
 
Pikaajalise kaitstud töö teenust rahastab Euroopa Liidu  
Euroopa Sotsiaalfond 
 

 

 

AVALDUS PIKAAJALISE KAITSTUD TÖÖ TEENUSE KLIENDI SÕIDUKULUDE 

HÜVITAMISEKS  

 

  TAOTLEJA ANDMED: 

Ees- ja perekonnanimi:  Isikukood: 

Aadress 
(töölesõidu 
alguspunkt): 

                  

(maakond, linn/vald)                   (tänav/küla, maja ja krt. nr.)                               (postiindeks)   

E-posti aadress: Telefoninumber: 

Sõidukulude hüvitamise vajaduse põhjendus: 
 
 
 
 
 
 

 

Teised saadavad sõidutoetused: 
 
 
 

Suunamisotsuse number:  

 
 

TAOTLEJA ESINDAJA:   

Nimi/asutus       

Isikukood/ 
registrikood 

      

Elukoht/ 
asukoht  

                  

(maakond, linn/vald)                   (tänav/küla, maja ja krt. nr.)                               (postiindeks)   

Kontakttelefon       E-posti aadress       

Seaduslik esindaja 
on: 

☐ eestkostja 

☐ eestkosteasutus 

Esinduse alus  

 
 
TEENUSEOSUTAJA ANDMED: 

Teenuseosutaja:  Registrikood:  

Reaalne töö tegemise aadress: 

Teenusel vabatahtlikule tööle asumise kuupäev: 



Soovin vastust avaldusele*: 

☐e-posti aadressile ____________________________________________________ 

☐posti teel ___________________________________________________________ 
 

*Teenuseosutajale saadetakse vastus automaatselt e-postiga 
 
 
 
Sotsiaalkindlustusamet hüvitab sõidukulud järgmistel tingimustel: 

Avaldus teenuse kliendi sõidukulude hüvitamiseks esitatakse teenuseosutaja kaudu projekti 
koordinaatori e-postile kerli.kaljur@sotsiaalkindlustusamet.ee või posti teel Lai 14, 80010 
Pärnu.  
 
Sõidukulu hüvitamise arvestamisel võetakse aluseks isiku elu- ja töökoha lühim kahekordne 
(edasi-tagasi) vahemaa. Vahemaad alla 500 meetri ei arvestata. Sõidukulu hüvitatakse  0,10 
eurot kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe kalendrikuu eest. Kogu hüvitatava 
summa ulatuses peab klient andma teenuseosutajale sõidukulu tõendavaid kuludokumente 
(ühistranspordi sõidupiletid ja/või kütuse ostmise tšekid jms). Teenuseosutaja on kohustatud 
säilitama sõidukulu tõendavaid dokumente kuni 31.12.2028 ning nõudmisel esitama 
Sotsiaalkindlustusametile.  
 
Ühel nädalal võib maksimaalselt hüvitada sõidukulu viie päeva kohta. Sotsiaalkindlustusamet 
ei hüvita kulu osas, mille isikule hüvitab kohalik omavalitsus või mida hüvitatakse puuetega 
inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel riigieelarve vahenditest. Taotlejal ja teenuseosutajal 
on kohustus teavitada Sotsiaalkindlustusametit saadavatest sõidutoetustest. Vajadusel 
kontrollib Sotsiaalkindlustusamet kohalikust omavalitsusest ja Töötukassast, kas isikule on 
hüvitatud sõidukulu ja millises määras.  
 
Sotsiaalkindlustusamet teeb sõidukulu hüvitamise või mittehüvitamise kohta otsuse, mis 
saadetakse teenuseosutajale. Hüvitise maksmiseks esitab teenuseosutaja arvel sõidukulude 
kohta arvestuse iga kuu 3. kuupäevaks eelmise kuu kohta koordinaatori e-postile 
kerli.kaljur@sotsiaalkindlustusamet.ee. 
 
Avaldus esitatakse ühekordselt ja otsus kehtib elukoha muutumiseni või kuni isik viibib 
pikaajalise kaitstud töö teenusel. 
 
 
 
 
Taotleja  
 
_______________________       _______________________________ 
(kuupäev)          (allkiri/digitaalselt allkirjastatud) 

 
 
Teenuseosutaja 
 
_______________________       _______________________________ 
(kuupäev)          (allkiri/digitaalselt allkirjastatud) 
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