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Meetme 2.1  
„Lapsehoiu ja puudega laste hoolekandeteenuste arendamine hoolduskoormuse 
vähendamiseks“  tegevuse 2.1.2 „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise 
toetamine 0–7-aastastele lastele“ toetuse taotlus 
 
 
1. Taotleja 

Nimi (juriidiline isik)  

Registrikood  

Juriidiline vorm  kohaliku omavalitsuse üksused 

Telefon  

E-post  

Riik  

Aadress  

Postiindeks   

Pangakonto  

   Projekti kulude käibemaks  saab küsida riigilt tagasi 
 jääb kulu tegija kanda 

Kaupade/teenuste ostmiseks, tööde 
tegemiseks tuleb läbi viia riigihange 

 jah 
 ei 
 ei kohaldu 

Kontaktisik1 

Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

Allkirjaõiguslik isik 

                                                 
1  Esindajate paljususe korral lisada ridu 

Sotsiaalkaitseministri 19.05.2015. a määrusega nr 26 kinnitatud 
„Meetme „Lapsehoiukohtade loomine ja teenusepakkumise toetamine 

0–7-aastastele lastele” toetuse andmise tingimused ja kord” 
lisa 1 

vorm A 



Nimi  

Isikukood  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

 
 

2. Projekti üldandmed 
 

1.1. Projekti nimi   

1.2. Projekti algus ja lõpp (pp.kk.aa)  

1.3. Projektiga seotud toetused 

Kas taotleja on rakendanud, taotlenud või kavatseb taotleda vahendeid 
käesoleva projektiga sisuliselt seotud (k.a jätkutegevused) tegevuste 
rahastamiseks? („Jah“ vastuse puhul täita all olev tabel. Vajadusel lisada ridu) 

 jah    
 ei 

Rahastaja nimi Toetuse täpsustus Kuupäev Summa 

    

    

    

 
 
3. Sisu 
 

3.1 Projekti valdkonnad 

Valdkond, millesse projekt panustab Lapsehoiukohtade loomine ja 
teenusepakkumise toetamine 0–7-
aastastele lastele 

 
 

3.2 Projekti kirjeldus 

3.2.1 Olemasolev olukord ja ülevaade projekti vajalikkusest (max 3000 tähemärki) 
 
 

3.2.2 Projekti eesmärk ja tulemused (max 3000 tähemärki) 
 
 

3.2.3 Projekti lühikokkuvõte avalikkusele (max 3000 tähemärki) 
 

3.2.4 Projekti tulemuste jätkusuutlikkus (max 3000 tähemärki) 

3.2.5 Kaasnevad riskid ja nende maandamine (max 3000 tähemärki) 

3.2.6 Projekti kasusaajad        lapsevanemad2  

Kasusaajate asukoht  

Kasusaajate täpsustus 
 
 
 

                                                 
2 Vastavalt käesoleva määruse §-le 2 on lapsevanem isik, kes on lapse bioloogiline vanem, kasuvanem, eestkostja või hooldaja 



 

 
4. Näitajad 

 

Näitaja nimetus Sihtväärtus 

Uute lapsehoiukohtade arv  

 

 

 

Palun tutvuge alljärgnevate tingimustega ning kinnitage, et olete nendega nõus: 

 Kinnitan, et olen teadlik toetuse saamisega kaasnevatest avalikkuse teavitamise 
nõuetest, mis on kehtestatud struktuuritoetuse seaduse § 39 lõike 10 alusel; 

 Kinnitan, et olen teadlik, et struktuuritoetuse seaduse § 39 lõikes 3 nimetatud toetuse 
saamisega seotud andmed avalikustatakse; 

 Kinnitan, et olen teadlik, et toetuse andmisest võidakse taganeda ja sealjuures tuleb 
aluseta saadu tagasi maksta, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 45 lõikes 1 
nimetatud finantskorrektsiooni alused, või taotluse rahuldamise otsus võidakse 
tunnistada kehtetuks, kui esinevad struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 nimetatud 
taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistamise alused; 

 Kinnitan, et olen teadlik tulu teenimisega seotud mõjust toetuse saamisele ja olen 
taotluse koostamise raames arvestanud puhastulu teenimise piirangutega; 

 Kinnitan, et mina ja mu partnerid nõustuvad, et neid auditeeritakse ja kontrollitakse 
struktuuritoetuse seaduse alusel. 

..................................…(kinnitaja nimi) …………………..  kinnitan, et kõik esitatud 
andmed on õiged, olen ülaltoodud tingimustega tutvunud ja olen nendega nõus  

https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para39
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para45
https://www.riigiteataja.ee/akt/121062014001#para22

