Otsuse nr 19 EELNÕU
eelnõu algataja: vallavalitsus
HÄÄDEMEESTE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Uulu,

25. juuni 2020 nr

Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
(sotsiaaltransport)

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (registrikood 80375665) on teinud Häädemeeste
Vallavalitsusele ettepaneku sõlmida haldusleping sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks. Lepingu
sõlmimise aluseks on osalemine Euroopa Sotsiaalfondi rahastusega pilootprojektis, mille
eesmärgiks on Pärnu maakonnas sotsiaaltransporditeenuse korralduse katsetamine läbi MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskus. Lepingu kohaselt korraldab Pärnumaa Ühistranspordikeskus
sotsiaaltransporditeenust (veoteenust ja operaatorteenust) maakonnas alates 01.06.2020 kolme
aasta jooksul. Sotsiaaltranspordi veoteenuse osutamise alguses rakendub kolmekuuline
üleminekuperiood, mille kestel võib toimida paralleelselt MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus
poolt korraldatavale teenusele ka vallavalitsuse poolt seni korraldatud sotsiaaltransporditeenus.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 ja kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse § 28 lõike 3 alusel, Häädemeeste Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.

Lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi (450 eurot kuus) seoses MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskusega
sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks lepingu
sõlmimisega kolmeks aastaks.

2.

Otsust on õigus vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud
isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Häädemeeste
Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse
peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus Tallinna Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras.

3.

Otsus jõustub teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Andrus Soopalu
Volikogu esimees

SELETUSKIRI
Häädemeeste Vallavolikogu otsuse eelnõu „Loa andmine rahaliste kohustuste võtmiseks
(sotsiaaltransport).

Eelnõu eesmärk
Eelnõu eesmärk on anda vallavalitsusele luba võtta rahalisi kohustusi seoses MTÜ Pärnumaa
Ühistranspordikeskuse poolt osutatava sotsiaaltransporditeenuse kasutamiseks ning kolmeks
aastaks vastava lepingu sõlmimiseks.
Eelnõu juriidiline alus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8 alusel kuulub volikogu
ainupädevusse laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste
võtmine, kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõikes 7 nimetatud rendikohustuste
võtmine, muude tulevikus raha väljamaksmist nõudvate pikaajaliste kohustuste võtmine ning
piirmäära kehtestamine rahavoogude juhtimiseks võetavale laenule. Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse (KOFS) § 28 lõike 3 kohaselt valla- ja linnavalitsus, kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid,
millega võetakse käesoleva seaduse § 34 lõigetes 2 ja 7 nimetatud kohustusi, antakse laenu või
tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja volikogu
antud volituse alusel.
Eelnõu sisu
Sotsiaaltransporditeenus on üks kolmeteistkümnest kohaliku omavalitsuse osutatavast
kohustuslikust sotsiaalteenusest, mille osutamine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
Nimetatud seaduse kohaselt on sotsiaaltransporditeenuse eesmärk võimaldada puudega isikul,
kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat
transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.
Sotsiaaltransporditeenus on teenus, mida ei saa sageli osutada lokaalselt ehk ühe omavalitsuse
piires, kuna teenustele on vaja jõuda ka üle KOV ja maakonna piiride. Just sellel põhjusel ja
sotsiaaltöötajate inimressursi parema ärakasutamise mõttest ajendatuna on Pärnumaal selle
teenuse osutamises koostöövõimalusi otsitu juba kümmekond aastat. Tänu Pärnumaa
omavalitsuste sotsiaalvaldkonna pikaajalistele koostöötraditsioonidele POL-i sotsiaalkomisjoni
eestvedamisel oli Pärnumaal vastava teenuse ühise osutamise vajadus hinnatud ja Pärnu linn oli
ette valmistamas ühise teenuse pakkumist. Parem võimalus tekkis seoses maavalitsuste reformiga
2018. aastal , mis tõi endaga kaasa kõigis maakondades Ühistranspordikeskuste loomise.
Pärnumaa on olnud siin teerajaja.
2016. aastal tegid maakondlikud arenduskeskused Sotsiaalministeeriumi tellimusel uuringu, mille
eesmärk oli välja selgitada sotsiaalteenuste arendamise vajadus maakondades. Uuringu tulemusel
selgus, et sotsiaaltranspordi teenuse osutamine oli üks arendamist vajavatest teenustest. Lisaks
toodi välja, et sotsiaaltransporditeenus on nii sotsiaalhoolekande- kui ka tervishoiuteenuste
kättesaadavuse tagamise baasteenuseks.
Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) võttis vedada Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava
pilootprojekti „Sotsiaaltransporditeenuse korraldusmudelite testimine“, mille tulemusel on üles
ehitatud koostöine sotsiaalteenuse pakkumine Pärnumaal. Projekti vahenditest on hangitud
vajadustele vastavalt kohandatud transpordivahendid , tööle rakendatud operaatorteenus ning välja
töötatud vastavad teenuse osutamise korrad.
Selle eelnõuga soovime anda õiguse osutada Häädemeeste valla vastavasse sihtrühma kuuluvatele
inimestele sotsiaaltransporditeenust Pärnumaa Ühistranspordikeskusel ning
lubada Häädemeeste Vallavalitsusel võtta rahalisi kohustusi (450 eurot kuus) seoses MTÜ
Pärnumaa Ühistranspordikeskusega sotsiaaltransporditeenuse osutamiseks kolme aastase lepingu
sõlmimisega.
Otsuse jõustumine
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (KOKS § 45 lg 5).
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