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Pärnu Linnavalitsus teeb ettepaneku osaleda sotsiaalteenuse “Lastele ööpäevase 

turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas” tellimise hankel ning esitada pakkumus vastavalt 

käesolevates hankedokumentides (edaspidi HD) sisalduvatele tingimustele 

 

1. Hanke iseloomustus 

1.1 Hankija 

Pärnu Linnavalitsus, registrikood 75000064 

aadress: Suur–Sepa 16, 80098 Pärnu 

telefon: 44 48120, e-post sotsiaal@lv.parnu.ee 

1.2 Hanke eest vastutav isik 

Sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja 

telefon: 444 8124, e-post: lastekaitse@lv.parnu.ee  

1.3 Hanke nimetus 

„Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas”. 

1.4 Hanke objekti iseloomustus 

Hanke objektiks on isiku leidmine, kes osutaks ööpäevase turvakodus hooldamise teenust 

asustusüksuse Pärnu linna (mitte kogu Pärnu kui kohaliku omavalitsuse territoorium) lastele, kes 

vajavad abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või 

arengut. 

1.5 Hankelepingu täitmise tähtaeg: 

01. jaanuar 2018 kuni 31.detsember 2018. 

 

 

2. Tehniline kirjeldus 

2.1 Lastele ööpäevase turvakoduteenuse kirjeldus: 

2.1.1 Pakkuja tagab laste ööpäevaringse hooldamise turvakodus 7 päeva nädalas, 24 tundi 

ööpäevas ning teenuse osutamise valmidus peab olema tagatud vähemalt 9 kliendile ööpäevas, 

s.h. tagama vähemalt ühe kvalifitseeritud töötaja olemasolu 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas, 

aastaringselt ning tagama vähemalt kahe töötaja olemasolu 24 tundi ööpäevas, kui teenusel viibib 

vähemalt 5 last. Kuni 3-aastane laps (k.a.) on võrdustatud kahe lapsega, kui ta viibib 

turvakoduteenusel ilma hooldajata. 

2.1.2 Esmase abivajaduse selgitab välja pakkuja. Kõigist teenusele sattunud klientidest teatab 

pakkuja hiljemalt järgmisel tööpäeval kliendi elukohajärgsele omavalitsusele ja kliendi 

seaduslikule esindajale, kes lahendavad kõik hooldatavatesse puutuvad küsimused, mille 

lahendamine ei kuulu pakkuja pädevusse. Juhul, kui teenusele sattunud klientidest ei ole 

võimalik teavitada omavalitsust või kliendi seaduslikku esindajat, teavitatakse nendest 

Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse osakonda. Edasine teenuse osutamine toimub kokkuleppel 

sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistiga. 

2.1.3 Pakkuja peab tagama teenuse osutamise vastavuse Sotsiaalministri kehtestatud määrusega 

“Laste hoolekandeasutuste tervisekaitsenõuded”. 

2.1.4 Pakkuja kehtestab kooskõlastatult linnavalitsusega turvakodu sisekorraeeskirja, mida 

kliendid peavad järgima. Kehtestatud sisekorraeeskiri peab olema teatavaks tehtud ja kättesaadav 

igale kliendile. 

2.1.5 Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: 

2.1.5.1 klientide vastuvõtt (koos registreerimisega) ja läbivaatamine;  

2.1.5.2 klientidele ööbimisvõimaluse ja eakohase toitlustamise tagamine; 

2.1.5.3 klientidele vajadusel puhta pesu ja riiete võimaldamine; 

2.1.5.4 klientide esmane sotsiaalnõustamine; 

2.1.5.5 klientidele kriisinõustamise korraldamine 48 tunni jooksul; 

2.1.5.6 klientidele meditsiinilise abi osutamise korraldamine; 

2.1.5.7 klientidele pesemisvõimaluste ja -vahendite ning tualettruumide kasutamise tagamine; 

2.1.5.8 luuakse sobivad tingimused õppimiseks ning toetatakse õppetöös;  

2.1.5.9 korraldatakse vaba aja tegevusi, toetades laste eakohast arengut; 
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2.1.5.10 tagatakse Pärnu linna eestkostel olevatele lastele järelevalve bioloogilisele vanemale 

üleandmise ajal ja kohtumisel bioloogilise vanemaga turvakodu territooriumil ning kontrollitakse 

vastavalt lastekaitsespetsialisti nõudmisel bioloogilise vanema alkoholisisaldust väljapuhutavas 

hingeõhus indikaatorvahendiga; 

2.1.5.11 klientide üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine; 

2.1.5.12 koostöö erinevate laste ja peredega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega. 

2.1.6 Klientidele, kes jäävad päevaseks ajaks turvakodu ruumidesse, võimaldatakse päevaseid 

tegevusi, mis sisaldavad eelkõige mängulisi elemente ja mille eesmärgiks on luua eeldused 

isiksuse arenguks ning sellega kaasnevalt tagatakse lapse edasine toimetulek ning sotsiaalne 

integratsioon. 

2.1.7 Pakkuja tagab vastassoost lastele alates 4. eluaastast ja eraldi perede liikmetele ööbimise 

eraldi ruumides. 

2.1.8 Pakkuja tagab magamisasemete paiknemise vähemalt neljas eraldi ruumis. 

2.1.9 Pakkuja tagab lastele turvakodus asuvate pesemisvõimaluste ja -vahendite (sh šampoon, 

dušigeel, hambahari ja -pasta) kättesaadavuse ning võimaluse kasutada tualettruume ja 

duširuumi. Vajadusel õpetab teenuse osutaja turvakoduteenusel viibivaid lapsi hoolitsema 

kehapuhtuse eest, puhastama hambaid, hoidma korras soengut, korrastama voodit, puhastama 

rõivaid ja jalatseid ning kasutama taskurätti ja hoidma korras oma tegevuspaika. Last peab 

õpetama käsi pesema iga kord enne sööki ja pärast WC-ruumi kasutamist. 

2.1.10 Pakkuja aitab realiseerida turvakodus klientidele loodud võimalust isikliku pesu 

pesemiseks vähemalt 2 korda nädalas. 

2.1.11 Pakkuja tagab oluliste andmete olemasolu iga kliendi kohta, sh vähemalt ees- ja 

perekonnanimi, sugu ja sünniaeg (isikukood), elukoht, teenusele saabumise asjaolud. 

2.1.12 Pakkuja tagab isikuandmete töötlemise ja kaitse abinõud vastavalt isikuandmete kaitse 

seadusele. 

2.1.13 Pakkuja peab elektrooniliselt täidetavat päevikut, milles leiavad igapäevaselt kajastamist 

kõik turvakodu hoones ja territooriumil aset leidnud ja turvakodu klientidega seotud olulised 

sündmused (kohtumised vanemate ja sugulastega, üritused, visiidid arstide juurde või haiglas 

viibimine, piirangute kehtestamised või lõpetamised, korrarikkumised jms). 

2.1.14 Pakkuja esitab igakuiselt ülevaatliku aruandluse teenusel viibinud klientide kohta Pärnu 

Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. 

2.1.15 Pakkuja esitab igal aastal statistilisi aruandeid teenuse osutamise kohta vastavalt 

Sotsiaalministri määrusele „Sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide kinnitamine 

ja aruannete esitamise kord”. 

2.1.16 Pakkuja tagab piisavate vahendite olemasolu esmaabi osutamiseks ja järelraviga 

seonduvate lihtsamate protseduuride (nt. sidumised, täitõrje) läbiviimiseks. 

2.1.17 Pakkuja annab turvakodu klientidele teada, kuidas käituda tuleõnnetuse või muu 

ohuolukorra puhul. 

2.1.18 Vahetult turvakodu kliente teenindavad töötajad peavad olema klientidele kättesaadavad 

ööpäevaringselt.  

2.1.19 Pakkuja peab tagama, et turvakodus teenuse osutamisel on ööpäevaringselt olemas 

töötaja, kes on kas sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalase kõrgharidusega või muu 

kõrgharidusega olles sel juhul läbinud lisaks 160-tunnise sotsiaaltöö ja 160-tunnise pedagoogika 

täienduskoolituse. Turvakoduteenust vahetult osutaval isikul peavad olema lastega töötamiseks 

vajalikud isikuomadused, tema kui vanema isikuhooldusõigust ei ole piiratud ega täielikult ära 

võetud, teda ei ole kõrvaldatud eestkostja ega hooldaja kohustuste täitmisest, tal ei ole sõltuvust 

alkoholist, narkootilistest ega psühhotroopsetest ainetest. 

2.1.20 Pakkuja tagab turvakodu teenust osutavate töötajate muu vajaliku ettevalmistuse (sh 

esmaabi alal, väljaõppe evakuatsiooniprotseduuride, hädaolukorra osas, jms). 

2.1.21 Pakkuja jälgib, et turvakodus peetakse kinni turvakodu töötajatele kehtestatud kirjalikest 

reeglitest, milles käsitletakse kliente ning töötajaid puudutava info ja isikuandmete 

konfidentsiaalsust. 



  

2.1.22 Pakkuja tagab, et turvakodus ei esine poliitilist, rassilist, sugulist, usulist, rahvuslikku, 

vanuselist, puudest tingitud või seksuaalsetest eelistustest lähtuvat diskrimineerimist. Turvakodu 

klientide teenindamine turvakodu töötajate poolt toimub viisakalt ning inimväärikust austaval 

moel. 

2.1.23 Turvakoduteenusel ei tohi nõuda ega keelata kliente osalemaks poliitilise või religioosse 

väljendusvormiga seonduvatel tegevustel ja üritustel. 

2.1.24 Pakkuja tagab, et turvakodu territooriumil ja hoones aset leidvad või oletatavasti toimuvad 

illegaalsed tegevused (füüsiline väärkohtlemine, narkootikumide tarvitamine jms) fikseeritakse 

kirjalikult elektrooniliselt peetavas päevikus ja toimunust teavitatakse esimesel võimalusel 

kliendi elukohajärgse omavalitsuse lastekaitse- või sotsiaaltöötajat. 

 

3. Pakkujale esitatavad nõuded 

3.1 Hankija ei sõlmi hankelepingut ja kõrvaldab hankemenetlusest pakkuja:  

1) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või 

asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud kuritegelikus ühenduses 

osalemise, aususe kohustuse rikkumise või korruptiivse teo, kelmuse, terroriakti toimepaneku või 

muu terroristliku tegevusega seotud kuriteo või sellele kihutamise, kaasaaitamise või selle katse, 

rahapesualase süüteo või terrorismi rahastamise eest;  

2) keda või kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud seaduslikku või 

asjaomase riigihankega seotud lepingulist esindajat on karistatud laste tööjõu ebaseadusliku 

kasutamise või inimkaubandusega seotud teo eest; 

3) kellel on riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlg maksukorralduse seaduse 

tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlg tema asukohariigi õigusaktide 

kohaselt; 

4) kes on pankrotis või likvideerimisel, kelle suhtes on algatatud pankroti- või 

likvideerimismenetlus, kelle äritegevus on peatatud või kes on muus sellesarnases olukorras 

tema asukohamaa õigusaktide kohaselt. 

Pakkuja esitab HD lisa 1 vorm 1 kohase kirjaliku kinnituse punktides 3.1.1-3.1.4 nimetatud 

asjaolude puudumise kohta. 

3.2 Enne hankelepingu sõlmimist nõuab hankija edukalt pakkujalt kõikide asjakohaste esitatud 

kinnitustele vastavate dokumentide esitamist. 

Kui hankija tuvastab mis tahes ajal hankemenetluse käigus, et pakkujal esineb punktis 3.1.3 

sätestatud alus, annab ta pakkujale vähemalt kolm tööpäeva maksuvõla tasumiseks või 

ajatamiseks. Kui pakkuja on hankija antud tähtpäevaks maksuvõla tasunud või ajatanud, ei 

kõrvalda hankija pakkujat hankemenetlusest. 

3.3 Pakkuja põhikirjaliseks tegevuseks peab olema sotsiaalteenuste osutamine. Hankija 

kontrollib Pakkuja põhikirjalist tegevust Äriregistri andmebaasist. 

3.4 Pakkuja peab teenuse osutamisel ööpäevase turvakoduteenuse osas tagama kvalifitseeritud 

töötaja olemasolu, kelle haridus vastab HD punktile 2.1.19. Töötajad peavad osalema igal aastal 

vähemalt ühel erialasel täiendkoolitusel.  

Pakkuja esitab teenust osutama hakkavate töötajate CV-d koos haridust ja erialasel koolitusel 

osalemist tõendavate dokumentide koopiatega (HD lisa 1 vorm 2). 

3.5 Pakkuja peab esitama hankedokumentides esitatud tingimusi aluseks võttes omapoolse 

teenuste osutamise kontseptsiooni, vastavalt HD lisas 3 toodud teenuse kontseptsioonile 

esitatavatele nõuetele. 

3.6 Pakkuja peab omama sobivaid ruume või kasutusõigust ruumidele turvakoduteenuse 

osutamiseks, mis vastavad HD p.2.1.3 nimetatud Sotsiaalministri kehtestatud määrusele “Laste 

hoolekandeasutuste tervisekaitsenõuded”. 

Pakkuja esitab HD lisa 1 vormi 3. 

 

4. Pakkumuse struktuur, esitamine ja jõusoleku tähtaeg 

4.1 Pakkumus peab vastama hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla 

mis tahes viisil eksitav.  



  

4.2. Pakkumuse tähtaegsel esitamisel kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi hanketeates ja 

hankedokumentides esitatud tingimustega.   

4.3 Pakkumus peab olema vormistatud eesti keeles.   

4.4 Pakkumus tuleb koostada kirjalikult elektroonselt, kus on järgnevad andmed: 

4.4.1 Pakkuja nimi, aadress, registrikood  

4.4.2 kvalifitseerimistingimustele vastavust tõendavad dokumendid, mis tuleb esitada vastavalt  

etteantud dokumentide loetelule: 

4.4.2.1 Kirjalik kinnitus punktides 3.1.1-3.1.4 nimetatud asjaolude puudumise kohta (lisa 1 vorm 

1);  

4.4.2.2 Töötajate CV-d koos haridust ja täiendkoolitusel osalemist tõendavate dokumentide 

koopiatega (HD p.3.4, lisa 1 vorm 2); 

4.4.2.3 Teenuste osutamise kontseptsioon  (HD p.3.5) 

4.4.2.4 Kinnitus teenuse osutamiseks ruumide omamise või kasutusõiguse kohta koos seda 

tõendavate dokumentidega (HD p. 3.6, lisa 1 vorm 3) 

4.4.3 pakkumuse vastavust tõendavad dokumendid, mis tuleb esitada vastavalt etteantud  

           dokumentide loetelule: 

4.4.3.1 Volikiri juhul, kui pakkumusele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei ole 

äriregistri registrikaardile või muu vastava registri tunnistusele kantud isikud, kes omavad 

juriidilise isiku esindamise õigust (vajadusel, HD lisa 1 vorm 4). 

4.4.3.2 Pakkuja kinnitused (HD p. 4.2, lisa 1 vorm 5) 

4.4.3.3 pakkumuse maksumus turvakoduteenuse osas eurodes ilma käibemaksuta (HD lisa 1 

vorm 6), võttes aluseks HD punktis 2 toodud teenuste kirjeldusi ja punktis 3.4 sätestatud 

nõudeid. 

4.5 Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud  

4.6 Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi 

formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (Rich Text Format), .odt (Open 

Office) ning MS Office formaate. 

4.7. Pakkumus tuleb esitada elektroonilisel kujul digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil 

sotsiaal@lv.parnu.ee hiljemalt 08.12.2017 kell 12:00. 

4.8 Pakkumuse jõusoleku tähtaeg algab pakkumuse esitamise tähtpäevast. Esitatud pakkumuse 

jõusoleku tähtaeg peab olema 90 kalendripäeva. 

 

5. Pakkumuste hindamine 

5.1 Pakkumusi hindab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond. 

5.2 Vajadusel otsustab sotsiaalosakond pakkujatega edasiste läbirääkimiste pidamise maksumuse 

osas ja määrab läbirääkimisi pidavad isikud. 

5.3 Edukaks tunnistatakse kõige madalama maksumusega pakkumus. 

5.4 Juhul kui madalaima pakkumuse maksumus on kõrgem hanke eeldatavast maksumusest, on 

hankijal õigus lükata tagasi kõik pakkumused või teenuse mahtu vähendada ning sõlmida 

teenuse osutamise leping hankija olemasolevatele rahalistele vahenditele vastavale teenuse 

mahule. 

 

6. Hankelepingu sõlmimine 

6.1 Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse kirjalik hankeleping (HD lisa 

2). Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks tunnistatud  

pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused. 

6.2 Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus 

kas leping ennetähtaegselt lõpetada ja kuulutada välja uus hange või alustada lepingu sõlminud 

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 
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Lisa 1 

 

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus HD punktides 3.1.1-3.1.4  nimetatud asjaolude puudumise 

kohta. 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine 

Pärnu linnas” 

 

 

 

Kinnitame, et pakkuja suhtes puuduvad nimetatud asjaolud, see tähendab: 

1) kinnitame, et pakkujat ega pakkuja seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või 

väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või 

riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste või maksualaste 

süütegude toimepanemise eest või pakkuja karistusandmed on karistusregistrist karistusregistri 

seaduse kohaselt kustutatud või karistus ei ole pakkuja elu- või asukohariigi õigusaktide alusel 

kehtiv; 

2) kinnitame, et pakkujat ega tema haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liiget või muud 

seaduslikku lepingulist esindajat ei ole karistatud laste tööjõu ebaseadusliku kasutamise või 

inimkaubandusega seotud teo eest; 

3) kinnitame, et pakkujal ei ole riikliku maksu, makse või keskkonnatasu maksuvõlga 

maksukorralduse seaduse tähenduses või maksu- või sotsiaalkindlustusmaksete võlga tema 

asukohariigi õigusaktide kohaselt; 

4) kinnitame, et pakkuja ei ole pankrotis või likvideerimisel, ega tema suhtes ei ole algatatud 

pankroti- või likvideerimismenetlust, kelle äritegevus ei ole peatatud või kes ei ole muus 

sellesarnases olukorras tema asukohamaa õigusaktide kohaselt. 

 

 

 

 

Esindaja nimi: 

……………………………………………………………………………………….. 



  

 

Lisa 1 

 

Vorm 2 – Töötaja CV 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine 

Pärnu linnas”. 

 

 

 

Eesnimi:  

Perekonnanimi:  

Isikukood:  

 

Haridus: 

Haridusasutuse 

nimetus 
Eriala Akadeemiline kraad1 Õppimise aeg  

    

    

 

 

Töökogemus/erialane täiendkoolitus  

 

Ettevõtja/organisatsioon 
Ameti-

nimetus 

Tööülesannete 

kirjeldus/Koolituse 

nimetus 

Töötamise aeg /koolituse maht 

(tundides) 

    

    

    

 

 

 

Töötaja allkiri:  

 

 

 

Esindaja nimi: ………………………………………………………………………………….. 

                                                 
1 Märkida: akadeemiline kõrgharidus või rakenduslik kõrgharidus. 



  

 

Lisa 1 

 

Vorm 3 – Kinnitus teenuste osutamiseks ruumide omamise või kasutusõiguse kohta 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine 

Pärnu linnas”. 

 

 

 

 

Kinnitame, et omame ruume või kasutusõigust ruumidele aadressil  

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi: 

……………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lisa 1 

 

Vorm 4 – Volikiri 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine 

Pärnu linnas”. 

 

 

 

 

Käesolevaga volitab 

………………………………………………………..……………………….. (pakkuja nimi)  

…………………………………………………………………….(volitaja nimi ja ametikoht) 

 

isikus …………………….………………………………………..(volitatava nimi, ametikoht) 

olema pakkuja ametlik esindaja ja allkirjastama ülalnimetatud hanke pakkumust. 

 

 

 

 

Volitatava allkiri: ……………………………… 

 

Volikiri on antud ilma edasivolitamise õiguseta. 

 

Volikiri kehtib kuni: …………………………………… 

 

 

Kuupäev: ……………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

(volitaja allkiri) 

 



  

 

 

 

Lisa 1 

 

Vorm 5 – Pakkuja kinnitused 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine 

Pärnu linnas”. 

 

 

1. Kinnitame, et võtame üle kõik hankedokumentides esitatud tingimused ja esitame pakkumuse 

üksnes kõigi nende asjaolude kohta, mille kohta hankija soovib võistlevaid pakkumusi. 

2. Pakume ennast teostama eelnimetatud sotsiaalteenuse tellimise hanget ning nõustume 

kõrvaldama kõik puudused nende esinemise korral, lähtudes esitatud kvaliteedinõuetest. 

3. Kinnitame, et vastame täielikult esitatud kvalifitseerimistingimustele ning meil on kõik  

võimalused ja vahendid eelnimetatud lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke teostamiseks.  

4. Kinnitame, et meie majanduslik seisund võimaldab häireteta teostada hanke objektiks olevaid 

töid ja meie käsutuses on hankelepingu täitmise tagamiseks vajalikud rahalised vahendid. 

5. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning täiendavad 

lisad, mis on tehtud hanke käigus. 

6. Käesolev pakkumus on jõus 90 (üheksakümmend) päeva, alates pakkumuste esitamise 

tähtpäevast. 

7. Oleme täielikult teadlikud, et Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused. 

8. Kinnitame, et pakkumuse maksumus HD lisa 1 vorm 6 on nõuetekohaselt täidetud. Saame aru, 

et pakkumuse maksumuse mittenõuetekohase täitmise puhul võidakse lükata meie pakkumus 

tagasi kui hankedokumentidele mittevastav. 

 

 

 

 

 

 

Esindaja nimi: 

……………………………………………………………………………………….. 



  

 

Lisa 1 

 

Vorm 6 – Pakkumuse maksumus 

 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke nimetus: “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse 

osutamine Pärnu linnas”. 

 

 

 

Jrk. 

nr 

Periood Laste turvakoduteenus 

eurodes* (ilma 

käibemaksuta) 

Muu teenus Pärnu linna 

eestkostel olevatele 

lastele** (ilma 

käibemaksuta) 

 

1. 

 

2018.a 

  

 

2. 

 

KOKKU: 

 

  

* - maksuvaba käive, Käibemaksuseaduse §16 lg 1 p5 

** - vt HD p. 2.1.5.10 

 

 

 

 

Esindaja nimi: 

……………………………………………………………………………………….. 



  

Lisa 2 

 

 

Lepingu projekt 

Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas. 

 

Käesolev leping on sõlmitud Pärnus,   … kuupäev vastavalt digitaalallkirjastamise päevale 

 

 

Pärnu Linnavalitsus, keda esindab sotsiaalosakonna põhimääruse alusel sotsiaalosakonna 

juhataja                                             (edaspidi nimetatud linnavalitsus) ja 

……………………………………………………., keda esindab 

…………………………………………………….(edaspidi nimetatud pakkuja),  

keda nimetatakse edaspidi käesolevas Lepingus Pool või koos Pooled,  

sõlmisid käesoleva Lepingu alljärgnevas: 

 

1. LEPINGU DOKUMENDID 

Lepingu Dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust ja Lepingu lisadest ning Lepingu 

muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist ning samuti 

lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutaja leidmiseks sotsiaalteenuse tellimise 

hankedokumentidest ja Pakkuja esitatud pakkumusest. 

 

2. ÜLDTINGIMUSED 

2.1 Käesoleva Lepinguga tellib linnavalitsus ja Pakkuja  kohustub teostama sotsiaalteenuse 

tellimise hanke “Lastele ööpäevase turvakoduteenuse osutamine Pärnu linnas”, vastavalt 

hankedokumentides ning käesolevas Lepingus esitatud nõuetele ning Pakkuja poolt ____ . ___ . 

2017 esitatud pakkumusele (edaspidi „Pakkumus“). 

2.2 Lepingu objektiks on sotsiaalhoolekande seadusega (§ 14 lg 2) Pärnu linnale pandud 

toimetulekuks vajalike muude sotsiaalteenuste korraldamine (edaspidi teenus). 

2.3. Teenust korraldatakse asustusüksuse Pärnu linna (mitte Pärnu kui kohaliku omavalitsuse) 

territooriumil. 

2.4 Teenuse sisuks on vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele ööpäevase 

hooldamise teenuse osutamine turvakodus. 

2.5 Teenuse osutamise korrad on toodud lisas 4. 

 

3. POOLTE KOHUSTUSED 

3.1. Linnavalitsus: 

3.1.1. tellib käesoleva Lepingu kehtivuse vältel Pakkujalt, sõltuvalt vajadusest, ühes ööpäevas 

kuni 9 (üheksale) kliendile laste turvakodu teenuse osutamist vastavalt Laste ööpäevase 

hooldamise korrale turvakodus (lisa 4); 

3.1.2. edastab Pakkujale klienditööks vajalikku informatsiooni; 

3.1.3. tasub Pakkujale teenuse osutamise eest esitatud arve alusel vastavalt osutatud teenuse 

mahule ja arvestades hanke käigus selgunud teenuse maksumust; 

3.1.5. väljastab vajaduse korral kooskõlastatult Pakkujaga hinnanguid käesolevas Lepingus 

nimetatud teenuse kvaliteedi ja kvantiteedi kohta. 

 

3.2 Pakkuja: 

3.2.1 suhtub võrdse tähelepanuga kõikidesse abivajajatesse; 

3.2.2 korraldab käesoleva Lepingu punktis 3.1.1. nimetatud teenuste osutamist vastavalt Lepingu 

lisas toodud teenuse osutamise korrale (lisa 4); 

3.2.3 teatab kõigist turvakoduteenusele sattunud klientidest hiljemalt järgmisel tööpäeval kliendi 

elukohajärgsele omavalitsusele ja kliendi seaduslikule esindajale, kes lahendavad kõik 

hooldatavatesse puutuvad küsimused, mille lahendamine ei kuulu teenuse osutaja pädevusse; 



  

3.2.4 täidab jooksvalt turvakodu teenuse kohta elektroonilist päevikut, milles leiavad 

igapäevaselt kajastamist kõik turvakodu territooriumil aset leidnud ja turvakodu klientidega 

seotud olulised sündmused; 

3.2.5 võimaldab Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhatajale ja spetsialistidele ligipääsu 

digitaalse päeviku lugemiseks; 

3.2.6 täidab igakuiselt turvakodu teenuse osutamise aruande (lisa 5 ) ning esitab selle e-posti teel 

linnavalitsusele aruandekuule järgneva kuu 5. kuupäevaks; 

3.2.7 kasutab kliendiinfot ainult kliendi huvides; 

 

4. POOLTE VAHELISED ARVELDUSED 

4.1 Arvete esitamise aluseks turvakoduteenuse osas on  aruanne teenusel viibinud klientide kohta 

ja pakkumuses esitatud teenuse maksumus;  

4.2 Teenuse korraldamisega seotud arved tasutakse hiljemalt teenuse korraldamisele järgneva 

kuu 15. kuupäevaks. 

 

5. LEPINGU TÄHTAEG 

5.1 Käesolev Leping jõustub 01.01.2018 ja kehtib kuni  31.12.2018. 

5.2 Ühel Poolel on õigus muuhulgas  lõpetada käesolev Leping ennetähtaegselt ühepoolselt, 

teatades sellest Pooltele ette kirjalikult 3 (kolm) kuud järgmistel juhtudel: 

5.2.1 teine Pool ei täida käesoleva Lepingu dokumentides talle pandud kohustusi, hoolimata talle 

edastatud teadetest; 

5.2.2 teise Poole tegevuse lõpetamisel; 

5.2.3 teine Pool viivitab teistkordselt käesoleva Lepinguga ettenähtud kulutuste eest tasumisega; 

5.2.4 teine Pool keeldub põhjendamatult käesoleva Lepinguga ettenähtud kulutuste tasumisest; 

5.2.5 Pooled on loobunud käesoleva Lepingu eesmärkide saavutamisest; 

5.3 Käesoleva Lepingu lõppemisel või ennetähtaegsel lõpetamisel teostavad Pooled käesolevas 

Lepingus ettenähtud arveldused 2 (kahe) nädala jooksul peale Lepingu lõpetamise kuupäeva. 

Juhul, kui selgub, et üks Pool on kohustatud teisele Poolele hüvitama kahjud, mida teine Pool 

kandis käesoleva Lepingu täitmisega, peab kahjude hüvitamine toimuma 10 (kümne) 

kalendripäeva jooksul vastava põhjendatud nõude esitamisest või Poolte kokkuleppe 

saavutamisest. 

5.4 Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus 

kas leping ennetähtaegselt lõpetada ja kuulutada välja uus hange või alustada lepingu sõlminud 

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 

 

6. POOLTEVAHELISED TEATED 

Pooltevahelised käesoleva Lepinguga seotud teated (s.h informatsioonilised teated) peavad 

olema kirjalikus vormis, välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on sellise informatiivse 

iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi. 

 

7. VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISEL 

7.1 Linnavalitsusel on õigus lepinguperioodi jooksul kontrollida Pakkuja vastavust Lepingu 

sõlmimise aluseks olnud hanke kvalifitseerimise tingimustele. Mittevastavuse ilmnemisel on 

Linnavalitsusel õigus anda tähtaeg selle mittevastavuse likvideerimiseks. Linnavalitsuse poolt 

määratud tähtajaks kvalifitseerimistingimustele mittevastavuse korral on Linnavalitsusel õigus 

Leping ühepoolselt üles öelda ja Pakkuja on kohustatud tasuma leppetrahvi kuni 20% Lepingu 

ülesütlemise aasta kohta pakutud teenuse maksumusest.  

7.2 Pretensioonid teenuse kvaliteedi kohta esitab Linnavalitsus Pakkujale hiljemalt 5 tööpäeva 

jooksul arvates puuduse ilmsiks tulekust. 

7.3 Linnavalitsus ja Pakkuja on kohustatud viivitamatult kontrollima pretensioonide õigustatust 

ja vajadusel võtma tarvitusele abinõud puuduste kõrvaldamiseks. 



  

7.4 Kui Pakkuja jätab täitmata või täidab mittenõuetekohaselt Lepingust tulenevaid kohustusi, on 

Linnavalitsusel õigus nõuda temalt leppetrahvi kuni 2% Lepingutingimuste rikkumise 

asetleidmise aasta kohta pakutud teenuse maksumusest. 

 

8. VÄÄRAMATU JÕUD 

8.1 Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta 

käesoleva Lepingu rikkumiseks, kui selle põhjuseks olid asjaolud, mille saabumist Pooled 

Lepingu sõlmimisel ei näinud ette ega võinud ette näha (edaspidi nimetatud vääramatu jõud); 

8.2 Käesolevas Lepingus mõistetakse vääramatu jõuna: 

8.2.1 ülestõusu, üldstreiki, massilisi rahutusi Poolte asukoha haldusüksuses; 

8.2.2 sõda; 

8.2.3 muu Lepingus loetlemata asjaolu, mida mõlemad Pooled aktsepteerivad vääramatu jõuna; 

8.3 Pool, kelle tegevus Lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud vääramatu jõu 

asjaolude tõttu, on kohustatud sellest koheselt kirjalikult teatama teisele Poolele; 

8.4 Kui vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 30 (kolmekümne) kalendripäeva, otsustavad Pooled 

läbirääkimiste käigus oma Lepinguliste kohustuste täitmise võimalused. 

 

9. MUUD TINGIMUSED 

9.1 Kõik käesolevast Lepingust tulenevad erimeelsused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. 

Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse erimeelsused Eesti Vabariigi 

õigusaktidega ettenähtud korras; 

9.2 Käesolevast Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi võib üle anda kolmandale isikule ainult 

teise Poole kirjalikul nõusolekul; 

9.3 Kõik käesoleva Lepingu muudatused ja täiendused jõustuvad pärast nende allakirjutamist 

mõlema Poole Poolt allakirjutamise momendist või Poolte Poolt kirjalikult määratud tähtajal; 

9.4 Poolte esindajateks käesoleva Lepingu täitmise kontrollimisel on: 

9.4.1. Linnavalitsuse  esindaja:  ______________________________________ 

9.4.2. Pakkuja esindaja: ______________________________________ 

9.5 Käesolev Leping on koostatud eesti keeles ja allkirjastatud digitaalselt mõlema osapoole 

poolt. 

 

 

POOLTE REKVISIIDID 

 

Linnavalitsus: Pakkuja: 

Pärnu Linnavalitsus  

Registrikood 75000064  

Suur-Sepa 16 , 80098 Pärnu  

Tel 444 8120  

 

 

Linnavalitsuse poolt:     Pakkuja poolt: 

 

 

 

_________________________   _________________________ 

 (allkiri/)     (allkiri) 

 



  

Lisa 3 

 

 

Laste ööpäevase turvakoduteenuse kontseptsioonile esitatavad nõuded 

 

Teenuste kontseptsiooni all mõistab Hankija dokumenti, kus sõnastatakse Pärnu linnas laste 

ööpäevaringse turvakodus hooldamise korraldamise üldised printsiibid, sh: 

1. üldhinnang olukorrale; 

2. turvakodu teenuse korraldamise meetmed; 

3. teenuste kvaliteedi tagamise meetmed, töökorraldus; 

4. teenuste korraldamise põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded; 

5. Pakkuja omavastutus ja selle määr; 

6. Teenuste koordinaatorile ja teenuste osutamisega tegelevatele töötajatele esitatavad nõuded 

(kvalifikatsioon, isikuomadused); 

7. pakutavate teenuste hind ühes kuus; 

8. hinnakujundamise põhikomponendid ja hinna põhjendatud muutmise tingimused; 

9. muude tingimuste ja põhimõtete ning dokumentatsiooni muutmise protseduurid ja asjaajamise 

kord; 

10. teenuste arenguvajadus ja selle teostamiseks pakutavad lahendusvariandid; 
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M Ä Ä R U S 

REDAKTSIOON: 

Pärnu Linnavolikogu määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 01.04.2016 

 

 

Pärnu          17. november 2011 nr 23 

 

    

Laste ööpäevase hooldamise kord turvakodus 

 

 

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja 

sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel. 

(Pärnu Linnavolikogu määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 01.04.2016) 

 

 

1. peatükk 

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala 

 

Käesolev kord reguleerib Pärnu linnas vanemliku hoolitsuseta jäänud või ohtu sattunud lastele 

ööpäevase hooldamise teenuse (edaspidi teenus) osutamist turvakodus. Turvakodu on 

isikutele ajutist ööpäevast abi ja tuge ning kaitset pakkuv asutus. (Pärnu Linnavolikogu 

määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 01.04.2016) 

 

2. peatükk 

TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2. Teenuse saajad 

 

(1) Teenuse saajad on eelkõige Pärnu linna elanikud. Teiste omavalitsusüksuste elanikele 

osutatakse vältimatut abi. 

(2) Teenust saavad üldjuhul lapsed vanuses kuni 18 aastat, erandjuhtudel laps koos last hooldava 

isikuga (edaspidi kliendid). 

§ 3. Teenuse osutaja 

 

(1) Teenuse osutaja leidmiseks korraldab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) hanke, 

mille käigus sobivaima pakkumise teinud pakkujaga sõlmitakse teenuse osutamise leping. 

 

(2) Hanke korraldamise tingimused ja teenuse osutajale esitatavad nõuded määrab linnavalitsus. 

 

 

 



§ 4. Teenuse kasutamine 

(1) Esmase kliendi abiteenuse selgitab välja teenuse osutaja. 

(2) Kõigist teenusele sattunud klientidest teatab teenuse osutaja esimesel võimalusel kliendi 

elukohajärgsele eestkosteasutusele (edaspidi omavalitsus) ja kliendi seaduslikule esindajale, kes 

lahendavad kõik hooldatavatesse puutuvad küsimused, mille lahendamine ei kuulu teenuse 

osutaja pädevusse. Juhul, kui teenusele sattunud klientidest ei ole võimalik teavitada 

omavalitsust või kliendi seaduslikku esindajat, teavitatakse nendest politseid. 

(3) Edasine teenuse osutamine toimub kokkuleppel lastekaitsespetsialisti või sotsiaaltöötajaga. 

(4) Teenuse osutaja ei teeninda: 

1) lapsega kaasas olevaid hooldajaid, kes on oma käitumiselt agressiivsed; 

2) ägedate haigustunnustega isikuid, kes vajavad statsionaarset haiglaravi; 

3) alkoholijoobes, toksiliste või narkootiliste ainete mõju all olevaid isikuid; 

4) avalikku korda rikkuvaid ning teiste klientide või teenuse osutajana töötajate elu või tervist 

ohustava käitumisega isikuid; 

§ 5. Teenuse kirjeldus ja eesmärk 

(1) Teenus seisneb klientide võimalikult lühiajalises asutuses hooldamises, kus lapsele 

tagatakse normaalsed kasvu- ja hooldustingimused kuni tema tagasipöördumiseni oma 

vanemate juurde või eestkoste või lapsendamise vormistamiseni või muu hooldusvormi 

kohaldamiseni. 

(2) Teenuse eesmärgiks on soodustada klientide oskuste ja teadmiste arenemist ning 

ühiskondlikult aktsepteeritavate väärtushinnangute ja käitumismallide kinnistumist. 

(3) Kliente hooldatakse varjupaigas aja jooksul, mis on vajalik nende elu edasiseks 

korraldamiseks. 

(4) Kliente võivad turvakodusse (Pärnu Linnavolikogu määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 

01.04.2016) tuua kõik isikud (s.h ametiisikud), kelle arvates ei ole kliente võimalik üle anda või 

jätta hooldamisele nende vanemate, eestkostja või kasuvanemate juurde või suunata tagasi 

hoolekandeasutusse. 

(5) Kliendid võivad turvakodusse (Pärnu Linnavolikogu määrus; 17.03.2016; m/4/2016; jõust. 

01.04.2016) tulla omal algatusel, kui nad on lahkunud kodust, kasuvanema või eestkostja 

juurest või hoolekandeasutusest neile oluliste probleemide tõttu. 

(6) Teenuse osutaja kehtestab kooskõlastatult linnavalitsusega varjupaiga sisekorraeeskirja, 

mida kliendid peavad järgima. Kehtestatud sisekorraeeskiri peab olema teatavaks tehtud ja 

kättesaadavad igale kliendile. 

§ 6. Teenuse tegevused 

(1) Teenus sisaldab järgmisi tegevusi: 

1) klientide vastuvõtt (koos registreerimisega) ja läbivaatamine; 

         2) klientidele ööbimisvõimaluse ja toitlustamise tagamine; 

3) klientidele vajadusel puhta pesu ja riiete võimaldamine; 

4) klientide esmane sotsiaalnõustamine; 

5) klientidele meditsiinilise abi osutamise korraldamine; 

6) klientidele pesemisvõimaluste ja tualettruumide kasutamise tagamine; 
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7) klientide toetamine kooliülesannete lahendamisel; 

8) klientide üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine; 

9) koostöö erinevate laste ja peredega tegelevate spetsialistide ja organisatsioonidega. 

(2) Klientidele, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevaseid 

tegevusi, mis sisaldavad eelkõige mängulisi elemente ja mille eesmärgiks on luua eeldused 

isiksuse arenguks ning sellega kaasnevalt tagada lapse edasine toimetulek ning sotsiaalne 

integratsioon. 

§ 7. Hooldusega seonduvate andmete kasutamine 

 

Kliendi isikut ja tema pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud 

informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides. 

 

§ 8. Teenuse hind 

 

(1) Teenuse osutamise kulud selguvad hanke tulemusel. 

(2) Teenuse saajatele on teenus tasuta. 

(3) Linnavalitsus tasub teenuse osutajale linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse 

osutamise kulud vastavalt avaliku konkursi alusel sõlmitud lepingus sätestatud tingimustele ja 

mahus. 

 

 

3. peatükk 

LÕPPSÄTTED 

 

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine 

 

Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 18. märtsi 2004 määrus nr. 11 “Laste ööpäevase 

hooldamise ja rehabilitatsiooni kord varjupaigas” 

 

§ 10. Jõustumine 

 

Määrus jõustub 01. jaanuaril 2012. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Vahur Mäe 
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Turvakoduteenusel viibinud kliendid              Lisa 5 

 

Aasta: 

 

Kuu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prk – piirkond          T/L 

 

Kesklinn  1        T  Täiskasvanu 

Mai   2        L Laps 

Rääma   3         

Ülejõe   4 

Jrk  Perekonnanimi Eesnimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 KOKKU Prk T/L 

1                                                                   0     

2                                                                   0     

3                                                                   0     

4                                                                   0     

5                                                                   0     

6                                                                   0     

7                                                                   0     

8                                                                   0     

9                                                                   0     

10                                                                   0     

    KOKKU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0     


