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Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
VAJADUSPÕHISE PERETOETUSE TAOTLUS
Taotlus esitatakse piirkondlikule sotsiaalkonsultandile 

Kesklinna sotsiaalhoolekande kontor
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Suur-Sepa 16, 
80098 Pärnu 
Tuba 108 
Tel: 444 8126 
E-post: sotskesk@lv.parnu.ee
Mai 
sotsiaalhoolekande kontor 
Metsa tn. 14, 
80024 Pärnu
Tel: 444 8145 
E-post: 
mai@lv.parnu.ee
Rääma sotsiaalhoolekande kontor
Kaevu 27, 
80034 Pärnu 
Tel: 444 8142 
E-post: raama@lv.parnu.ee" raama@lv.parnu.ee 
Vana-Pärnu sotsiaalhoolekande kontor
J. W. Jannseni 5, 
80032 Pärnu
Tel: 444 8140 
E-post:
vanaparnu@lv.parnu.ee

Vastuvõtt sotsiaalhoolekande kontorites:  E, T, R 8.30 – 12.00 , N 8.30 – 12.00 14.00-17.00 
Palun mulle määrata ja maksta vajaduspõhist peretoetust.
Taotleja ees ja perekonnanimi	   Isikukood v. sünniaeg (juhul kui IK puudub)	Sotsiaalne seisund*














Tegelik elukoht: _____________________________________ Pärnu , 800_________
			tänav, maja , korter				           postiindeks
Telefon _______________ 	E-post ______________

Taotlejaga koos elavad perekonnaliikmed ning perekonnast ajutiselt eemalviibivad õpilased, kelle puhul pereliige on taotlenud lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.

Ees ja perekonnanimi		Isikukood v. sünniaeg (juhul kui IK puudub)	Sotsiaalne seisund*












































































































































Soovin, et määratud toetus makstakse välja __________________________________________
			/arveldusarvele või sularahas/

Arveldusarve omaniku nimi ___________________________ a/a number ____________________

* - sotsiaalseks seisundiks kirjutada üks järgnevast loetelust – pensionär, töötaja, töötu, õpilane, kodune, koolieelik

Avalduse täitmine taotleja poolt jätkub teisel leheküljel
Perekonnaliikmete netosissetulek taotluse esitamise kuule eelnenud kolmel kalendrikuul (märkida sissetulek eurodes sissetuleku saaja nime ja sissetuleku saamise kuu alusel)	

Sissetuleku liik*


(nimi)

(nimi)

(nimi)



(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)

(kuu, aasta)
1
Töötasu vms. tööst saadud sissetulek









2
Tulu rendist või ettevõtlusest, honorarid









3
Töötutoetus ja/või töötuskindlustushüvitis









4
Pension (sh vanadus, töövõimetus, toitjakaotus jms)









5
Peretoetused (nt lapsehooldustasu,  üksikvanema lapse toetus









6
Vanemahüvitis









7
3- ja enamalapselise pere toetus









8
Saadud elatis lapse/laste kasuks









9
Elatisabi









10
Puudega vanema toetus või hooldajatoetus









11
Haigushüvitis









12
Muu sissetulek (nt haigushüvitis, tulumaksutagastus,  saadud laen või annetus)










Sissetulek KOKKU (summeerida rida 1 kuni 12)









*Tuginedes Haldusmenetluse seaduse § 6 on taotlust menetleval töötajal õigus küsida taotleja  pangakonto väljavõtet  ja muid otsuse  tegemiseks vajalikke alusdokumente.

Annan nõusoleku töödelda minu käesolevas avalduses sisalduvaid isikuandmeid avalduses sisalduva taotluse 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. 

Kuupäev __________________	 		____________________________
	    										 päev / kuu/ aasta 					(taotleja allkiri)
Alljärgneva osa täidab sotsiaaltöötaja!

Esitatud andmete ja dokumentide vastavust kontrollinud töötaja _________________  Andmete kontrollimise kuupäev ________  

STARi sisestaja _______________ STARi sisestamise kuupäev___________ Otsus STARis ______________________Määratud toetuse summa ________                                                   



