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15.01.2019 määrusele nr 1 

 

TAOTLUS 

 

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)  

Kohandatava eluruumi andmed: 

Talu nimi/maja, korteri nr  

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: 

 

☐ platvormtõstuki paigaldus; 

☐ laetõstuki paigaldus; 

☐ ukse automaatika paigaldus;  

☐ vaheplatvormita kaldtee rajamine;  

☐ hoone välisukse ava kohandus;   

☐ korteri välisukse ava kohandus; pesemisruumis vanni asendamine dušiga; 

☐ siseukse ava kohandus; 

☐ uksekünnise paigaldus; 

☐ lävepakuta ukseava kohandus; 

☐ tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus; 

☐ WC- ruumi kohandus  

☐ inva- WC- poti paigaldus 

 



 

 

☐ muu 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

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

on selle kohandamise eesmärgid ja vajadused) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

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

☐ e-postiga 

☐ lihtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil 

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. 

 

Taotlusele lisatud dokumendid (märkida ristiga): 

☐ isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ esindaja isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ esindusõigust tõendava dokumendi koopia (kohtuotsus eestkostjal) 

☐ 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 

 

 

  (kuupäev)    (taotleja või seadusliku esindaja allkiri) 


