Vanemate poolt kaetava osa määra maksmisest vabastamise taotlus
Lasteasutuse nimetus……………………………………………………………………
Lapse ees- ja perekonnanimi……………………………..……………..rühm…………
Lapsevanema või teda asendava isiku ees- ja perekonnanimi/ kontakttelefon:
…………....................................................................................../ ........….....................
Aadress rahvastikuregistris………………………………………………………..…....
Nr.

Pereliikmed:
(ees- ja perekonnanimi)

1.

Sünniaeg

Sissetuleku
liik

Viimase kolme kuu
netosissetulek
(eurodes)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Kokku
Perekonna kolme kuu keskmine netosissetulek .......……............... eurot.
Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et sotsiaalhoolekandeosakonnal on õigus nõuda
sissetulekuid tõendavaid dokumente ja nende kontrollimiseks pöörduda Maksu- ja Tolliameti
piirkondliku maksukeskuse poole.
…………………………….
(kuupäev)

……………………………….
(taotleja allkiri)

............................................................................................ sotsiaalhoolekande osakond toetab / ei
toeta vanema osa maksmisest vabastamist kuni 80% ulatuses.
…………………………….
……………………………….
(kuupäev)
(osakonnajuhataja või asetäitja allkiri)
Lasteaia direktori otsus:
…………………………………………………………………………………………
…………………………….
(kuupäev)

……………………………….
(direktori allkiri)

Sissetulekute hulka ei arvata:
1) ühekordseid toetusi, mida on makstud riigi- või linna eelarve vahenditest;
2) puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi, väljaarvatud puudega
vanema toetus ja hooldajatoetus;
3) riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalapselise ning kolmikuid
kasvatava pere toetust;
4) riigi tagatisel antud õppelaenu;
5) tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osalemise korral makstavat
stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning tööpraktikas osalemise korral makstavat
sõidu- ja majutustoetust.
Pereliikmeteks loetakse abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud,
nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või
ühise majapidamisega isikud.
Sissetulekuid tõendavad dokumendid on:
Töötaja
palgatõend, millel on 3 viimase kuu netopalk + muud
väljamaksed
Töötu
tööhõiveametist väljastatud töötust tõendav dokument,
töötuskindlustushüvitise saamise korral konto väljavõte või
hüvitise väljamakse graafik
Pensioni saav isik
pensionitunnistus
Kodune
peretoetust tõend, et isik on vormistatud lapsehoolduspuhkusele või
või
vanemahüvitist tööraamat
saav isik
Õpilane/üliõpilane
õppeasutuse tõend, kus on kirjas, kas saab õppetoetust (16-a
ja vanem)
Isik, kellel on õigus tõend elatusraha saamise või mittesaamise kohta
elatusrahale
Ajateenija
tõend kaitsejõududest
Kinnipidamiskohas
tõend kinnipidamiskohast
viibiv isik
Avalduse vorm on kooskõlastatud Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga ning linnaosa valitsuste
sotsiaalhoolekande osakondadega.
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