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I. ÜLDSÄTTED 

 

1. Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakond (edaspidi osakond) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi 

linnavalitsus) struktuuriüksus, mis allub vastava ala abilinnapeale.  

 

2. Osakond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Pärnu linna põhimäärusest, 

käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.  

 

3. Osakonnal on oma dokumendiplangid ja pitsat. 

 

4. Osakonna ametnikud võtab teenistusse ning töötajatega sõlmib töölepingu ja teostab muid 

tööandja õigusi linnapea. 

 

II. OSAKONNA ÜLESANDED 

 

5. Osakonna ülesanded on:  

1) Pärnu linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja 

kergendamiseks abi osutamine; 

2) sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas 

kohanemisele kaasaaitamine; 

3) osakonna tööks vajaliku sotsiaalinfo kogumine ja vahendamine ning andmekogudes 

sisalduvate andmete töötlemine;  

4) riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine; 

5) sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise korraldamine; 

6) eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Pärnu linna kui 

eestkosteasutuse ülesannete täitmine; 

7) omasteta surnute matmise korraldamine; 

8) tervishoiualase tegevuse korraldamine; 

9) osakonna tegevusvaldkondadega seotud linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi 

hallatavad asutused) arengukavade koostamise nõustamine; 

10) hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine, kontrollimine, nõustamine ja töö 

analüüsimine; 
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11) hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmise ja juhtide personalitöö korraldamise 

juhtimine; 

12) valdkonna projekti- ja tegevustoetuste määramise korraldamine; 

13) valdkonna teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine; 

14) valdkonnaga seotud kodanike organisatsioonide esindajate nõustamine; 

15) valdkonnaga seotud õigusaktide eelnõude ettevalmistamine. 

 

III. OSAKONNA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

 

6. Osakonnal on õigus:  

1) saada linnavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt, linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt ning 

teistelt juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on vajalikud talle 

pandud ülesannete täitmiseks; 

2) teha linnavalitsusele ettepanekuid osakonna ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide 

vastuvõtmiseks ning valmistada ette nende aktide eelnõud;  

3) võtta haldusaktidena vastu otsuseid osakonna pädevusse kuuluvates küsimustes; 

4) teha koostööd teiste asutuste ja organisatsioonide ning muude isikutega käesolevast 

põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmiseks;  

5) moodustada oma ülesannete täitmiseks vajalikke komisjone ja töörühmi;  

6) kaasata oma ülesannete täitmisel vajadusel ja kokkuleppel linnavalitsusega teiste 

struktuuriüksuste teenistujaid;  

7) nõuda linnavalitsuse teistelt struktuuriüksustelt ning linnavalitsuse hallatavatelt asutustelt 

aruandeid ja seletusi küsimustes, mis kuuluvad osakonna tegevusvaldkonda;  

 

7. Osakond on kohustatud:  

1) täitma temale pandud ülesanded tähtaegselt ja kvaliteetselt;  

2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid otstarbekalt ning heaperemehelikult;  

3) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni.  

4) tegema koostööd teiste struktuurüksustega käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete 

täitmiseks.  

 

IV. OSAKONNA JUHTIMINE 

 

8. Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes:  

1) esindab osakonda; 

2) annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi linnavalitsusele ja teistele 

struktuuriüksustele; 

3) planeerib ja korraldab osakonna tegevust, tagab osakonnale pandud ülesannete ja kohustuste 

täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete täitmise eest;  

4) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid; 

5) esindab linnavalitsust käesoleva põhimäärusega antud pädevuse piires ja muude õigusaktidega 

kehtestatud korras;  

6) sõlmib linnavalitsuse nimel osakonna ülesannete täitmiseks lepinguid linnaeelarves selleks 

ette nähtud vahendite piires ning kooskõlas Pärnu Linnavalitsuse teabehalduse korraga; 

7) kirjutab alla osakonna pädevuses olevates küsimustes tehtud osakonna otsustele;  

8) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke eelarvevahendeid ning kasutab eraldatud 

vahendeid vastavalt kehtivale korrale;  

9) tagab raamatupidamise algdokumentatsiooni vastavuse kehtivatele nõuetele;  

10) annab alluvatele teenistujatele juhiseid ja korraldusi ning teostab järelevalvet temale alluvate 

teenistujate teenistuskohustuste täitmise üle;  
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11) teeb abilinnapea kaudu linnavalitsusele ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja 

töökorralduse kohta;  

12) teeb abilinnapea kaudu linnapeale ettepanekuid osakonna teenistujate teenistusse võtmise, 

nende ametijuhendite, töötasustamise, edutamise, distsiplinaarkaristuste määramise ning 

ergutuste kohaldamise kohta;  

13) taotleb osakonna teenistujatele täiendkoolitust osakonnale pandud ülesannete paremaks 

täitmiseks;  

14) tagab osakonna ülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide eelnõude ettevalmistamise;  

15) annab temale õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks käskkirju;  

16) tagab osakonna töö kvaliteedi ja tulemuslikkuse olemasolevate organisatsiooniliste ja 

majanduslike tingimuste piires; 

17) täidab teisi talle ametijuhendiga pandud ülesandeid. 

 

9. Osakonna juhataja äraolekul asendab teda ametijuhendiga või linnapea käskkirjaga määratud 

isik.  

 

V. PIIRKONDLIKUD HOOLEKANDEKONTORID 

 

10. Pärnu linna elanikele sotsiaalabi osutamiseks võimalikult kodu lähedal on moodustatud neli 

piirkondlikku hoolekandekontorit asustusüksuses Pärnu linn – Kesklinna hoolekandekontor, Mai 

hoolekandekontor, Rääma hoolekandekontor ja Vana-Pärnu hoolekandekontor ning kolm 

piirkondlikku hoolekandekontorit osavaldades – Audru osavalla hoolekandekontor, Paikuse 

osavalla hoolekandekontor ja Tõstamaa osavalla hoolekandekontor. 

 

11. Piirkondlikud hoolekandekontorid teenindavad järgmiste piirkondade elanikke: 

1) Kesklinna hoolekandekontor – Pärnu linna Kesklinna (v.a. Papiniidu ettevõtluspiirkond ja Mai 

elamupiirkond) piirkond; 

2) Mai hoolekandekontor – Pärnu linna Kesklinna (Papiniidu ettevõtluspiirkond ja Mai 

elamupiirkond) ja Raeküla piirkond; 

3) Rääma hoolekandekontor – Pärnu linna Rääma, Tammiste ja Ülejõe (Tallinna mnt-st Raba tn 

suunas olev osa) piirkond; 

4) Vana-Pärnu hoolekandekontor – Pärnu linna Vana-Pärnu ja Ülejõe (Tallinna mnt-st Sauga jõe 

suunas olev osa) piirkond. 

5) Audru osavalla hoolekandekontor – Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kihlepa, Kõima, 

Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Malda, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, 

Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna külad, Lavassaare alev ning Audru alevik. 

6) Paikuse osavalla hoolekandekontor - Silla, Seljametsa, Põlendmaa, Tammuru ja Vaskrääma 

külad ning Paikuse alev, 

7) Tõstamaa osavalla hoolekandekontor – Lõuka, Ermistu, Tõlli, Värati, Kastna, Ranniku, 

Rammuka, Tõhela, Männikuste, Alu, Kiraste, Pootsi, Lao, Peerni, Kõpu, Kavaru, Päraküla, 

Seliste, Kabriste, Lindi, Liu, Marksa ja Manija külad ning Tõstamaa alevik. 

 

VI. SOTSIAALOSAKONNA STRUKTUUR 

 

12. Osakonna struktuuris on lastekaitseteenistus. 

 

13. Lastekaitseteenistuse ülesanded on: 

1) lastekaitsetöös lapse õigusi ja heaolu tagavate põhimõtete järgimine; 

2) Pärnu linna lastele ning lastega peredele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine; 
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3) abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse hindamine ja lapse 

abistamiseks meetmete pakkumine; 

4) perekonnast eraldatud lapsele ja tema perekonnale abistamismeetmete pakkumine; 

5) linnavalitsuse hallatavate lasteasutuste sisehindamise üle teenistusliku järelevalve 

korraldamine; 

6) lapse arengut toetava keskkonna loomiseks ning laste, lastega perede ja lapsi kasvatavate 

isikute toimetuleku parandamiseks oma haldusterritooriumil vajaliku teabe kogumine laste ja 

perede olukorra ning vajaduste kohta; 

7) lastekaitseseaduses sätestatud alustel kohaliku omavalitsuse üksusele pandud riikliku 

järelevalve teostamine; 

8) perekonnaseaduses sätestatud alustel kohalikule omavalitsusele pandud eestkostja ülesannete 

täitmine. 

 

14. Lastekaitseteenistust juhib teenistuse juhataja, kes korraldab vahetult teenistuse igapäevast 

tööd ja tagab teenistusele pandud ülesannete täitmise. 

 

VII. OSAKONNA ÜMBERKORRALDAMINE 

 

15. Ümberkorraldamine toimub:  

1) osakonna funktsioonide muutumisel seoses linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuri 

muutumisega;  

2) linnavalitsuse ettepanekul;  

3) muudel seadusega määratletud juhtudel.  

 

16. Osakonna ümberkorraldamise otsustab linnavalitsus või linnavalitsuse ettepanekul Pärnu 

volikogu. 

 

VIII. LÕPPSÄTTED 

 

17. Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavalitsuse 29.06.2015 korraldus nr 351 „Pärnu 

Linnavalitsuse sotsiaalosakonna põhimäärus“.  

 

18. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.  

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 /allkirjastatud digitaalselt/ 

Romek Kosenkranius 

linnapea  Tiina Roht 

 linnasekretär 


