
NARVA LINNAVALITSUS
 

KORRALDUS 
Narva	 l6.05.2018.a nr 407-k • 
Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine 

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK 
Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 27 "Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus" kohaselt on 
Narva Sotsiaaltöökeskus hoolekandeasutus, mis osutab teenuseid sotsiaalselt vähekindlustatud 
isikutele, sealhulgas lapsedja lastega perekonnad, puuetegaja eakad inimesed, toimetulekuraskustega 
täiskasvanud. 
Narva Sotsiaaltöökeskuse peamiseks eesmärgiks on kvaliteetsete sotsiaalteenuste osutamine Narva 
linnas, linnaelanike toimetuleku igakülgne toetamine ning toimetulekuraskuste ennetamiseks, 
kõrvaldamiseks või kergendamiseks abi osutamine ja sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele 
turval isusele, arengu le ja ühiskonnas kohanem isele kaasaaitam ineo Narva Sotsiaaltöökeskuse 
põhimääruse kohaselt osutatakse Narva Sotsiaaltöökeskuse teenuseid Narva linna elanikele tasuta või 
vastavalt Linnavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirjale. 
Narva Sotsiaaltöökeskus võib oma põhimääruse kohaselt osutada ka muid sotsiaalteenuseid, lähtudes 
Narva linna vajadustest. Narva Sotsiaaltöökeskus korraldab tasuliste Iisateenuste osutamist, et 
soodustada oma klientide toimetulekut. Hinnakirjas märgitud teenuseid osutatakse soodustingimustel 
eesmärgil tagada klientide parem toimetulek. 

2. ÕIGUSLIKUD ALUSED 
2.1	 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § JO lõike J kohaselt kehtestab linnavalitsus oma 

korraldusega linna asutuse poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades seejuures 
haldusmenetluse seaduse § 5 lõikes J sätestatut. 

2.2	 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § JO lõike 4 kohaselt võib linnaval itsus sama 
paragrahvi lõikes J nimetatud juhul volitada linna arnetiasutust, mis teostab avalikku võimu, 
kehtestama nende teenuste hinnad, mida osutab linna ametiasutuse hallatavasutus, mis ei teosta 
avalikku võimu . Volituse andmisel linna ametiasutusele, mis teostab avalikku võimu, on 
korralduse andmise õigus selle ametiasutuse juhil. 

2.J	 Sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõike] kohaselt võib sotsiaalteenuse osutamise eest võtta tasu. 
Kohaliku omavalitsuse üksus kehtestab enda osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu 
tingimused ja suuruse. Tasu võtmise otsustab teenuse eest tasuv või teenust osutavasutus . 

2.4	 Narva Linnavalitsuse 10.09.2014 määruse nr 27 "Narva Sotsiaaltöökeskuse põhimäärus" § I lõike 
8 kohaselt osutatakse teenuseid Narva linna elanikele tasuta või vastavalt Linnavalitsu se poolt 
kinnitatud hinnakirjale. 

3. OTSUS 
J.l	 Kehtestada Narva Sotsiaaltäökeskuse poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnakiri: 
3.1.1	 Ööpäevaringne hooldamine sh voodislamavatele hoolealustele 700,00 eurot/kuu 

3.1.2	 Ööpäevaringne hooidamine Narva linnas registreeritud elanikele, 
v.a voodislamavad hoolealused	 650,00 euret/kuu 

3.1.3	 Intervallhooldus (kuni IS päeva aastas) 22,00 euret/ööpäev 

3.1.4	 Intervallhooldus (kuni 15 päeva aastas) Narva linnas 
registreeritud elanikele 15,00 euret/ööpäev 

3.1.5	 Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus (paketi maksumus) 500,00 eurot 
3.1.6	 Käsimassaaz (üks mõjuväli - kuni 20 min) ööpäevaringset 

hooldusteenust saavatele isikutele J,OO eurot 
3.1.7	 Käsirnassaaz (üks mõjuväli - kuni 20 min) 6,00 eurot 
3.1.8	 Aparaatne füsioteraapia (üks seanss, kuni 10min) 2,00 eurot 
3.1.9	 Parafiin- ja osokeriit aplikatsioonid (30 minutit) J ,OO eurot 
3.1.10	 Parafiinivann kätele või jalgadele 3,50 eurot 
3.1.1 J	 Mullivanni kasutamine (kuni 15 min) 5,00 eurot 



3.1.12	 Kuuma-külmakompressiga protseduur 
3.1.13	 Veresuhkru mõõtmine 
3.1.14	 Kolesterooli mõõtmine 
3.1.15 Vanni kasutamine 
3.1.16 Vanni kasutamine kõrvalabiga 
3.1.17 Sauna kasutamine (I tundll inimene) 
3.1.18	 Majutus külalistele (I ööpäevl 1 inimene) 
3.1.19	 Pesu pesemine (üks pesukogu koormus) 
3.1.20	 Lõunasöök Narva Sotsiaaltöökeskuse klientidele 

3.1.21	 Turvakoduteenus lastele teistest omavalitsustest 
(hind kehtib alates neljandast päevast toitlustamisega) 

3.1.22 Transporditeenus lastele turvakodust teise kohalikku 
omavalitsusse koos saatjaga 

3.1.23	 Laste päevahoiuteenus koos toitlustamisega 
3.1.24 Turvakoduteenus kindla elukohata isikutele 
3.1.25	 Varjupaigateenus isikutele teistest omavalitsustest 

(hind kehtib alates neljandast päevast) 
3.1.26 Abi dokumentide vormistamisel (ühe kliendi kohta) 
3.1.27 Sotsiaalnõustamine 
3.1.28	 Psühholoogiline nõustamine 
3.1.29 Kogukonnas elamise teenuse hind 
3.1.30 Kogukonnas elamise teenus (kliendi omaosalustasu) 
3.1.31	 Saali kasutamine 
3.1.32 Invatranspordi teenuse osutamine (linna piirides 

punktist A punkti B) 
3.1.33	 Invatranspordi teenuse osutamine (väljaspool 

linnapiire I km eest) 
3.1.34 lnvatranspordi ootetund 
3.1.35 Trepironija teenus koos saatmisega 
3.1.36 Kliendi saatmise ja abistamise 
3.1.37 Kliendi saatmise ja abistamise teenus (liftiga) 
3.1.38 Tööalane rehabilitatsiooni teenus 

3.1.38.1 spetsialisti individuaalteenus 
3.1.38.2 spetsialisti perenõustamine 
3.1.38.3 spetsialisti grupinõustamine (ühe inimese kohta) 

4. RAKENDUSSÄTTED 
4.1	 Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 09.03.20 16.a 

Sotsiaaltöökeskuse teenuste hinnakirja kehtestamine". 

1,50 eurot
 
1,20 eurot
 
2,50 eurot
 

2,00 eurot
 
4,00 eurot
 
3,50 eurot
 

8,00 eurot 
3,00 eurot
 

1,70 eurot (taarata)
 
2,00 eurot (taaraga)
 

21,00 eurotiööpäev 

0,50 eurotlkm
 
6,00 eurotipäev
 

35,00 eurotikuu
 

8,00 eurotiööpäev 
4,00 eurot
 

10,00 eurotitund
 
10,00 eurotitund
 
369,00 euret/kuu
 

230,00 eurotikuu
 
10,00 eurotitund
 

3,50 eurot 

0,33 eurotlkm
 
6,00 eurotitund
 

1,25 eurotikorrus
 
0,30 eurotikorrus
 
1,00 eurot
 

40 eurotltu nd
 
50 eurotitund
 

15,00 eurot
 

korraldus nr 240-k "Narva 

4.2	 Korraldus jõustub seadusega sätestatud korras ja rakendatakse alates 0 I.07.2018.a. 
4.3	 Käesoleva korralduse peale võib esitada Narva Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või esitada kaebuse 
Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajale halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 
päevajooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

~/ 
Tarmo Tammiste 
Linnapea Ants Liimets 

Linnasekretär 


