
Tartu Linnavalitsuse sotsiaal-ja tervishoiuosakonnale

TAOTLUS
Meetmes „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ 

(Sotsiaalkaitseministri 26.veebruari 2018 määrus nr 4)
osalemiseks ja eluruumi kohandamiseks

TAOTLEJA ANDMED

Ees-ja perekonnanimi

Isikukood

E-post

Telefon

ESINDAJA ANDMED

Ees-ja perekonnanimi

Isikukood

Esindusõiguse alus 
(lapsevanem, eestkostja, volitatud 
isik)

E-post

Telefon

KOHANDATAVA ELURUUMI ANDMED

Tänav

Maja number

Korteri number

Kasutamise alus

Eluruumi taotleja omandis/pereliikme omandis

kaasomandis/pereliikme kaasomandis

kasutusel lepingu alusel



Taotlejal on olemas 
eluruumi
omaniku/ kaasomaniku/ 
kaasomanike või 
korteriühistu 
kirjalik nõusolek 
kohandamise tegemise kohta

KOHANDAMISE EESMÄRK

Selgitus

KOHANDAMISE LIIK

OTSUSE JA LEPINGU KÄTTESAAMISE VIIS

jah

ei

liikuvustoimingute parandamiseks;

hügieenitoimingute parandamiseks;

köögitoimingute parandamiseks.

platvormtõstuki paigaldus;

laetõstuki paigaldus;

ukse automaatika paigaldus;

vaheplatvormita kaldtee rajamine;

hoone välisukse ava kohandus;

korteri välisukse ava kohandus;

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;

käsipuude paigaldus;

muu

e-postiga

lihtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil 

tähtkirjaga taotlusel märgitud kohandamist vajava eluruumi aadressil



KINNITUSED

LISATAVAD DOKUMENDID

Taotluse esitamise kuupäev       
      .....................................................

Taotleja ees-ja perekonnanimi  
       .....................................................

Taotluse esitaja allkiri        
      .....................................................

 

kinnitan, et kohandatav eluruum on taotleja tegelik elukoht;

kinnitan, et olen nõus tasuma vajadusel omaosaluse;

kinnitan, et lubab töödelda oma andmeid mahus, mis on vajalikud taotluse menetlemiseks;

kinnitan, et esitatud andmed on tõesed;

koopia isikut tõendavast dokumendist

koopia esindaja isikut tõendavast dokumendist

koopia esindajaõigust tõendavast dokumendist (kohtumäärus, volikiri);

eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike või korteriühistu (kohandus väljaspool 
korterit) kirjalik nõusolek kohandamise tegemise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi 
ainuomanik või kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;

Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse või 
abivahendifirma hinnang eluruumi kohandamiseks (olemasolu korral)
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