
KOMISJONI OTSUS 
 Määrata  
 Mitte määrata 

ALLKIRJAD 

Komisjoni esimees: 

Liikmed: 

Võrumaa Kutsehariduskeskuse direktorile 
TAOTLUS ERITOETUSE SAAMISEKS 

Ees- ja perekonnanimi 
Isikukood 
Õpperühm 
Kirjeldage oma leibkonna majanduslikku seisu ja tooge välja asjaolud, mis takistavad õpingute jätkamist ilma 
õppetoetuseta  

Kui moodustate üksi või koos abikaasa/elukaaslasega omaette leibkonna ja/või Teil on laps(ed), siis 
täitke lahter „minu pere“, muul juhul lahter „vanemate pere“. „Laste arvu“ hulka lugege ainult 
vanematega ühte leibkonda kuuluvad lapsed (mitte need, kes elavad omaette ja eraldi leibkonnas). 
Minu pere pereliikmete arv õppivate laste arv peres 

laste vanused: 
- lisada koopia oma laste sünnitunnistustest 

Vanemate pere pereliikmete arv õppivate laste arv peres 
laste vanused: 

- lisada koopia enda/oma õdede-vendade sünnitunnistus(t)est 
- kui vanem(ad) on surnud, lisada koopia surmatunnistus(t)est  

Leibkonna sissetulek 
ühes kuus Netopalk 

Pension (sh 
toitjakaotus-

pension) 
Peretoetus Vanema-

hüvitis 
Muud 

sissetulekud 

Minu 

Vanemate või 
abikaasa/elukaaslase 

- lisada 6 viimase kuu netopalga tõend(id) ja/või  vanemahüvitise tõend 
- lisada pensionitõend(id)(sh toitjakaotuspension) 
- lisada muude sissetulekute (sh toimetulekutoetus, töötu abiraha jt sotsiaaltoetused) tõend(id) 

Õppelaen käesoleval õppeaastal   Jah   Ei 
Elukoht (tegelik) 

Telefon 

e-posti aadress 

arveldusarve number E E 
Arveldusarve omaniku 
ees- ja perekonnanimi 
Arveldusarve omaniku 
isikukood 
     

Kinnitan enda poolt esitatud andmete õigsust. 
___________________ _______________________ 

kuupäev Õpilase/üliõpilase allkiri 
Esitage taotlus paberkandjal psühholoog-nõustajale. 

Soovin taotleda 2022/2023. õppeaasta .........................semestriks eritoetust.
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