1)
päevakeskuses osutatavate teenuste hindade kehtestamiseks. Sotsiaalosakond vaatas üle ka
vallavalitsuse sotsiaalteenuste hinnad ja on teinud oma ettepanekud hindade muutmiseks.
Õigusselguse huvides on koondatud ühte haldusakti nii Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste kui ka
Põltsamaa Vallavalitsuse teenuste hinnad, et kogu info oleks leitav ühest haldusaktist.
Korraldus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 3, Põltsamaa Vallavolikogu
21. veebruari 2019 määruse nr 4 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 6 lõike 3 ja § 111 lõike 2,
Põltsamaa Vallavolikogu 20. septembri 2018 määruse nr 1-2/2018/51 „Põltsamaa Valla Päevakeskuse
põhimäärus“ § 6 lõike 3 punkti 3 ning Põltsamaa Valla Päevakeskuse juhataja taotluse alusel.
1. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2020 Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad Adavere alevikus
asuvas teenuskohas aadressil Pargi 2, Adavere alevik, Põltsamaa vald, järgmiselt:
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.3.
1.3.1.
1.4.
1.4.1.
1.4.2.
1.5.
1.6.
1.6.1.

Teenus
Täispansioniteenus ja majutus
täispansioniteenus
täispansioniteenus
öömajateenus hommikusöögita
Sotsiaaltransporditeenus
sotsiaaltransporditeenus elektriautoga
sotsiaaltransporditeenus teiste sõidukitega
sotsiaaltranspordi ooteaeg
sotsiaaltranspordi miinimumtasu
Koduteenus
koduteenuse korratasu (ühe korra sisse on arvestatud ettevalmistav
tegevus (poes/apteegis käimine jms arvestusega 30 minutit) ja üks
tund teenuseid kliendi juures).
Pesu pesemine ja kuivatamine
pesu pesemine
pesu kuivatamine
Duši kasutamine
Päevakeskuse ruumide kasutamine
saali kasutamine

Hind
402 eurot/ kuu
13,18 eurot/ööpäev
10 eurot/ üks kord
20 senti/ kilomeeter
30 senti/ kilomeeter
4,0 eurot/tund
2 eurot
3 eurot

1,50 eurot/ kuni 5 kg
1 euro/kuni 5 kg
2 eurot/ 45 min
50 eurot/ päev

1.6.2.
1.7.

ühe toa kasutamine
Dokumendi koopia tegemine, või skaneerimine ja väljatrükk

10 eurot/ kuu
A4 50 senti/ leht

2. Kehtestada alates 8. oktoobrist 2019 Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hinnad Põltsamaa linnas
asuvas teenuskohas aadressil Lossi tn 47, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald järgmiselt:
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.

Sauna kasutamine
pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed
3 eurot/tund
tavahind
5 eurot/tund
peresaun (ettetellimisel)
10 eurot/tund
Duširuumi kasutamine
pensionärid, puuetega inimesed ja lapsed
2 eurot/45 min
tavahind
3 eurot/45 min
Pesu pesemine ja triikimine (pesu pesemisel on minimaalne pesu
kogus väike masinatäis)
2.3.1. pensionärid ja puuetega inimesed
5 eurot masinatäis
(väike)
10 eurot masinatäis
(suur)
2.3.2. tavahind
1,50 eurot/kg
2.3.3. triikimine /kalandriga/
0,50 eurot/kg
2.4.
Ruumide üür
2.4.1. koolitusruum tööpäevadel
7 eurot/tund
2.4.2. koolitusruum puhkepäevadel
9 eurot/tund
2.4.3. teetuba tööpäevadel
10 eurot/tund
2.4.4. teetuba puhkepäevadel
12 eurot/tund
2.4.5. esimese korruse üldkasutatavad ruumid koos saunaga tööpäevadel
40 eurot/tund
2.4.6. esimese korruse üldkasutatavad ruumid koos saunaga puhkepäevadel 50 eurot/tund
2.4.7. esimese korruse üldkasutatavad ruumid ilma saunata tööpäevadel
20 eurot/tund
2.4.8. esimese korruse üldkasutatavad ruumid ilma saunata puhkepäevadel
30 eurot/tund
2.4.9. ühekohaline tuba
6 eurot/ööpäev
2.4.10. kahekohaline tuba
10 eurot/ööpäev
2.4.11. töökabineti kasutus
3 eurot/tund
2.4.12. ruumide üür pikemaks perioodiks
3,2 eurot/m2
0,50 eurot /leht
2.5.
Koopia tegemine /A4
2.6.
Teenused perepesas
2.6.1
lapsehoiuteenus
4 eurot/tund
2.6.2. psühholoogi teenus
40 eurot/tund
3. Kehtestada alates 1. jaanuarist 2020 Põltsamaa Vallavalitsuse osutatavate sotsiaalteenuste hinnad
järgmiselt:
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.3.

Eluruumi tagamise teenus
Põltsamaa linnas asuvate kesk- ja lokaalküttega korterid
Põltsamaa linnas asuvate ahiküttega korterid
külades ja alevikes asuvate kesk- ja lokaalküttega korterid
külades ja alevikes asuvate ahiküttega korterid
abivahendite laenutamine (turvahäll, turvatool, kargud, rulaator jms
vahendid)
arvestuslikud hinnad Põltsamaa Vallavalitsuse ja vallavalitsuse
hallatavate asutuste poolt osutatavatele muudele teenustele

2,00 eurot/m2 kuus
1,50 eurot/m2 kuus
1,50 eurot/m2 kuus
1,00 eurot/m2 kuus
2 eurot kuu

3.3.1
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

koduteenus lastega peredele
koduteenus
tugisikuteenus
nõustamisteenus
lastekaitseteenus
sotsiaaltransporditeenus

8 eurot/tund
7 eurot/tund
6 eurot/tund
20,00 eurot/tund
20,00 eurot/tund
0,61 eurot/km

4. Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavalitsuse 11. veebruari 2019 korraldus nr 2-3/2019/74
„Põltsamaa Valla Päevakeskuse teenuste hindade kehtestamine“.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. Korraldust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik korraldusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule
haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Korralduse peale on kaebeõigusega
isikul õigus esitada kaebus Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud
tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

(allkirjastatud digitaalselt)
Margus Möldri
vallavanem

(allkirjastatud digitaalselt)
Janne Veski
vallasekretär

Korraldus saadetakse:
1. Põltsamaa Valla Päevakeskus, heiki.rosin@poltsamaa.ee;
2. sotsiaalosakonna juhataja Merike Sumla;
3. rahandusosakonna juhataja Piret Nõmmiksaar.

