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Sonda Vallavolikogu 14. jaanuari 2013 a. määruse  nr 2 

„Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord Sonda vallas“ juurde 

 

TAOTLUS  

    Palun määrata hooldaja       Palun määrata hooldajatoetus  

   Palun pikendada hooldajatoetuse maksmist 

   Palun peatada hooldajatoetuse maksmine seoses ...…………………………………………….. 

   Palun lõpetada hooldajatoetuse maksmine seoses …………………………................................. 

   Palun määrata puudega inimese toetus 

 

Toetus palun maksta: 

   ………………………. panka       arvelduskonto nr ..………………………………………………. 

Arvelduskonto omaniku nimi ……...………………………………………………………..................... 

   sularahas 

__________________________________________________________________________________ 

Taotleja ( hooldust vajava isiku andmed) 

Eesnimi .....................................................   Perekonnanimi ....................................................... 

Isikukood ..................................................    Telefoni nr .............................................................  

Puude raskusaste   sügav  raske  keskmine  määramata  Kehtib kuni ................................   

Elukoha aadress: Tänav ..................................................... Maja nr .............. Korter nr..............  

Postiindeks ............................... Alev/Küla .............................................................. Sonda vald. 

Elamisluba  alaline   tähtajaline, kehtib kuni ……………………….… 

Olen nõus, et minu hooldajaks määratakse ……………………………………………………………… 

                
( hooldaja ees- ja perekonnanimi) 

__________________________________________________________________________________ 

Hooldaja andmed 

Eesnimi .....................................................   Perekonnanimi ....................................................... 

Isikukood ..................................................    Telefoni nr .............................................................  

Puude raskusaste   sügav  raske  keskmine  määramata  Kehtib kuni ................................   

Elukoha aadress: Tänav ..................................................... Maja nr .............. Korter nr..............  

Postiindeks ............................... Alev/Küla .............................................................. Sonda vald. 

Elamisluba  alaline   tähtajaline, kehtib kuni ……………………….… 

Ravikindlustus      puudub          kehtib 

Ravikindlustuse alus      riiklik pension          töötamine         riiklik pension          muu 

Nõustun olema ………………………………………………………….… hooldajaks. 

    
( hooldatava ees- ja perekonnanimi) 



 

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid: 

 taotleja/hooldatava ja hooldaja isikut tõendavad dokumendid 

 Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta 

 taotleja/hooldatava rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul 

 kohtu määrus eestkostja määramise kohta 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

___________________________________________________________________________ 

        

OLEN TEADLIK: 

Et hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse saaja on kohustatud teatama kirjalikult 

Sonda Vallavalitsusele asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise 

peatamise, lõpetamise või suuruse muutmise 10 päeva jooksul nende asjaolude 

tekkimisest.  

__________________________________________________________________________________ 

Taotleja/hooldatava allkiri ……………….……….     Hooldaja allkiri ………….……………. 

Kuupäev ………………………………………….     Kuupäev ……………………………… 

___________________________________________________________________________ 

OTSUS 

Sonda Vallavalitsuse „…….“ ……………………………… 20 …..a. korraldus nr ………. 

Määrata hooldaja / hooldajatoetus alates „……..“ …………………………… 20 ……a. 

            kuni „……..“ …………………………… 20 ……a. 

   Pikendada     Peatada      Lõpetada 

hooldajatoetuse maksmine  alates „……..“ …………………………… 20 ……a. 

     kuni „……..“ …………………………… 20 ……a. 

 

Määrata puudega inimese toetus alates „……..“ …………………………… 20 ……a. 

            kuni „……..“ …………………………… 20 ……a. 

   Pikendada     Peatada      Lõpetada 

puudega inimese toetuse  maksmine  alates „……..“ …………………………… 20 ……a. 

      kuni „……..“ …………………………… 20 ……a. 

 

Toetuse summa …………………. eurot. 


