
          

                                                                            

  
  
 
 
 

  

VÕRU LINNAVALITSUS

KORRALDUS
 
 
  
Võru 15.02.2022 nr 107

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine
 

  
  
Korraldus antakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus" § 30 lõige 1 punkt 2, Võru 
Linnavolikogu 18. novembri 2020 määruse nr 14 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" § 1 
lõige 5 ja Võru Linnavolikogu 19. jaanuari 2022 määruse nr 1 "Võru linna 2022. aasta eelarve" 
alusel,  tulenevalt vajadusest kehtestada Võru linna poolt osutatavate sotsiaalteenuste 
maksumused omavalitsustevahelise arvlemise korraldamiseks ja teenuste maksumuse 
kajastamise tagamiseks sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris (STAR) ning arvestades Võru 
Linnavalitsuse 9. detsembri 2020 korraldusega nr 593 kinnitatud "Võru Linnavalitsuse 
sotsiaalteenuste hindade kehtestamine" kehtestatud sotsiaalteenuste hindu.
 
 
1.        Kehtestada 2022. aasta sotsiaalteenuste hinnad järgnevalt:
 
  Teenuse nimetus Teenuse hind 

eurodes
Teenuse hind, 
millest on 
maha arvatud 
teenuse saajalt 
võetav tasu 
eurodes

Mõõtühik

1.  Varjupaigateenus 12,00 9,80 ööpäev
2.  Koduteenus 8,57 7,57 tund 
3.  Sotsiaaltranspordi teenus 0,34 0,12 km
4.  Transporditeenus elektriautoga 0,26 0,04 km
5.  Isikliku abistaja teenus 5,68 5,33 tund
6.  Võlanõustamisteenus:       
6.1.  Võlanõustamisteenus isikule, kes on 

Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru 
linna kodanik

11,80 11,80 tund

6.2.  Võlanõustamisteenus isikule, kes ei ole 
Eesti rahvastikuregistri andmetel Võru 
linna kodanik

11,80 0,00 tund

7.  Tugiisikuteenus täiskasvanule 8,84 8,84 tund
8.  Tugiisikuteenus lapsele 7,00 7,00tund

.
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 9.  Eluruumi tagamise teenus (Pargikodu) 11,14 10,63m2/kuus
10.  Lapsehoiuteenus 7,00  7,00 tund
11.  Pesu pesemine 7,69  5,19 masinatäis (5 kg)
12.  Pesu pesemine ja kuivatamine 8,29 4,79 masinatäis (5 kg)
13.  Pesu pesemine, kuivatamine ja 

triikimine
16,24 12,24 masinatäis (5 kg)

14.  Duši kasutamine  2,80 0,80 kord
 
3.        Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 
4.        Korralduse peale võib esitada vaide Võru Linnavalitsusele "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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