
Asutusesiseseks kasutamiseks 
Teabevaldaja: Sotsiaalkindlustusamet 

Alus: AvTs § 35 lg 1 p 12 
Juurdepääsupiirangu tähtaeg (täidab ametnik)  

märge tehtud      . 20       kehtib kuni      . 20      
 

*        - alusta trükkimist reale  
*            - märgista vastus vajutades ruudule 

 

AVALDUS  LAPSE KASVATAMISE EEST PENSIONIÕIGUSLIKU STAAŽI JA / VÕI PENSIONILISA TAOTLEMISEKS 

1. MINU KUI TAOTLEJA ANDMED: 

Eesnimi       
Perekonnanimi       

Isikukood       
E-posti aadress       
Kontakttelefon       

Postiaadress       

 

2. SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED: 

Eesnimi       
Perekonnanimi       

Isikukood       
E-posti aadress       
Kontakttelefon       

Postiaadress       

 

3. MINA TAOTLEN: 

Lapse ees- ja 
perekonnanimi 

Lapse sünniaeg või 
isikukood 

Teise vanema (lapse 
kasvataja või hoolitseja) 

nimi ja isikukood  
(või sünniaeg) 

Taotlen kuni 3 a  
väikelapse eest 
hoolitsemise aja 

arvestamist 
pensionistaaži  hulka 

Taotlen lapse 
kasvatamise eest  

2 aastat 
pensionistaaži või 

pensionilisa 

Kinnitan, et olen 
kasvatanud last  
8 aastat ja/või 

hoolitsenud  kuni  
3 a väikelapse eest 

                  
Alates       
Kuni          

  

                  
Alates       
Kuni          

  

                  Alates       
Kuni          

  

                  
Alates       
Kuni          

  

                  
Alates       
Kuni          

  

                  
Alates       
Kuni          

  

                  Alates       
Kuni          

  

                  
Alates       
Kuni          

  

 



LISAINFORMATSIOON AVALDUSES TOODU KOHTA: 
 (Esitan lapse kasvatamise ja kasvataja  või väikelapse eest hoolitseja kohta täiendavaid kontaktandmeid jne):    
      

 

 

 

 

4. AVALDUSE ESITAMISE KUUPÄEV JA ALLKIRI:   
 

      .       . 20      a        Taotleja allkiri:       

 Seadusliku esindaja allkiri:       

 Taotleja või taotleja seaduslik esindaja on allkirjastanud avalduse digitaalselt 
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