SAAREMAA VALLAVALITSUS
ENERGIAKULUDE KALLINEMISE MÕJUDE LEEVENDAMISE TOETUSE
TAOTLEMISE AVALDUS
Avaldaja nimi:
Isikukood:
Tegelik elukoht.
Rahvastikuregistrijärgne elukoht:
Kontakttelefon:
E-post*:
*Olen nõus, et käesoleva taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile
*Ei ole nõus, et käesoleva taotlusega seotud dokumendid saadetakse ülaltoodud e-posti aadressile

Leibkonna andmed kõigi liikmete kohta k.a taotleja
Ees- ja perekonnanimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Leibkonna sissetulekud
Leibkonnaliikme nimi
Kuu, mille kohta hüvitist
taotletakse
Töötasu
Haigushüvitis
Vanemahüvitis
Peretoetus
Töötuskindlustushüvitis,
töötutoetus,
töövõimetoetus
Elatis
Pension
Muu sissetulek (nt
hooldajatoetus, üüritulu,
pensionifond kanne)

Isikukood

Sotsiaalne seisund

1

Avalduse täitmine jätkub leheküljel 2

Eluaseme kasutamise alus:

omandiõigus

Taotlen toetust järgnevate
energiakulude osaliseks katmiseks:
Energiakulu liik
Jah/Ei

üürileping
muu kasutusavaldus (sh tasuta)

Elekter

Olen saanud toetusi, kus on hüvitatud
eelnimetatud energiakulusid:
Toetus
Täielikult Osaliselt
Toimetulekutoetus

Gaas

Sissetulekust sõltuv

Kaugküte

toetus
Muu

Taotlusele on lisatud täiendavad andmed, mis tõendavad:
energiatarbimist iga energialiigi ja perioodi kohta, mille eest toetust taotletakse (info
tarbitud teenuse maksumuse ja koguste kohta- eurot/MWh; s/kWh)
alalise eluruumi kasutamisõigust tõendav dokument, kui ei ole omandiõigust (üürileping,
kasutusleping)
tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinnipeetud summade kohta (nende olemasolu
korral)
Kinnitan, et
1) esitatud andmed on õiged;
2) samas mahus kulusid ei ole hüvitatud ega kavandata taotleda hüvitamist muu toetuse või
meetme kaudu ja neid ei arvestata ettevõtlusega seotud kuludeks;
3) perekonnaliikmed ei ole arvatud paralleelselt mõne teise perekonna hulka ühestki
meetmest samade kulude katteks toetuse taotlemise;
4) vallavalitsuse nõudmisel esitan täiendavaid dokumente (pangakonto väljavõte jms).
Olen teadlik, et hüvitise andja nõuab isikult talle alusetult makstud toetuse osaliselt või täielikult
tagasi, kui isikul puudus sellele õigus või taotleja on esitanud puudulikke või valeandmeid, mis
mõjutavad toetuse otsuse tegemist. Taotlust menetleval spetsialistil on õigus esitatud andmeid
ja dokumente kontrollida.
Olen teadlik, et lisadokumentide esitamata jätmise korral avaldus läbivaatamisele ei kuulu.
Annan nõusoleku töödelda taotluses sisalduvaid isikuandmeid (sh delikaatseid isikuandmeid)
käesoleva taotluse menetlemise eesmärgil.
Toetus kanda: _____________________________________________________________________
arvelduskonto number ja konto omaniku nimi

“_____” ____________ 20____. a

Taotleja allkiri____________________________
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