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Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr  63 

                                                                                                      „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise 

kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord“ juurde 

 

Alutaguse  Vallavalitsus 

Eeltaotlus eluruumi kohanduse toetuse saamiseks 

 

Kohanduse vajaja (taotleja) andmed: 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Elukoht  

Kontaktandmed (telefon, e-post)  

Taotleja seadusliku esindaja andmed (täidetakse juhul, kui kohandust vajav isik on alaealine või 

täisealine piiratud teovõimega isik): 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Elukoha aadress  

Esindusõiguse alus 

(lapsevanem, eestkostja) 

 

Kontaktandmed (telefon, e-post)  

Toetust vajava isiku leibkonda kuuluvad: 

Ees- ja perekonnanimi Isikukood Sotsiaalne seisund* Sissetulek kuus 

    

    

    

    

    

*sotsiaalse seisundi liigid: töötaja, õpilane, mittetöötav, pensionär, kodune 

Kohandatava eluruumi andmed: 

Aadress  

Küla/asula  

Vald/linn  

Maakond, postiindeks  

Kasutamise alus (leping, omand, 

kaasomand) 
☐ omandis/pereliikme omandis 

☐ kaasomandis/pereliikme kaasomandis 

☐ kasutuse lepingu alusel 

 

 



Kohanduse andmed: 

Toetusega soovitakse parandada taotleja eluruumi tingimusi tulenevalt erivajadusest järgmisteks 

igapäevategevusteks ning teha alljärgnevaid kohandusi: 

1. Liikuvusega seotud toimingute parandamiseks (palun märkige x-ga): 

☐ ukseavadel lävepakkude eemaldamine, uksekünniste paigaldamine 

☐ ukseautomaatika paigaldamine 

☐ liikumispuudega inimese liigutamiseks laetõstuki paigaldamine  

☐ eluruumi sissepääsu ja piirde kohandamine – olemasoleva tuulekoja laiendamine invavahendite 

hoidmiseks, vaheplatvormita kaldtee rajamine, aiavärava automaatika paigaldamine 

☐ muu  

2. Hügieenitoimingute parandamiseks: 

☐ pesemisruumis vanni asendamine dušiga 

☐ WC-poti asendamine inva-WC-potiga 

☐ tavalise kraanikausi asendamine invakraanikausiga 

☐ tualettruumi kohandus 

☐ muu  

3. Köögitoimingute parandamiseks: 

☐ köögi tööpinna ja tehnika madalamale tasapinnale toomine 

☐ kütte, ventilatsiooni, valgustuse, ukseluku juhtimiseks automaatika paigaldamine eluruumi 

☐ muu  

Vajalike kohandustööde eesmärk ja kirjeldus (palume kirjeldada, miks vajate kodukohandamist, millised 

on selle kohandamise eesmärgid ja vajadused)  

Kohandamine 

kokku summas 

 Omaosaluse 

summa 

 Taotletav 

summa 

 

 

Loetleda olulisemad kohandustööd ja kohandamise põhjendatus tulenevalt erivajadusest (täpne 

tööde loetelu lisatud kahe või enama ehitusettevõtja hinnapakkumistes): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Taotlusele lisatud dokumendid (märkida ristiga): 

☐ isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ esindaja isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ esindusõigust tõendava dokumendi koopia (kohtuotsus eestkostjal) 

☐ sotsiaalkindlustuameti otsus taotleja puude raskusastme määramise kohta 

☐ eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek (lisatakse, kui kohandust taotletakse eluruumi 

sees) 

☐ korteriühistu nõusolek (lisatakse, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi) 



☐ kodukohandamise teostamise hinnapakkumised kahelt ettevõtjalt 

☐ võimalusel eksperdi hinnang eluruumi kohandamise vajalikkuse võimaluse kohta 

☐ eluasemekulusid tõendavad dokumendid 

☐ leibkonna liikmete pangakonto väljavõtted 

 

Otsuse ja lepingu kättesaamise viis (palun märkige üks variant x-ga) 

☐ e-postiga 

☐ lihtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil 

☐ muu kättetoimetamise viis (märkida)……………………………………………………………. 

 

Kinnitused 

☐ Kinnitan, et kohandatav eluruum on taotleja rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht ning 

kohandatav eluruum on ettenähtud aastaringseks elamiseks. 

☐ Kinnitan, et taotleja on puudega isik puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses. 

☐ Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on õiged ning olen teadlik, et valeandmete 

esitamisel kaotan õiguse toetuse saamiseks ning kohustun eraldatud toetuse tagastama. 

☐ Taotluse allkirjastamisel annan oma elukohajärgse omavalitsuse, rahandusministeeriumi ja 

sotsiaalministeeriumi töötajatele, kes osalevad projekti elluviimisel, õiguse töödelda minu poolt 

käesolevas taotluses esitatud ja projekti raames tulevikus esitatavaid isikuandmeid, sh delikaatseid 

isikuandmeid minule antava abi ja toetuse eesmärgil. 

☐ Kinnitan, et taotleja on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, millest kohandamise tööde 

tegelik maksumus on suurem. 

 

 

  (kuupäev)    (taotleja või seadusliku esindaja allkiri) 


