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Alutaguse Vallavolikogu 28.06.2018. a määruse nr  63  

                                                                                                      „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise 

kohandamise toetuse andmise tingimused ja kord“ juurde 

                    

PÕHITAOTLUS PUUDEGA INIMESELE  ELURUUMI KOHANDAMISEKS 
 

1. TAOTLEJA (KOHANDUSE VAJAJA) ANDMED      

Eesnimi  

Perekonnanimi  

Isikukood /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Elukoht  

E-post ja  kontakttelefon                                                                    Tel/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/                                                      

        

2. TAOTLEJA SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED (täidetakse kui kohandust vajav isik on alaealine või  

piiratud teovõimega täisealine isik )  

Eesnimi  

Perekonnanimi  

Isikukood /___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/ 

Elukoht   

E-post ja kontakttelefon                                                                    Tel/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/     

                                            
 

3.  KOHANDATAVA  ELURUUMI  ANDMED 

Maakond Ida-Virumaa Tänav  

Vald Alutaguse Maja, korter  

Küla/alevik  Postiindeks  

 

4.  KOHANDUSE ANDMED 

Toetusega soovitakse parandada taotleja eluruumi tingimusi järgmiseks igapäevategevusteks ning teha  

alljärgnevaid kohandusi (teha rist vajalikuks kohandamiseks, võib ka mitu ):     

1. Liikumisega seotud toimingute parandamiseks: 

☐  Hoone-, korteri- ja siseukseava kohendus, ukseavadel lävepakkude eemaldamine ja paigaldamine; 

☐  Ukse automaatika paigaldus;  

☐ platvormtõstuki paigaldamine ratastoolis trepimarsi ületamiseks; 

☐  laetõstuki paigaldamine liikumispuudega inimese liigutamiseks;    

☐ vaheplatvormita kaldtee rajamine; 

☐ erivajadusest tingituna ohutust tagava piirde paigaldamine, kohandamine või kõrvaldamine; 

2. Hügieenitingimuste parandamiseks: 

☐ pesuruumis vanni asendamine dušiga, sh vajadusel torustiku vahetus;  

☐ WC-poti asendamine inva-WC potiga, sh ukse ja ukseava kohandus; 

☐ tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohendus.  

3. Köögitoimingute parandamiseks: 

☐ köögipinna ja tehnika madalamale tasapinnale toomine.  

4. Vajalike kohandustööde lühikirjeldus:____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
 

5. TAOTLUSLE NÕUTAVAD LISATAVAD DOKUMENDID ( lisatakse eeltaotlusele, kui taotlus tunnistatakse  

abikõlblikuks)  

☐ Eluruumi omaniku (sh kaasomanike) nõusolek (lisada, kui kohandust taotletakse eluruumi sees). 

☐ Korteriühistu nõusolek (lisada, kui kohandust taotletakse kohandusteks väljaspool eluruumi) . 

☐ Koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest puude määramise kohta. 

☐ Koopia taotleja isikut tõendavast dokumendist ja kui kodukohenduse saaja teine isik(laps), koopia tema 

isikut tõendavast dokumendist. 

☐ Kohandustöödega seonduvad hinnapakkumised ( kaks-kolm pakkumist vastavalt tööde maksumusele).  

☐ Kaldtee paigaldamisel trepikotta – teenuse pakkuja  arvamus kaldtee paigaldamise kohta 

☐  

 

6. KINNITUSED (märkida  kastidesse rist(X); taotluse menetlemine eeldab kõigi kolme punkti kinnitamist): 

☐ Kinnitan, et kohandatav eluruum on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on taotleja 

rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht. 

☐ Kinnitan, et olen tutvunud toetuse eraldamise tingimustega ning  taotluses ja selle lisades esitatud 

andmed on õiged ning olen teadlik, et valeandmete esitamisel kaotan õiguse toetuse saamiseks 

ning kohustun eraldatud toetuse tagastama. 

☐ Taotluse allkirjastamisega annan töötajatele, kes osalevad projekti eluviimisel, õiguse töödelda 

minu poolt käesolevas taotluses esitatud ja projekti raames tulevikus esitatavaid isikuandmeid, sh 

delikaatseid isikuandmeid minule antava abi ja toetuse eesmärgil. 

 

Taotluse suhtes tehtud otsused ja muud menetlusdokumendid palun saata: 

☐ digitaalselt allkirjastatuna e- posti aadressile_____________________________________ 

☐ posti teel aadressil _________________________________________________________  

 

“........”............................201...                           ......................................................................... 
/ taotluse esitamise kuupäev /                                                                    / taotleja või tema seadusliku esindaja nimi ja  allkiri / 

 

 

Täidetud ja allirjastatud taotlus palume saata või tuua Alutaguse Vallavalitsusse aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik 

või digitaalselt allkirjastatud taotlus ja vajalikud dokumendid saata e-posti aadressile info@alutagusevald.ee.  

Info tel 33 66 917.  

 

 

 

7. TAOTLUSE MENETLEMINE (täidab taotlust menetlev spetsialist) 

Taotluses esinevad puudused/sotsiaaltöötaja või ehitusspetsialisti arvamus 

kohandamise kohta 

Kõrvaldamise 

tähtaeg 

Puudused 

kõrvaldatud 

   

   

   

   

   

       
 
 
 



 
8. VALLAVALITSUSE SOTSIAALKOMISJONI ETTEPANEK  Alutaguse Vallavalitsusele:       

  

☐ Rahuldada taotlus summas .....................eurot, sh valla omaosalus 15% ....................eurot, omaosalus 

......................... eurot määruse §..... lg….. p….. alusel. 

 

☐ Vallavalitsusel sõlmida kolmepoolne haldusleping toetuse taotleja (omaosalusega………….eurot) ,  

kohandust teostava ettevõtte (……………………………………………………,  registrikood……………………. 

juriidiline aadresss …………………………………………………………………………….) ja vallavalitsuse vahel. 

 

☐ Mitte rahuldada taotlust määruse §...  . lg...   p....  alusel. 

 
 

 

 „…..“ ……………….201…a.                                               ……………………………………….. 
  /kuupäev/                                                                                                             / vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni esimehe allkiri/ 

 


