Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonnale

TAOTLUS
PUUETEGA INIMESTE ELUASEME FÜÜSILISEKS KOHANDAMISEKS
(sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrus nr 4)
Taotleja andmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood
Elukoht
E-post
Kontakttelefon
Taotleja esindaja andmed

täitke juhul, kui taotlete eluruumi kohandamist lapsele või eestkostetavale

Ees- ja perekonnanimi
Esindaja isikukood
Esindusõiguse alus

(lapsevanem, eestkostja)

Kontakttelefon
E-post
Kohandatava eluruumi andmed

eluruum on taotleja rahvastikujärgne ja tegelik elukoht

Aadress (tänav/küla,
maja ja korteri number)
Eluruum on taotleja
(märkige loetelust üks
variant)

Omandis/pereliikme omandis
Kaasomandis/ pereliikme kaasomandis
Kasutuses lepingu alusel

Taotlejal on olemas eluruumi omaniku/kaasomaniku või korteriühistu kirjalik nõusolek kohandamise
tegemise kohta
jah
ei (kirjalik nõusolek lisada taotluse juurde).
Kohandamise eesmärk märkige sobivad variandid
Liikuvusega seotud toimingute parandamine sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse, ja
eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumi sissepääsu või piirde kohandamine
Hügieenitoimingute parandamine
Köögitoimingute parandamine

Palun selgitage lühidalt, miks vajate antud kohandusi:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kohanduse loetelu, mida taotlete märkige sobivad variandid
Platvormtõstuki paigaldamine
Laetõstuki paigaldamine
Ukse automaatika paigaldus
Vaheplatvormita kaldtee rajamine
Hoone välisukseava kohandus
Korteri välisukseava kohandus
Siseukseava kohandus
Uksekünnise paigaldus
Lävepakuta ukseava kohandus
Tualettruumi (st pesemisruumi ja WC ühes ruumis või pesemisruumi) kohandus
WC-ruumi kohandus
WC-poti vahetus
Muu (nimetus või kirjeldus)

_____________________________________________________________________________

Kinnitused
Kinnitan, et taotluse allkirjastamisega annan Elva Vallavalitsuse sotsiaal- ja terviseosakonna,
Rahandusministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi töötajatele, kes osalevad projekti elluviimisel,
nõusoleku töödelda minu poolt käesolevas taotluses ja selle lisades esitatud isikuandmeid (sh
delikaatseid) mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks. Nõusolek on antud
vabatahtlikult.
Kinnitan, et kohandatav eluruum on taotleja tegelik elukoht.
Kinnitan, et taotleja on nõus tasuma kohandamise tööde eest osas, millest kohandamise tööde
tegelik maksumus ületab vallaeelarve vahenditest tasutava summa.
Kinnitan, et taotluses ja selle lisades esitatud andmed on tõesed.
Olen teadlik täiendavate dokumentide esitamise vajadusest kui Elva Vallavalitsus seda nõuab.
Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Elva Vallavalitsus määramise või
määramata jätmise kohta otsuse olemasolevate dokumentide alusel.
Soovin otsust kätte saada (palun valige üks variant):
Taotluse täitmise kuupäev

e-postiga

Taotleja nimi

lihtkirjaga

tähtkirjaga

Taotleja allkiri

