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Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5,
sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 ja § 38 lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Määrusega kehtestatakse sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamise tingimused ja
kord Põlva vallas.
(2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust, arvestades
sotsiaalseadustiku üldosa seaduses sätestatud erisusi.
§ 2. Teenuse eesmärk
(1) Teenuse eesmärk on võimaldada erivajadusega isikul kasutada tema vajadustele vastavat
transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või muude avalike teenuste kasutamiseks.
(2) Erivajadusega on isik, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle
iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude riskiga isikud ja Sotsiaalkindlustusameti poolt
määratud puudega isikud.
§ 3. Teenuse osutaja
(1) Teenust osutab riigihanke raames valitud vedaja või Põlva Vallavalitsuse (edaspidi
vallavalitsus) hallatav asutus.
(2) Teenuse osutaja tagab teenuse osutamise erivajadustega inimestele transporditeenuse
osutamiseks sobiva ja tehnilistele nõuetele vastava transpordivahendiga.
(3) Teenuse osutaja tagab vajadusel teenuse kasutaja abistamise sõidukist väljumisel ja
sisenemisel ning kinnitama teenuse kasutaja turvavöö ja fikseerima liikumise abivahendi.
(4) Vallavalitsus võib kehtestada täiendavaid nõudeid teenuse osutamiseks.
§ 4. Teenuse saaja
(1) Teenust osutatakse erivajadusega isikule, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on
Põlva vald ja kes tegelikult elab Põlva vallas ning kellel on takistatud isikliku või ühissõiduki
kasutamine.
(2) Põhjendatud juhtudel võib teenust osutada käesoleva paragrahvi lõikes 1 määratlemata
isikule.
§ 5. Teenuse osutamise aeg ja koht
(1) Teenust osutatakse Eesti Vabariigi territooriumil.
(2) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel, põhjendatud juhtudel nädalavahetusel.

§ 6. Teenuse taotlemine
(1) Teenuse määramiseks pöördub teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vähemalt kuus
tööpäeva enne teenuse osutamise vajadust vallavalitsuse ametniku poole, kes hindab teenuse
osutamise vajadust.
(2) Taotluses märgitakse:
1) teenuse taotleja ees- ja perekonnanimi;
2) teenuse taotleja isikukood;
3) teenuse taotleja ja tema esindaja(te) kontaktandmed (aadress, telefon, elektronposti aadress);
4) andmed oma terviseseisundi, puude raskusastme ja selle kehtivuse kohta ning info abivahendi
või muu kõrvalise abi (saatja) kasutamise kohta;
5) teenuse vajaduse põhjendus ning asjaolud, miks teenuse taotlejal ei ole võimalik kasutada
ühissõidukit või isiklikku sõidukit;
6) teenuse osutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning aeg;
7) korduvsõitude puhul sõitude sagedus.
§ 7. Taotluse menetlemine, teenuse määramine või sellest keeldumine
(1) Otsuse teenuse määramise, teenuse osutamise perioodi ja muude oluliste asjaolude kohta teeb
ametnik viie tööpäeva jooksul ning edastab selle teenuse osutajale.
(2) Otsuse teenuse määramisest keeldumise kohta teeb sotsiaalosakonna juhataja või teda
asendav ametnik viie tööpäeva jooksul.
(3) Teenuse määramisest võib keelduda juhul, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
1) teenuse taotleja ei vasta paragrahvis 4 lõikes 1 sätestatud tingimustele;
2) taotleja ei võimalda teenuse vajadust kontrollida;
3) teenuse taotleja ei ole teavitanud vallavalitsust viivitamata teenuse saamise õigust ja teenuse
määramist mõjutavatest asjaoludest ja asjaolude muutumisest;
4) teenuse vajadust on võimalik või otstarbekas katta muude teenuste või muu abiga;
5) teenuse vajaduse katavad riiklikud või valla eelarvest makstavad toetused ja teenused.
§ 8. Teenuse eest tasumine
(1) Teenuse omaosaluse maksumuse kehtestab vallavalitsus.
(2) Omaosaluse maksumuse tasub teenuse saaja teenuse osutajale. Saatjal on õigus sõita tasuta.
(3) Sotsiaalosakonna juhataja või teda asendav ametnik võib teenuse omaosalust vähendada või
seda mitte rakendada, kui teenuse saaja või ülalpidamiskohustusega isikud ei ole võimelised
omaosalustasu maksma või muul põhjendatud juhul.
§ 9. Arvestuse pidamine ja järelevalve
(1) Teenuse osutamise arvestust peab vallavalitsuse sotsiaalosakonna ametnik.
(2) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab vallavalitsus.
§ 10. Dokumendivormide kinnitamine
Vallavalitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.
§ 11. Määruste kehtetuks tunnistamine
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 1-2/11 "Sotsiaaltranspordi teenuse
osutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
§ 12. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.
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Sissejuhatus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 kohaselt on volikogu
ainupädevuses toetuste andmise ja valla või linna eelarvest finantseeritavate teenuste osutamise
korra kehtestamine.
Sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel kehtestab kohaliku omavalitsuse üksus
sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra, mis peab sisaldama vähemalt sotsiaalteenuste ja
-toetuste kirjeldust ja rahastamist ning nende taotlemise tingimusi ja korda.
SHS § 38 lõike 1 kohaselt on sotsiaaltransporditeenus kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav
sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike
1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada
tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike
teenuste kasutamiseks.
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõige 1 sätestab, et puue on inimese anatoomilise,
füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes
erinevate suhtumuslike ja keskkondlike takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega
võrdsetel alustel.
Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs
MTÜ Kagu Ühistranspordikeksus (edaspidi KÜTK) korraldab meetme "Tööturul osalemist
toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" raames
riigihanke sotsiaaltransporditeenuse korraldamiseks ja korraldusmudeli testimiseks. MTÜ Kagu
Ühistranspordikeskus osaleb projektis koostöös kaheksa KOV-iga (Kanepi, Antsla, Põlva,
Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vald ning Võru linn). Korraldatava hanke kohaselt on teenuse
osutamise periood kaks aastat.
Põlva Vallavolikogu 21.02.2019 otsusega nr 1-3/14 "Projektis "Sotsiaaltransporditeenuse
korraldusmudelite testimine" osalemine" otsustati osaleda MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus
partnerina Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvooru meetme "Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele
ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" projektis
"Sotsiaaltransporditeenuse
korraldusmudelite
testimine"
ning
tagada
projekti
"Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine" omafinantseeringu olemasolu
eelarveaastateks 2019–2021 kuni 10 000 eurot aastas.
Senini on Põlva vallas teenust osutanud vallavalitsuse hallatav asutus ja vedaja, kelle
vallavalitsus on valinud riigihanke põhimõtteid järgides. KÜTK on korraldamas
sotsiaaltransporditeenuse pakkujate leidmiseks riigihanget. Hankelepingu eeldatav algus on
01.01.2019.
Sotsiaaltransporditeenuse korraldamisel jääb teenuse saamise vajaduse ja õiguse ning teenuse
mahu hindamise kohustus KOV-ile.
Määruse eelnõus on tehtud muudatused võrreldes hetkel kehtiva korraga vastavalt projekti
tingimustele ning vajadusele laiendada sotsiaaltransporditeenuse saajate ringi.
Määruses kasutatakse mõiste "puudega inimene" asemel mõistet "erivajadusega isik". Määruse §
2 lõike 2 kohaselt on erivajadusega isik, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne

kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga
inimesed.
Eelnõu § 3 lõike 1 kohaselt osutab teenust vallavalitsuse hallatav asutus või riigihanke raames
valitud vedaja.
Eelnõu § 5 lõige 1 sätestab, et teenust osutatakse Eesti Vabariigi territooriumil.
Sotsiaaltransporditeenus on teenuse saajale tasuline – 0,20 €/km. 2019. aasta 8 kuuga on teenust
kasutanud 76 inimest ja sama perioodi kulu on olnud 25 628 €.
Projekti "Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudeli testimiseks" raames on koostöökokkuleppe
alusel MTÜ Kagu Ühistranspordikeskuse kasutada ligukaudu 900 000 eurot. Kohaliku
omavalitsuse omafinantseering on 15%.
Määrusega kehtestatakse sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.
Põlva Vallavolikogu 21. veebruari 2018. a määrus nr 1-2/11 "Sotsiaaltranspordi teenuse
osutamise kord" tunnistatakse kehtetuks.
Määruse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu poolthäälte enamus.
Rakendamisega seotud tegevused, kulud/tulud
Teenuse rakendamisega seotud kulud on Põlva Vallavalitsuse sotsiaalvaldkonna eelarves.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.01.2020.
Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine
Eelnõu on Põlva Vallavalitsuse poolt heaks kiidetud 12.09.2019 ja edastatud menetlemiseks
Põlva Vallavolikogule.
Määruse jaotuskava
Riigi Teataja
Sotsiaalosakonna teenistujad
Põlva Päevakeskuse juhataja
Eelnõu koostaja
Helen Metsma
sotsiaalosakonna juhataja

