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HOOLDAJATOETUSE TAOTLUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAJALE  
 

Hooldaja andmed  

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Telefon  e-post  

 

Elukoha aadress 

 

 

 

 Lapse vanem 

 Lapsele määratud eestkostja 

 Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja 

 

Lapse andmed 

Ees- ja perekonnanimi  

Isikukood  

Aadress rahvastikuregistris  

 

Hooldajatoetuse määramise vajadus 

 3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldamine 

 16–18-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamine 
 

Taotlusele lisatud dokumendid 

 koopia hooldaja ja hooldatava isikuttõendavast dokumendist 

 koopia Sotsiaalkindlustusameti otsusest hooldatava puude raskusastme tuvastamise kohta 

 koopia perekonnas hooldamise lepingust 

 koopia kohtu määrusest eestkostja määramise kohta 

 koopia hooldatava isiklikust rehabilitatsiooniplaanist 

 
Määratud hooldajatoetus maksta 

Arveldusarvele nr   Nimi  

Sotsiaalosakonna kassasse nimele 

 
 
Kinnitan, et ei saa töötada, kuna hooldan puudega last. 
 
Annan nõusoleku töödelda avalduses sisalduvaid isikuandmeid käesoleva avalduse lahendamise eesmärgil, samuti 
minu poolt tulevikus esitatavate avalduste lahendamisel.  
 
Kinnitan enda poolt edastatud andmete õigsust ja olen teadlik, et andmete varjamise või valeandmete esitamise 
korral toetust ei maksta.  
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Olen teadlik, et: 
1. Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kes hooldab isikut, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linnas. 
2.   Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linnas. 
3. Hooldustoetuse taotlust menetleval ametnikul on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda 
taotlejalt täiendavaid andmeid. 
4. Hooldajatoetus määratakse ajaks, kui isik vastab käesolevas määruses sätestatud toetuse saamise tingimustele. 
5. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse juhul kui määratud hooldajatoetuse saamiseks puudus seaduslik alus 
hooldajatoetuse saaja teadvalt valeandmete esitamise või hooldajatoetuse saamiseks õiguslikke aluseid mõjutavate andmete 
mitteesitamise tõttu ja hooldajatoetuse saaja peab alusetult saadu tagastama. 
6. Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule 
järgneva kuu esimesest kuupäevast. 
7. Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama sotsiaalosakonnale kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa 
hooldajatoetuste maksmise lõpetamise või suuruse muutmise kümne päeva jooksul asjaolude tekkimisest. 
8. Olen teadlik, et otsusega mitte nõustumisel on mul SHS § 146 alusel õigus esitada Pärnu Linnavalitsuse kaudu vaie 
maavanemale (haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest) või kaebus 
halduskohtule (halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, 30 päeva jooksul otsuse teatavaks tegemisest). 
 

 
 
 
Kuupäev ..............................................................................................   Allkiri ................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale aadressil Suur-Sepa 16, 80098 
Pärnu või linnavalitsus[at]lv.parnu.ee. Võib tuua ka linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse. 
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