
SÜNNITOETUSE TAOTLUS 
Pärnu Linnavalitsus 

 

 
Isa ees- ja perekonnanimi ……………………………………….…….…………………..………..  

Isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Elukoht……………………………………………………….…………….…………..……………  

Ema ees- ja perekonnanimi………………………………….....................…………………………  

Isikukood __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Elukoht………………………………….………………………………….……….……………….  

Telefon, e-post ……………………………………………………………….………….………….  

 
 
Palun kanda minu lapse…………………………............................................................................. 

(ees-ja perekonnanimi) 
Isikukood: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 
Elukoht: .............................................................................................................................................. 

 
sünnitoetus arveldusarvele .................................................................................................................. 

(konto omaniku nimi ja konto nr) 
 

...... Soovin tulla Pärnu vapiga lusikate üleandmise pidulikule vastuvõtule; 

...... Olen saanud Pärnu vapiga lusika kätte ja pidulikul vastuvõtul osaleda ei soovi; 

...... Olen nõus minu ja lapse isikuandmete töötlemisega; 
….. Olen nõus sünnitoetuse menetlusdokumentide elektroonilise kättetoimetamisega. 

 
Kinnitan esitatud  andmete  õigsust. Olen teadlik, et andmete  muutumisel olen 
kohustatud sellest kirjalikult teavitama Pärnu Linnavalitsuse kantseleid. 

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

Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 17 ja 19.09.2013 määruse nr 21 „Sotsiaaltoetuste kord“ § 9 alusel makstakse alates 
01.01.2014 sündinud lastele sünnitoetust 400 eurot. Toetus makstakse välja kolmes osas järgmistel tingimustel: 1) esimene osa 
200 eurot makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav 
vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik 
sünnist alates; 2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja 
või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari 
seisuga; 3) 100 eurot makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja 
või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. 
jaanuari seisuga. Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OTSUS: MÄÄRATA TOETUS /Täidab volitatud ametnik/  

 
Andmeid kontrollis……………………..........................................................................…………..  

 

Kuupäev……………………................... Allkiri……….......………...………........................ 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kinnitan, et olen otsusega tutvunud ning sellega nõus: /Taotluse esitaja kinnitus/ 
 
 
Kuupäev……………………................... Allkiri……….......………...……….......................... 


	Pärnu Linnavolikogu 14.06.2012 määruse nr 17 ja 19.09.2013 määruse nr 21 „Sotsiaaltoetuste kord“ § 9 alusel makstakse alates 01.01.2014 sündinud lastele sünnitoetust 400 eurot. Toetus makstakse välja kolmes osas järgmistel tingimustel: 1) esimene osa 200 eurot makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates; 2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga; 3) 100 eurot makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

