ELVA VALLAVALITSUS
KORRALDUS

Elva

9. jaanuar 2018 nr 2-3/267

Sotsiaalteenuste hinnakirja kehtestamine
Vabariigi Valitsuse 29.12.2016 määruse nr 168 „Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine” muutmine“ (edaspidi määrus)
paragrahv 1 sätestab, et Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla
ühinemise teel moodustati uus haldusüksus Elva vald.
Lähtudes ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuste poolt kinnitatud ühinemislepingu punktist 4.7
kasutatakse kuni uue valla sümboolika kehtestamiseni kogu valla territooriumil Elva linna sümboolikat
ning punkti 6.2 kohaselt tegutseb uue põhimääruse kehtestamiseni Elva vald Elva linna põhimääruse
alusel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lg 41 alusel muutuvad käesoleva korralduse jõustumisega
kehtetuks sotsiaalteenuste hinnakirjad sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Elva Linnavolikogu 27.12.2010 määruse nr 20
„Elva linna põhimäärus“ § 60 lg 3, Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord Elva vallas“ (edaspidi määrus) § 10 lg 1 alusel Elva Vallavalitsus
k o r r a l d a b:
1. Kinnitada Elva Vallavalitsuse poolt osutatavate sotsiaalteenuste hinnad järgmiselt:
1.1. Koduteenused:
1.1.1. Toiduainete, esmatarbekaupade, ravimite ning abivahenditega varustamine 2 €/kord;
1.1.2. Kütmine, küttematerjaliga varustamine 2 €/kord;
1.1.3. Vee tuppa toomine ja olmejäätmete välja viimine 1 €/kord;
1.1.4. Abistamine enesehooldusel 2 €/kord;
1.1.5. Pesu pesemise korraldamine ja riiete korrastamine 1 €/kord;
1.1.6. Eluruumi koristamine 4 €/kord;
1.1.7. Muu sotsiaalabi korras kehtestatud koduteenuse osutamine 2€/tund.
1.2. Sotsiaaltransporditeenused:
1.2.1. Elva vallast Tartu linna ja tagasi (kuni 80 km) 12 €, iga lisanduv kilomeeter maksab 0,15€;
1.2.2. Elva vallast valla keskusesse ja tagasi, kaasa arvatud linna sisene sõit 5€;
1.2.3. Elva vallast teenuskeskusesse ja tagasi 2€.
1.3. Tugiisikuteenus 4,5 €/tund (tulenevalt määrusest on õigus võtta tasu kui tugiisiku teenuse
reaalne maht ületab 700 tundi aastas).
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

3. Korralduse peale võib esitada vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul
arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama, või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
tingimustel ja korras.
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