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Pärnu Linnavalitsus kutsub Teid osalema sotsiaalteenuste tellimise hankes “Noortele 

psühholoogilise nõustamise teenuse osutamine Pärnu linnas”. 

 

Hankedokumentide kohta selgituste või täiendava teabe saamiseks palume pöörduda hanke eest 

vastutava isiku poole. 

 

 

1. Hanke iseloomustus 

 

1.1 Hankija: 

Pärnu Linnavalitsus, registrikood 75000064 

Aadress: Suur – Sepa 16, 80098 Pärnu, Eesti Vabariik 

Telefon: 444 8220, e-post: kantselei@lv.parnu.ee  

 

1.2 Hanke eest vastutav isik: 

Jaana Kannistu, sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse juhataja 

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

 

1.3 Hanke objektiks on psühholoogilise nõustamise teenuse tellimine asustusüksuses Pärnu linn 

(mitte kogu Pärnu kui kohaliku omavalitsuse territooriumil) elavatele noortele, vanuses seitse kuni 

kakskümmend kuus eluaastat (edaspidi Klient), aitamaks noori nende isikupära, vajadusi ja 

keskkonda arvestades parimale võimalikule toimetuleku tasemele.  

 

1.5 Teenuse osutamise tähtaeg on 01. jaanuar 2018 kuni 31. detsember 2018. 

 

1.6 Hanke eesmärgiks on tagada Sotsiaalhoolekande seaduses §14 lg 2 Pärnu linnale pandud 

kohustuse täitmine toimetulekuks vajalike muude sotsiaalteenuste korraldamisel.  

 

2. Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus 

 

2.1 Noorte psühholoogilise nõustamise teenust osutatakse Pärnu linnas, selleks sobivates 

ruumides, mis peavad asuma noortele teadaolevas ning kättesaadavas kohas, pakkuma 

privaatsust ning neid peab olema võimalik külastada üksinda, paarikaupa või soovi korral 

väiksema grupiga; 

2.2 Noorte psühholoogiline nõustamine puudutab peamiselt seksuaalvaldkonda ja valdkonnas 

käsitletavad teemad on: 

2.2.1 seksuaalanatoomia ja –füsioloogia; 

2.2.2 murdeea muutused, füüsiline ja sotsiaalpsühholoogiline küpsemine; 

2.2.3 seksuaalsus ja lähedased suhted; 

2.2.4 seksuaalelu alustamisega seonduv; 

2.2.5 seksuaalne identiteet; 

2.2.6 soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamine; 

2.2.7 nõustamine enne ja pärast soovimatu raseduse katkestamist; 

2.2.8 nõustamine raseduse korral; 

2.2.9 nõustamine seksuaalvägivalla korral; 
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2.2.10 psühhoseksuaalne nõustamine. 

2.3 Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamine sisaldab järgmiseid tegevusi: 

2.3.1 teenuse koordineerimine; 

2.3.2 noorte ärakuulamine, informeerimine ja nõustamine; 

2.3.3 klientide psühholoogilise nõustamise teenuse arendamine koostöös linnavalitsuse 

sotsiaalosakonnaga; 

2.3.4 klientide ja tegevuste üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine. 

2.4 Noorte psühholoogilise nõustamise teenuse orienteeruv maht on 648 tundi aastas, keskmiselt 

54 tundi kuus. 

2.5 Teenuse täpsem kirjeldus on toodud lisas 2. 

 

3. Nõuded pakkujale 

3.1 Pakkuja põhikirjaliseks tegevuseks peab olema sotsiaal- või meditsiiniteenuste osutamine. 

Hankija kontrollib nimetatud tingimuse täitmist e-äriregistrist; 

3.2 Kui pakkuja on viimase 2 aasta jooksul osalenud lastele ja/või lastega peredele suunatud 

hoolekandealastes projektides või osutanud sellealaseid sotsiaalteenused, esitab 

hankedokumentide (edaspidi HD) lisa 1 vormis 3 loetelu kahel viimasel aastal 

hoolekandealastes projektides osalemise või sõlmitud olulisemate samasisuliste lepingute 

kohta, näidates ära projekti eesmärgi, osutatud teenuse kirjelduse ja mahu, teenuse osutamise 

aja ja tellija nime ja kontaktandmed. 

3.3 Pakkuja peab tagama vähemalt 2 (kahe) kvalifitseeritud töötaja olemasolu. 

 

4. Pakkumuse struktuur 

4.1 Pakkumus peab vastama hankedokumentides esitatud tingimustele ega või olla mis tahes viisil 

eksitav. 

4.2 Pakkumuse tähtaegsel esitamisel kinnitab pakkuja täielikku nõustumist kõigi pakkumuse 

dokumentides esitatud tingimustega.  

4.3 Pakkumus ja selle juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles. 

4.4 Pakkumus peab olema koostatud järgnevalt esitatud struktuuri kohaselt: 

4.4.1 Pakkuja nimi, aadress, registrikood, lühike tutvustus (sh pakkuja senised kogemused ja 

olemasolevad ressursid); 

4.4.2 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; 

4.4.3 Pakkuja kinnitus – HD Lisa 1 vorm 1; 

4.4.4 Loetelu osaletud või korraldatud hoolekandealaste projektides ja sõlmitud lepingute kohta 

– HD Lisa 1 vorm 2; 

4.4.5 Ülevaade personalist: 

4.4.5.1 vastutavate spetsialistide ja teenust osutama hakkavate psühholoogiliste nõustajate arv ja 

nende kirjalikud nõusolekud; 

4.4.5.2 teenuse osutamisega tegelema hakkavate spetsialistide CV-d koos haridust ning erialase 

koolituse läbimist tõendavate dokumentide koopiatega; 

4.4.6 teenuse osutamise kontseptsioon vastavalt lisale nr 3; 

4.4.7 nõustamisteenuse osutamiseks sobivate ruumide kasutamisõigust tõendavad dokumendid; 

4.4.8 pakkumuse maksumus eurodes koos käibemaksuga (hankedokumentide Lisa 1 vorm 4) 

arvestades hankedokumentide punktis 2 sätestatud nõudeid. 

4.5 Teenuse maksumuse arvutamisel peab pakkuja arvestama kõigi kaasnevate töömahtude ja 

kulutustega, mis tagavad pakkumuse hankedokumentidele vastava teenuse.  

 

5. Pakkumuste esitamise viis ja tähtaeg 



5.1 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 20. november 2017 kell 12:00, elektroonilisel kujul 

digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile jaana.kannistu@lv.parnu.ee varustatud märksõnaga 

„psühholoogiline nõustamine“. 

 

6. Pakkumuste hindamine 

6.1 Pakkumusi hindab Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond. 

6.2 Edukaks tunnistatakse kõige madalama hinnaga pakkumus. 

6.3 Vajadusel otsustab sotsiaalosakond pakkujaga edasiste läbirääkimiste pidamise ja määrab 

läbirääkimisi pidavad isikud. 

6.4 Hankedokumentides reguleerimata küsimustes jõutakse pakkujaga kokkuleppele läbirääkimiste 

teel. 

6.5 Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui pakutud maksumused ületavad 

oluliselt selleks eelarves planeeritud summat. 

6.6 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.  

 

7. Lepingu sõlmimine 

7.1 Hankija teeb edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale ettepaneku lepingu 

sõlmimiseks. Lepingu sõlmimise aluseks on käesolevad hankedokumendid, edukaks 

tunnistatud pakkumus ning läbirääkimistel kokkulepitud tingimused. 

7.2 Teenuse korraldamise aluseks oleva õigusliku regulatsiooni muutumisel on Hankijal õigus 

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

Pakkujaga läbirääkimisi teenuse korraldamise tingimuste muutmiseks. 

 

 

 

 

 

Lisa 1 – vormid 

Lisa 2 – teenuse kirjeldus ja mahud 

Lisa 3 – teenuse kontseptsioonile esitatavad nõuded 

Lisa 4 – noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord 
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Lisa 1 

 

Vorm 1 – Pakkuja kinnitus 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuste tellimise hanke nimetus: “Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse 

osutamine Pärnu linnas” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 

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 hanget ning nõustume kõrvaldama kõik puudused nende 

esinemise korral. 

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

võimalused, vahendid ja seadmed eelnimetatud hanke teostamiseks. 

4. Kinnitame, et meie pakkumuse lahutamatuks osaks loetakse kõik dokumendid ning mis  

moodustavad meie pakkumuse terviku. 

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

tähtpäevast.  

6. Oleme täielikult teadlikud, et hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Esindaja nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lisa 1 

Vorm 2 - Kinnitus lepingute nõuetekohase täitmise kohta 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuste tellimise hanke nimetus: “Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse 

osutamine Pärnu linnas” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 

 

Kinnitame, et oleme viimase kahe aasta jooksul osalenud hoolekandealastes projektides või täitnud 

nõuetekohaselt kõik järgnevalt loetletud sotsiaalteenuste osutamiseks sõlmitud lepingud: 

 

Viimase kahe aasta jooksul projektides osalemise ja sõlmitud lepingute loetelu: 

Projektides osalemine 

Teenuse kirjeldus ja maht 

Teenuse 

osutamise aeg 

Tellija nimi, 

kontaktandmed 

Lepingute maksumus 

eurodes (ilma 

käibemaksuta) 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Esindaja nimi 

 

 



Lisa 1 

Vorm 3 – Pakkumuse maksumus 

 

Hankija: Pärnu Linnavalitsus 

 

Sotsiaalteenuste tellimise hanke nimetus: “Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse 

osutamine Pärnu linnas” 

 

Pakkuja nimi: 

 

 

Registrikood: 

 

 

Aadress,  

e-posti aadress: 

 

 

 
 Hankija poolne 

orienteeruv maht 

(aastas) 

Teenuse 

maksumus 

(tunnihind) 

Pakkuja poolt 

garanteeritud 

teenuse maht 

(aastas) 

Pakkumuse 

maksumus aastas 

(teenuse mahtude 

alusel) 

tundides eurodes 

(koos 

käibemaksuga) 

tundides eurodes (koos 

käibemaksuga) 

 

2018. a 

           

          648 

   

 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Esindaja nimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lisa 2 

 

Noorte psühholoogilise nõustamise teenuse kirjeldus ja mahud 

 

1. Psühholoogilise nõustamise teenust korraldatakse asustusüksuses Pärnu linn (mitte kogu 

KOVis) elavatele noortele, aitamaks noori nende isikupära, vajadusi ja keskkonda arvestades 

parimale võimalikule toimetulekutasemele. 

2. Noorte psühholoogilise nõustamise teenust osutatakse asustusüksuses Pärnu linn, selleks 

sobivates ruumides, mis peavad asuma noortele teadaolevas ning kättesaadavas kohas. 

Ruumide asukoht peab pakkuma privaatsust ja neid peab olema võimalik külastada üksinda, 

paarikaupa või ka väiksema grupiga. 

3. Noorte nõustamise teenus keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh 

enesekindlus, vanematest sõltumatuks saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, 

seksuaalprobleemid, probleemid koolis jne. Teenus võimaldab kohanemisvõime ja 

suhtlemisoskuste täiustamist, enesehinnangu korrigeerimist. Eesmärgiks lisaks soovimatute 

raseduste ning sugulisel teel levivate haiguste vältimisele on tõsta vastupidavust stressile, eluga 

toimetulekuvõimet ning koostöös noorega leida uusi vaatenurki, lahendusi ja 

tulevikuväljavaateid. 

4. Noorte psühholoogilisel nõustamisel käsitletavad teemad on: 

4.1 seksuaalanatoomia ja –füsioloogia; 

4.2 murdeea muutused, füüsiline ja sotsiaalpsühholoogiline küpsemine; 

4.3 seksuaalsus ja lähedased suhted; 

4.4 seksuaalelu alustamisega seonduv; 

4.5 seksuaalne identiteet; 

4.6 soovimatu raseduse ja sugulisel teel levivate haiguste ennetamine; 

4.7 nõustamine enne ja pärast soovimatu raseduse katkestamist; 

4.8 nõustamine raseduse korral; 

4.9 nõustamine seksuaalvägivalla korral; 

4.10 psühhoseksuaalne nõustamine. 

5. Noorte psühholoogilise nõustamise teenuse korraldamine sisaldab: 

5.1. teenuse koordineerimine; 

5.2. noorte ärakuulamine, informeerimine ja nõustamine; 

5.3. klientide ja tegevuste üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine; 

5.4. klientide psühholoogilise nõustamise teenuse arendamine koostöös linnavalitsuse 

sotsiaalosakonnaga. 

6. Nõustaja töös on olulisel kohal eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine. 

Nõustaja lähtub oma tegevuses oma kompetentsuse piiridest. Tema töö nõuab head 

probleemikäsitlemise- ja suhtlemisoskust, tolerantsust, empaatiat, sõbralikkust ja siirust. 

Nõustaja arvestab iga kliendi individuaalseid vajadusi ja väärtushinnanguid ega tee midagi, 

mis lõppkokkuvõttes võiks klienti kahjustada. 

7. Noortele psühholoogilist nõustamist osutatakse ajavahemikul 01. jaanuar 2018 - 31. detsember 

2018. 

8. Noortele psühholoogilist nõustamist osutatakse keskmiselt 54 tundi ühes kuus, aastas kokku 

orienteeruvalt 648 tundi. 

9. Noortele psühholoogilise nõustamise osutamisega hõivatakse minimaalselt kaks vastava 

ettevalmistuse saanud spetsialisti. 



Lisa 3 

 

Noorte psühholoogilise nõustamise teenuse kontseptsioonile esitatavad nõuded 

 

Noorte psühholoogilise nõustamise teenuse kontseptsiooni all mõistab Hankija dokumenti, kus 

sõnastatakse asustusüksuses Pärnu linn noorte psühholoogilise nõustamise teenuse korraldamise 

üldised printsiibid, sh: 

 üldhinnang olukorrale; 

 noorte psühholoogilise nõustamise teenuse korraldamise meetmed; 

 ühistegevuse alused Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna ja Pärnu linna noortega; 

 teenuse kvaliteedi tagamise meetmed, töökorraldus; 

 Pakkuja omavastutus ja selle määr; 

 Teenuse koordinaatorile ja nõustamisega tegelevatele spetsialistidele esitatavad nõuded 

(kvalifikatsioon, täiendkoolitus, isikuomadused); 

 teenuse korraldamise põhimõtted, eesmärgid ja ülesanded; 

 teenuse arenguvajadus ja selle teostamiseks pakutavad lahendusvariandid; 

 muude tingimuste ja põhimõtete ning dokumentatsiooni muutmise protseduurid ja 

asjaajamise kord 

 Hankijale esitatavad tingimused ja ettepanekud teenuse paremaks korraldamiseks. 



Lisa 4 

 

 

Noortele psühholoogilise nõustamise teenuse osutamise kord 

Pärnu Linnavolikogu 20. aprilli 2006. a määrus nr 21 

 

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

arvestades sotsiaalhoolekande seaduse § 21.  

 
1. PEATÜKK 

ÜLDSÄTTED 

 

§ 1. Määruse reguleerimisala  

Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavatele noortele 

psühholoogilise nõustamise teenuse osutamist.  

 

2. PEATÜKK 

TEENUSE KIRJELDUS 

§ 2. Teenuse saajad  

Teenust saavad Eesti rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavad noored vanuses seitse kuni 

kakskümmend kuus eluaastat, kes vajavad psühholoogilist abi iseenda isiksuse, suhete, 

elusündmuste ja elumuutustega seotud probleemidega toimetulekuks (edaspidi kliendid ).  

 

§ 3. Teenuse osutaja  

(1) Teenuse osutajaid võib olla mitu, sh Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav 

hoolekandeasutus Pereabikeskus (edaspidi keskus ) ning juriidilised isikud, kellega linnavalitsus 

sõlmib teenuse korraldamise lepingu (edaspidi korraldaja).  

 

(2) Korraldajale esitatavad nõuded teenuse korraldamise ja hinna osas määratakse kindlaks teenuse 

korraldamise lepinguga.  

 

§ 4. Teenuse osutamine  

(1) Esmase teenuse vajaduse selgitavad välja teenuse osutajad.  

 

(2) Teenuse osutamine on reeglina anonüümne ega olene kliendi soost, vanusest ning sotsiaalsest 

eripärast.  

 

(3) Teenust osutatakse Pärnu linnas selleks sobivates ruumides, mis peavad asuma klientidele 

teadaolevas ning kättesaadavas kohas.  

 

§ 5. Teenuse kirjeldus ja eesmärk  

(1) Teenus keskendub täiskasvanuks saamise spetsiifilistele probleemidele, sh enesekindlus, 

vanematest sõltumatuks saamine, iseolemine sõprade ringis, lähisuhete loomine, 

seksuaalprobleemid, probleemid koolis jne.  

 

(2) Teenus võimaldab kohanemisvõime ja suhtlemisoskuste täiustamist ning klientide 

enesehinnangu korrigeerimist.  



(3) Teenuse eesmärgiks on tõsta klientide vastupidavust stressile, eluga toimetulekuvõimet ning 

koostöös klientidega leida uusi vaatenurki, lahendusi ja tulevikuväljavaateid.  

(4) Teenus sisaldab järgmiseid tegevusi: 

1) klientide ärakuulamine ja informeerimine; 

2) klientide nõustamine kõrgharidusega spetsialisti, sh psühholoogi poolt; 

3) klientide nõustamine kesk-eriharidusega spetsialisti poolt; 

4) klientide psühholoogilise nõustamise teenuse arendamine koostöös linnavalitsuse 

sotsiaalosakonnaga; 

5) klientide ja tegevuste üle aruandluse pidamine, teenuse analüüsimine ja arendamine.  

 

§ 6. Teenuse osutamisega seonduvate andmete kasutamine  

Klientide ja nende pereliikmeid puudutavaid andmeid ning muud teenuse osutamisega seotud 

informatsiooni kasutatakse ainult teenuse eesmärkidest lähtuvalt ja osapoolte huvides. Olulisel 

kohal on eetiliste põhimõtete ja konfidentsiaalsuse nõuete järgimine, teenuse osutamise käigus ei 

tohi teha midagi, mis lõppkokkuvõttes võiks kliente kahjustada.  

 

3. PEATÜKK 

TEENUSE HIND 

§ 7. Hinna kujunemine  

(1) Keskuse poolt osutatava teenuse hinna otsustab keskuse juhataja, võttes aluseks linnavalitsuse 

poolt kehtestatud hinnakirja ja arvestades kliendi sissetulekuid, teenuse kasutamise põhjust ning 

teisi juhtumiga seotud asjaolusid.  

 

(2) Linnavalitsuse poolt korraldajale makstav teenuse osutamise hind määratakse kindlaks 

linnavalituse ja korraldaja vahel sõlmitavas lepingus.  

 

§ 8. Teenuse eest tasumine  

(1) Keskuse poolt osutatava teenuse kulud kaetakse linna eelarvest selleks ettenähtud vahenditest.  

 

(2) Korraldaja poolt osutatava teenuse eest tasub linnavalitsus korraldajale linna eelarvest selleks 

ette nähtud vahenditest vastavalt linnavalitsuse ja korraldaja vahel sõlmitud lepingus sätestatud 

tingimustele ja mahus.  

 

4. PEATÜKK 

LÕPPSÄTTED 

 

§ 9. Jõustumine  

Määrus jõustub 01. mail 2006.  

 

Volikogu esimees Ahti Kõo 

 


