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määrusele nr 2 

 

AVALDUS LAPSEHOIUTEENUSE 

VÕI PUUDEGA LAPSELE TUGITEENUSE SAAMISEKS 

 

Taotleja andmed: 

Ees- ja perekonnanimi  
Isikukood  
Registreeritud elukoht  
Tegelik elukoht  
Telefon  
e-posti aadress  
Taotleja on lapse [  ] VANEM    [  ] HOOLDUSVANEM     [  ] EESTKOSTJA 

 

Taotleja on: 

[  ]  Töötav, sh FIE  - vähemalt 18aastased isikud, kes teenivad palka, kasu või hüvesid perele, 

aga samuti kellel on ettevõte või töökoht, kuid on ajutiselt tööst eemal 

[  ] Töövõimetuspensionär, osalise või puuduva töövõimega isik 

[  ] Töötu – on registreeritud töötuna, otsib aktiivselt tööd ning on valmis kohe tööle asuma 

[  ] Pikaajaline töötu – isik on töötu ning ei ole olnud hõivatud tööga või tööga võrdsustatud 

tegevustega rohkem kui 12 kuud 

[ ] Mitteaktiivne – isikud, kes hetkel ei ole ei töötud ega ka hõivatud, sealhulgas 

ajateenistujad, õppurid  vanemapuhkusel olijad. 

  

Osalemine hariduses ja/või koolitusel (sealhulgas kursustel, tööpraktikal jms): 

[  ]  Jah 

[  ]  Ei 

 

 

 



Lapse andmed: 

Ees- ja perekonnanimi  
Isikukood  
Registreeritud elukoht  
Tegelik elukoht  
Haridusasutus/koolieelne 

lasteasutus või kodune 
 

Puude raskusaste ja 

kehtivusaeg 
 

Rehabilitatsiooniplaani 

number ja kehtivusaeg 
 

Lapse abivajaduse kirjeldus 

(puudest tulenev spetsiifika) 

 

 

Soovitud teenus(ed): 

[  ] Lapsehoiuteenus     [  ] Eluruumi kohandamine 

[  ] Isikliku abistaja teenus    [  ] Transporditeenus 

[  ] Tugiisiku teenus     [  ] Psühholoogiteenus 

[  ] Abi- ja tugivahendi soetamine/rentimine  [  ] Logopeed, kõneteraapia 

[  ] Muu  tugiteenus___________________________________________________________ 

Teenus(t)e saamise vajadus: 

[  ] Asuda tööle     [  ] Asuda õppima 

[  ] Suurendada töökoormust    [  ] Jätkata õpinguid 

[  ] Säilitada töökoht     [  ] Puhkuseks 

[  ] Muu põhjendatud vajadus___________________________________________________ 

Soovitud teenuseosutaja  
Teenuse soovituslik 

sagedus, koht, aeg 
 

Varasem sarnase teenuse 

kasutamine ( kus, millal) 
 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja olen teadlik taotluse eesmärgist ning annan 

nõusoleku isikuandmete, sh delikaatsete isikuandmete töötlemiseks ulatuses, mis on 

vajalik teenusele suunamise aluseks olevate asjaolude tuvastamiseks, hüvitise 

maksmiseks või muuks taotlusest tulenevate tegevuste läbiviimiseks, sh edastamiseks 

kolmandatele isikutele. 

 

_________________________________                              „_____“_______________20__ 


