
Lisa 2 

Sonda Vallavolikogu 14. jaanuari 2013 a. määruse  nr 2 

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

 

TAOTLUS  

TAOTLEJA (HOOLDAJA)  ANDMED  

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

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

Puue   sügav  raske  keskmine  määramata        Kehtib kuni .............................................   

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

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

Isikut tõendav dokument (nimetus) .............................................................................................. 

Välja antud (kuupäev ja number) .................................................................................................  

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

___________________________________________________________________________ 

LAPSE  ANDMED 

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

Isikukood ......................................................    

Puue   sügav  raske  keskmine  määramata        Kehtib kuni ............................................. 

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

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

___________________________________________________________________________ 

Palun määrata hooldajatoetus:  

 3–16-aastase raske või sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale  

 16–18-aastase raske puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale  

 16–18-aastase sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale   



 

Määratud hooldajatoetus palun maksta:  

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

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

   sularahas 

___________________________________________________________________________ 

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:  

 taotleja ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid või lapse puhul sünnitunnistus 

 Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme tuvastamise kohta  

 hooldatava rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul 

 koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas 
hooldamise kohta 

 tööraamat või muu dokument mittetöötamise kohta 

 teise vanema kirjalik nõusolek, kui kumbki vanem ei tööta, või teise vanema puudumisel 

taotleja omakäeline kinnitus, et ta kasvatab puudega last üksinda 

 ..............................................................................................................................  

___________________________________________________________________________ 

OLEN TEADLIK:  

1. Hooldajatoetust makstakse mittetöötamise korral.  

2. Hooldajatoetuste saaja on kohustatud 10 päeva jooksul teatama Sonda Vallavalitsusele 

kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetusetoetuste maksmise lõpetamise, 

peatamise või suuruse muutuse.  

Täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, samuti sellest, millised dokumendid tuleb 

määratud tähtajaks esitada, teatab Sonda Vallavalitsus taotlejale kirjalikult esimesel 

võimalusel. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Sonda Vallavalitsus 

otsuse hooldajatoetuse määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide 

alusel.  

KINNITAN ESITATUD ANDMETE ÕIGSUST   

“…….”..………….....…..……. 20......a.                ………………………………………… 

         (allkiri) 

___________________________________________________________________________ 

OTSUS 

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

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

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

Toetuse summa …………………. eurot. 


