
 

 

KORRALDUS 

 

 

 

Rapla                  11. aprill 2022 nr 172 

   

 

Rapla vallas osutatavate 

sotsiaalteenuste hindade  

kehtestamine 

 

 

Juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse § 16 lõikest 1 ja Rapla Vallavolikogi 21. detsembri 2020 

määruse nr 18 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord“ § 3 lõikest 5: 

 

1. Kehtestada Rapla Hooldekeskuse osutatavate teenuste hinnad järgmiselt: 

1.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris –  860 eurot kuus/28 eurot ööpäevas; 

1.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv toidupäeva maksumus – 6,50 eurot; 

 

1.2 kriisiteenus – 28 eurot ööpäevas; 

 

1.3 eluasemeteenus Alu sotsiaalmajas ja Alu tugikeskuses: 

1.3.1 sotsiaalpind ühekohalises toas – 140 eurot kuus; 

1.3.2 sotsiaaleluruum kahekohalises toas – 115 eurot kuus; 

 

1.4 toitlustamine päevakeskuses: 

1.4.1 supiportsjon – 1,8 eurot (1/2 portsjonit – 0,9 eurot); 

1.4.2 magustoit – 1 euro; 

 

1.5 saunateenus – 2 eurot kord; 

 

1.6 pesupesemine ja/või kuivatamine – 2 eurot masinatäis; 

 

1.7 igapäevaelu toetamise teenus teistele valdadele – 160 eurot kuus. 

 

2. Kehtestada Juuru ja Kaiu Hooldekodu osutatavate teenuse hinnad järgmiselt: 

2.1 ööpäevaringne hooldus statsionaaris – 860 eurot kuus/28 eurot ööpäevas; 

2.1.1 ööpäevaringse hoolduse hinnas sisalduv arvestuslik toidupäeva maksumus – 6,50 eurot; 

 

2.2 duši kasutamine – 1 euro; 

 

2.3 pesu pesemine ja/või kuivatamine – 2 eurot masinatäis. 

 

3. Kehtestada sotsiaalkorteris ja -eluruumis eluasemeteenuse üüri alammäärad kuus järgmiselt: 

3.1 kaugküttega eluruumis – 1,80 eurot/m2; 

3.2 ahjuküttega eluruumis – 1 euro/m2; 

3.3 elektriküte – 1,4 eurot/m2. 

 

 



4. Kehtestada koduteenuse hinnad järgmiselt: 

4.1 koduteenus kuni neli tundi nädalas – 4 eurot/tund; 

4.2 iga järgnev tund – 13 eurot. 

 

5. Kehtetada isikliku abistaja teenuse hinnaks 7 eurot/tund. 

 

6. Kehtestada puudega lapse tugiisikuteenuse hinnaks 7 eurot/tund. 

 

7. Kehtestada juhuveona sotsiaaltransportteenuse hinnad järgmiselt: 

7.1 invabussiga raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta; 

7.1.1 500 kilomeetri täitumisel: 

7.1.1.1 ühel suunal sõit – 0,9 eurot/km; 

7.1.1.2 edasi-tagasi sõit – 0,6 eurot/km. 

 

7.2 sõiduautoga raske ja sügava puudega isikule kalendriaastas kuni 500 kilomeetrit tasuta; 

7.2.1 500 kilomeetri täitumisel: 

7.2.1.1 ühel suunal sõit – 0,8 eurot/km; 

7.2.1.2 edasi-tagasi sõit – 0,5 eurot/km. 

 

7.3 sõiduautoga isikule, kellele ei ole puuet määratud, ent erivajadustest tingituna vajavad 

transporti: 

7.3.1 ühel suunal sõit – 0,8 eurot/km; 

7.3.2 edasi-tagasi sõit – 0,5 eurot/km. 

 

7.4 seisutund* sotsiaaltransporditeenuse kasutamisel (v.a tervishoiuasutus) – 9 eurot/tund. 

 

7.5 Sotsiaaltransporditeenuse samaaegsel kasutamisel mitme isiku poolt tasub iga teenust kasutav 

isik eraldi vastavalt kõigi kasutajate vahel jagatud teenuse hinnale.  

 

7.6 Samaaegsete sotsiaaltransporditeenuste tellimuste korral täidetakse esmalt tellimused 

tervishoiuasutuse külastamiseks. 

 

7.7 Sotsiaaltransporditeenust Rapla valla transpordiga osutatakse tööpäevadel kella 7.00 kuni 

17.00. 

 

7.8 Vajadusel tagatakse puudega isikule, kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, 

ööpäevaringne sotsiaaltransport sisse ostetud teenusega. 

 

8. Punktides 1–7 esitatud hinnad vaadatakse üle kord kalendriaastas hiljemalt 28. veebruariks või 

kui jooksva aasta vallaeelarve on 28. veebruariks vastu võtmata, kahe nädala jooksul vallaeelarve 

vastuvõtmisest. 

 

9. Tunnistada kehtetuks Rapla Vallavalitsuse 1. veebruari 2021 korraldus nr 61 “Rapla vallas 

osutatavate sotsiaalteenuste hindade kehtestamine“. 

 

10. Korraldust rakendatakse arvates 2022. aasta 1. juulist. 

 

11. Korralduse peale võib esitada Rapla Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses 

sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teadasaamise päevast või päevast, millal 

oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 

halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse 

teatavakstegemisest. 

 



 

12. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Gert Villard 

vallavanem 

 

  

(allkirjastatud digitaalselt) 

 

Ülle Eesik-Pärn 

vallasekretär 

 

*seisutunni veerand- ja kolmveerandtund ümardatakse pool- ja täistunniks 

 

 


