_________________________________________LINNAOSA VALITSUSE
SOTSIAALHOOLEKANDE OSAKONNALE
Sotsiaaltransporditeenuse taotlus
* väljade täitmine on kohustuslik, teised väljad võib jätta täitmata. Abi saamiseks pöördu
linnaosa sotsiaaltöötaja poole. Taotluse saab esitada Tallinna linna sotsiaaltranspordi-teenuse
infosüsteemi iseteeninduskeskkonnas https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login ,
kasutades brauserit Google Chrome.
Taotleja andmed
Eesnimi*
Perenimi*
Isikukood*
Registreeritud elukoht*
Tegelik elukoht (märgi kui aadress on erinev)
Telefon*
E-post
Taotleja esindaja kontaktandmed (täitke vajadusel)
1 isiku eesnimi
Perenimi
Telefon
E-post
Seos: täpsusta kes?
2 isiku eesnimi
Perenimi
Telefon
E-post
Seos: täpsusta kes?
Sotsiaaltransporditeenuse vajaduse põhjendus (nimetatakse asjaolud, kuidas puue
takistab ühistransporditeenuse või isikliku sõiduki kasutamist, selgita miks ei ole see võimalik
ja esita andmed liikumise abivahendite ja kõrvalise abi vajaduse kohta)

Taotletava teenuse liik (võid teha risti sobiva teenuse ette kasti sisse)
□ Liiniveoteenus on isikule, kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle
ja kes vajab teenust regulaarselt tööle, hoolekande- või õppeasutusse sõitmiseks; isikule, kes
vajab teenust regulaarselt dialüüsiprotseduurile sõitmiseks.
□ Juhuveoteenus on isikule, kellel on liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle
ja kes vajab teenust üksiksõiduks tervishoiu- või hoolekandeasutusse või avalike teenuste
kasutamiseks.
□ Taksoveoteenus on isikutele, kellel nägemisfunktsiooni täieliku puudumise tõttu on
Sotsiaalkindlustusamet tuvastanud sügava puude raskusastme või liikumisfunktsiooni
kõrvalekaldega isikul, kes liigub väljaspool kodu ainult: ratastooliga, ratastel toetamiseks
mõeldud käimislauaga või kärus
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Liiniveoteenuse kasutamise eesmärk (nt õppeasutusesse, hoolekandeasutusesse või tööle,
dialüüsravile sõitmiseks):

Juhuveoteenuse kasutamise eesmärk (nt hoolekande-, tervishoiuasutusesse sõitmiseks või
avalike teenuste kasutamiseks):

Taksoveoteenuse kasutamise eesmärk (nt isiklikeks sõitudeks):

Taksoteenuse puhul (palun tee rist õigesse kasti)
□ tavatakso (kohandamata sõiduauto)
□ tõstukiga väikebuss (kohandatud sõiduk)
Liiniveo- või juhuveoteenuse kasutamisel on isikul valideerimiskohustus.
Transpordikaartide andmed (palun vali kaardi liik, number ja tõmba rist õigesse kasti)
□ Tallinna ja Harjumaa ühiskaart □ Eesti üliõpilaspilet □ Eesti õpilaspilet □ ISIC õpilaspilet
□ ISIC üliõpilaspilet □ IYTC noortekaart □ IYTC personalikaart □ ITIC õpetajakaart
Kaardi nr
kehtivusaeg

Nõusolekud
Kinnitan, et esitatud andmed on õiged* Allkiri______________________________________
Annan nõusoleku kontaktandmete edastamiseks sotsiaaltransporditeenust osutavale
koostööpartneritele*
Allkiri______________________________________
Otsusest teatavaks tegemise viis (palun tee x valiku ees olevasse kasti)
□ E-posti teel
□ Iseteeninduse kaudu
□ Lihtkirjaga taotlusel märgitud tegeliku elukoha aadressil
□ Tulen järele linnaosavalitsuse sotsiaalhoolekande osakonda
Taksokaardi kättesaamise viis
□ Posti teel tegelikku elukohta
□ Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametis
Teenusega seotud muudatustest teatavaks tegemise viis
□ E-posti teel
□ Iseteeninduse kaudu
□ Lihtkirjaga taotlusel märgitud tegeliku elukoha aadressil
□ Telefoni teel
□ SMS-i teel

Allkiri

kuupäev
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SÕIDUSOOVIDE LISAMINE
Tallinna
linna
sotsiaaltransporditeenuse
infosüsteemi
iseteeninduskeskkonnas
https://sotsiaaltransport.tallinn.ee/login, kasutades brauserit Google Chrome või
sotsiaalhoolekande osakonna kaudu, e-mail sotsiaaltransport@tallinnlv.ee . Vali ülevalt sakk
teenuste andmed – aktiivsed teenused – liinivedu või juhuvedu ja +lisa uus sõidusoov.
Kliendi andmed
Eesnimi*
Perenimi*
Isikukood*
1 Sõidusoovi lisamine
Sõidu lähtekoht (nt kodu või asutuse nimi)
aadress
Isik, kes annab kliendi vedajale üle (märgi vajadusel, nimi, telefon)
Sõidu sihtkoht (nt kodu või asutuse nimi)
aadress
Isik, kes võtab kliendi vedajalt vastu (märgi vajadusel, nimi, telefon)
Teenuse osutamise periood (märgi kuupäevad alates kuni)
Nädalapäevad:
Lähtekohast lahkumise aeg:
Sihtkohta jõudmise aeg:
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
Pühapäev
Abivahendid ja kohtade arv (palun täpsusta kui on ratastool, käru, saatja jne):
2 Sõidusoovi lisamine
Sõidu lähtekoht (nt kodu või asutuse nimi)
aadress
Isik, kes annab kliendi vedajale üle (märgi vajadusel, nimi, telefon)
Sõidu sihtkoht (nt kodu või asutuse nimi)
aadress
Isik, kes võtab vedajalt kliendi vastu (märgi vajadusel, nimi, telefon)
Teenuse osutamise periood (märgi kuupäevad alates kuni)
Nädalapäevad:
Lähtekohast lahkumise aeg:
Sihtkohta jõudmise aeg:
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
Pühapäev
Abivahendid ja kohtade arv (palun täpsusta kui on ratastool, käru, saatja jne):
Allkiri

kuupäev
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