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Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 5,
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8 p 2, § 26 lg 1 p 4 ja § 45 lg 1 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
Käesolev määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) taotlemise,
määramise ja kulude katmise korra Audru vallas.
§ 2. Üldsätted
(1) Teenust osutatakse Audru vallas alaliselt elavale puudega isikule,
vanaduspensionärile või toimetulekuraskustes lastega perele (edaspidi teenuse kasutaja) ,
kes on kantud Pereregistrisse Audru valla elanikena ja kes erivajaduste tõttu ei saa
kasutada ühistransporti või ei ole suutelised iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni-,
ametiasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse Pärnu maakonna piires.
(2) Teenust osutatakse isikule, kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole
iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada.
(3) Erandjuhul, mõjuvate põhjuste olemasolul (ajutine liikumisvõimetus vm), võib
osutada teenust ka lõikes 1 nimetamata isikule.
(4) Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel Audru Vallavalitsuse kasutuses olevate
sõidukitega.
§ 3. Teenuse taotlemine ja osutamine
(1) Taotlus teenuse saamiseks esitatakse Audru Vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva
enne teenuse kasutamist kirjalikult või suuliselt, milles märgitakse teenuse saaja
isikuandmed, sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus.
(2) Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja korraldab teenuse osutamise teenuse kasutajale
võimalikult soodsatel tingimustel.
(3) Taotluse teenuse saamiseks võib jätta rahuldamata kui:
1) isik ei ole õigustatud teenust saama;
2) korduvtaotlejal on Audru Vallavalitsuse ees võlgnevusi;
3) isik on jätnud korduvalt teenuse vajaduse äralangemisel taotluse tühistamata.

(4) Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult või suuliselt
esimesel võimalusel.
§ 4. Teenuse hind ja teenuse eest tasumine
(1) Teenuse hinna kehtestab Audru Vallavalitsus.
(2) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest
kilomeetrites.

vastavalt sõidu marsruudi pikkusele

(3) Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites
teenuse saaja elukohast soovitud sihtkohta ja sealt tagasi elukohta.
(4) Kui teenust osutatakse mitmele isikule üheaegselt, jagatakse teenuse hind teenuse
saajate vahel.
(5) Teenuse taotleja õigustatud saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus
abistada teenuse saajat kogu teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel
hoonesisesest asukohast (kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini.
(6) Juhul kui teenust osutatakse üheaegselt isikutele, kes elavad ühes leibkonnas ja kes
sõidavad samasse sihtkohta, esitatakse teenuse arve ainult ühe isiku kohta.
(7) Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite kohta ja selleks kulunud aja kohta peab
arvestust teenuse osutaja, kes esitab Audru Vallavalitsuse raamatupidamisele teenuse
osutamise kohta sõiduregistrilehe vormikohasel blanketil vastavalt lisale 1.
(8) Teenuse kasutaja tasub teenuse eest teatise alusel ülekandega Audru Vallavalitsuse
arveldusarvele või sularahas.
(9) Teenuse kasutamise eest ei tasu Jõõpre Vanurite Kodu elanikud. Erandjuhul teenuse
kasutaja rahaliste raskuste tõttu võib vallavalitsus pereabikomisjoni ettepanekul
vabastada teenuse kasutaja teenuse eest tasumisest.
§ 5. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 22. mail 2012.a.
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Seletuskiri
Audru Vallavolikogu 17. mai 2012 määruse „Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“
eelnõu kohta.
Eelnõu eesmärk
Kehtestada kord sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks Audru vallas alaliselt elavale
puudega isikule, vanaduspensionärile või toimetulekuraskustes lastega perele (edaspidi
teenuse kasutaja) , kes on kantud Pereregistrisse Audru valla elanikena ja kes
erivajaduste tõttu ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suutelised iseseisvalt sõitma
ravi-, rehabilitatsiooni-, ametiasutusse või abivahendit väljastavasse asutusse Pärnu
maakonna piires.
Eelnõu sisu
Taotluse teenuse saamiseks esitatakse Audru Vallavalitsusele hiljemalt 5 tööpäeva enne
teenuse kasutamist kirjalikult või suuliselt, milles märgitakse teenuse saaja isikuandmed,
sõidu marsruut ning teenuse taotlemise põhjus. Vallavalitsuse sotsiaaltöötaja korraldab
teenuse osutamise teenuse kasutajale võimalikult soodsatel tingimustel.
Teenuse osutamisest või mitteosutamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult või suuliselt
esimesel võimalusel.
Eelnõu paragrahvis 4 on kirjeldatud teenuse kasutamise eest tasumise kord. Teenuse
hinna kehtestab Audru Vallavalitsus.
Teenuse kasutaja tasub teenuse eest vastavalt sõidu marsruudi pikkusele kilomeetrites.
Teenuse eest tasumisel arvestatakse marsruudi pikkuseks vahemaad kilomeetrites teenuse
saaja elukohast soovitud sihtkohta ja sealt tagasi elukohta. Teenuse taotleja õigustatud
saatjalt ei võeta tasu teenuse eest. Saatjal on kohustus abistada teenuse saajat kogu
teenuse osutamise vältel ning aidata teenuse saajat liikumisel hoonesisesest asukohast
(kodust, haiglast vm) teenust osutava sõidukini. Teenuse osutamisel läbitud kilomeetrite
kohta ja selleks kulunud aja kohta peab arvestust teenuse osutaja, kes esitab Audru
Vallavalitsuse raamatupidamisele teenuse osutamise kohta sõiduregistrilehe
vormikohasel blanketil vastavalt lisale 1. Teenuse kasutaja tasub teenuse eest teatise
alusel ülekandega Audru Vallavalitsuse arveldusarvele või sularahas.
Teenuse kasutamise eest ei tasu Jõõpre Vanurite Kodu elanikud. Erandjuhul teenuse
kasutaja rahaliste raskuste tõttu võib vallavalitsus pereabikomisjoni ettepanekul
vabastada teenuse kasutaja teenuse eest tasumisest.
Rahalised kulutused
Määruse rakendamisega ei kaasne vallaeelarvele täiendavaid kulutusi.
Eelnõu järgi määrus jõustub 22. mail 2012.
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