
Tartu LV sotsiaal- ja tervishoiuosakond    
 
Hooldajatoetuse määramise taotlus  
 
Palun ……………………………………….., ..………………………………………….. 
    (hooldatava nimi)   (isikukood) 
 
elukoht…......................................................Tartu linn, ...……………………………………… 
    (registreeritud elukoht)  (tegelik elukoht, kui on erinev) 
 
tel nr/e-post : …………………………………………………… 
 
hooldamise eest määrata toetus………………………………,…................................................ 
      (hooldaja  nimi)   (isikukood) 
       
elukoht…..................................................... Tartu linn, ...........………………………Tartu linn 
    (registreeritud elukoht)  (tegelik elukoht, kui on erinev) 
 
tel nr/e-post : …………………………………………………… 

 
 

Hooldaja/eestkostja pangakonto nr: ……………………………….....… pank: ……………… 
 
Hooldaja/eestkostja allkiri: ……………………… kuupäev: ……………………201….a. 

 
 

TÄIDAB TARTU LV SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKONNA 
SOTSIAALTÖÖTAJA 
 
hooldatava elamisloa kehtivus, kui avalduse esitaja ei ole Eesti kodanik : ……,……………… 201… .a 
hooldaja elamisloa kehtivus, kui avalduse esitaja ei ole Eesti kodanik ……,……………… 201… .a 
hooldatava puue: raske ,    sügav  puude tähtaeg: tähtajatu         ; …, ………………., 201…. 
 
Eestkoste korral kohtu nimi:…………………………………………………………………………………….. 
 
Kohtu otsuse nr: ……………………. Kuupäev:………………………………………………………….. 
 
isikuandmed kontrollinud sotsiaaltöötaja allkiri:……………………….. kuupäev:…, ………………., 201…. 
Hooldusvajaduse hindaja…………………………………………,  kuupäev ………………., 201…. 
Tartu LV sotsiaal-ja tervishoiu osakonna korraldus nr ..…  kuupäev ………………., 201… 

  Hooldusvajadus:  
  raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes; 
  raskelt häiritud toimetulek igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses;  
  suutmatus osaleda igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses või neid teostada;  
  eestkostetava järelevalve ja juhendamise vajadus igapäevastes majapidamistoimingutes ja eneseteeninduses.  
 
Määratud hooldajatoetuse suurus ……% 
 
 
Allkiri……………………     Kuupäev………………………. 
 



1. Hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine 
1.1. Hooldus seatakse raske või sügava puudega täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab 
abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik. 
Hooldajaks saab määrata vähemalt 18 aastast  isikut  
1.2. Hooldajatoetus määratakse olemasoleva hoolduse seadmise korral, kui eelnevalt pole toetust määratud, 
või toetuse maksmine on katkenud,   suurendamaks või vähendamaks hooldajatoetuse suurust või eestkostjale 
teovõimetu isiku hooldamise eest. Hooldajatoetus  võidakse määrata hooldaja või eestkostja poolt esitatud  
avalduse alusel  
1.2. Hooldatava ja hooldaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht peab olema Tartu linnas. Erandina võib 
hoolduse seada isikule, kelle tegelik elukoht on Tartu linnas, kuid rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises 
omavalitsuses, kooskõlastades hoolduse seadmise eelnevalt vastava omavalitsusega. 
1.3. Hoolduse seadmise ja hooldajatoetuse määramise aluseks on avaldus ja sotsiaaltöötaja poolt hinnatud 
hooldusvajadus. 
 
2. Hooldaja määramiseks vajalikud toimingud 
2.1. Hoolduse seadmiseks ja hooldaja määramiseks tuleb esitada hooldusvajadusega isiku elukohajärgse Tartu 
Linnavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale isikute ühine avaldus, isikut 
tõendavad dokumendid ja hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus. 
 Hooldajatoetuse määramiseks või hooldajatoetuse suuruse muutmiseks tuleb esitada hooldusvajadusega isiku 
elukohajärgse osakonna piirkonnakeskuse sotsiaaltöötajale avaldus, isikut tõendav dokument ja 
hooldusvajadusega isikule puude määramise otsus või eestkoste seadmise kohtumäärus. 
2.2. Hooldajaks määramine ja hooldajatoetuse määramaine  toimub Tartu Linnavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonna korraldusega. Enne hooldaja määramist toimub hooldusvajaduse hindamine 
sotsiaaltöötaja poolt hooldatava kodus. Hooldusvajaduse hindamisintervjuule annavad allkirja 
hooldusvajadusega isik, hooldajaks saada soovija ja hindmaist läbi viinud sotsiaaltöötaja.  
2.3. Sotsiaal- ja tervishoiuosakond saadab hooldaja määramise korralduse hooldajale ja hooldatavale tähitud 
kirjaga või  digitaalselt krüpteeritult e kirjaga. 
2.4. Hoolduse lõpetamiseks peab hooldatav esitama avalduse oma elukohajärgsesse piirkonnakeskusesse, 
milles märgib ära hoolduse lõpetamist tingivad asjaolud. 
Avalduse blanketid saab välja trükkida Tartu Linnavalitsuse kodulehelt www.tartu.ee 
2.5. Hooldaja või hooldatav pöördub sotsiaal- ja tervishoiuosakonna: 
Ülejõe piirkonnakeskusesse aadressil Staadioni 52 (tel 736 1684),kui hooldatav elab Raadi-Kruusamäe või 
Ülejõe piirkonnas (kuni Raatuse tn paarisnumbritega majad). 
Annelinna piirkonnakeskusse aadressil Anne 44  (tel 746 1467, 736 1197, 736 1335, 746 1466), kui 
hooldatav elab piirkonnas Raatuse paaritute numbritega majades, Annelinnas, Jaamamõisas, Ihastes. 
Karlova-Tamme piirkonnakeskusesse aadressil Rahu 15 (tel 736 1885), kui hooldatav elab Karlovas, 
Ropkas, Tammelinnas, Varikul, Ränilinnas. Piirkond piirneb Riia tn paarisnumbritega majadega ja Emajõega. 
Tähtvere-Veeriku piirkonnakeskusse aadressil Vaksali 14  (tel 746 1764), kui hooldatav elab Kesklinnas, 
Tähtveres, Supilinnas, Veerikul. Piirkond piirneb Riia tn paaritute numbritega majadega ja Emajõega. 
Vastuvõtuajad piirkonnakeskustes: E 15-18; K 8-12, R 9-12. 
 
3. Hooldaja kohustused 
 Hooldajatoetuse saaja on kohustatud viivitamata teavitama osakonda kirjalikult, kuid mitte hiljem kui 10 
päeva jooksul asjaolude tekkimisest, mis toovad kaasa: 
1) hoolduse lõpetamise; 
3) hooldaja eest sotsiaalmaksu tasumise kohustuse tekkimise või äralangemise. 
4) hooldaja või hooldatava elukoha vahetuse teise omavalitsusse;  
5) hooldatava hoolduse korraldamise ööpäevases hoolekandeasutuses; 
6) hooldatavale keskmise puude määramise; 
7) hooldusvajaduse vähenemise; 
8) hooldajale sügava või raske puude määramise;  
9) eestkoste seadmise; 
10) hooldatava või hooldatava surma. 
 


