ETTEKIRJUTUS nr 18.SKA 7-4/ 7860-3

18.06.2010

Koostaja nimi ja ametikoht: Bärbel Vapper
Sotsiaalteenuste ja ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist
Järelevalveasutuse nimetus Sotsiaalkindlustusamet
ja aadress:
Lembitu 12, 15092 TALLINN
Ettekirjutuse tegemise koht: Sotsiaalkindlustusamet
Lembitu 12, 15092 TALLINN
Ettekirjutus Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu, registrikood 80136386, aadressil
Tatari 12, 10116 TALLINN.
Asjaolud
Ajavahemikul 22.04.2010 – 03.05.2010 teostas Sotsiaalkindlustusameti sotsiaalteenuste ja
ekspertiisi osakonna järelevalve peaspetsialist riiklikku järelevalvet Erivajadustega Inimeste
Toetusühingus Tugiliisu.
Sotsiaalkindlustusameti järelevalve peaspetsialist edastas 02.06.2010 järelevalve akti nr 18.SKA
7-6/7860 eelnõu Erivajadustega Inimeste Toetusühingule Tugiliisu täiendavate selgituste
saamiseks tähtajaga 14.06.2010. Määratud tähtajaks Erivajadustega Inimeste Toetusühing
Tugiliisu Sotsiaalkindlustusametile omapoolseid täiendavaid selgitusi ei esitanud.
18.06.2010 koostas Sotsiaalkindlustusameti järelevalve peaspetsialist järelevalve akti nr 18.SKA
7-6/7860-2, kus on välja toodud esinenud puudused ja rikkumised.
Resolutsioon
Lähtudes järelevalve aktist nr 18.SKA 7-6/7860 ja juhindudes sotsiaalhoolekande seaduse §-dest
1131 lg 1 p 5; § 1127 lg 7 p 2; § 1135 lg 2; § 1138 lg 3; § 1142 lg 2; § 1144 lg 4; § 1133 lg 1; § 1133 lg 2;
§ 1133 lg 3 ning sotsiaalministri 8.jaanuari 2009.a määrusest nr 4 lõikest 1 ja 21. jaanuari 2009.a
määrusest nr 13 §-st 2 teeb Sotsiaalkindlustusameti järelevalve peaspetsialist Erivajadustega
Inimeste Toetusühingule Tugiliisu ettekirjutuse:
1. Koostada IT teenusel ja TE teenusel viibivatele isikutele individuaalne tegevusplaan 30
päeva jooksul isiku teenusele tulemisest.
2. Teavitada Sotsiaalkindlustusametit isikust, kes ei ole kasutanud erihoolekandeteenust
rohkem kui kaks kuud järjest.
3. Osutada isikule IT teenust ja TE teenust vastavalt seaduses kehtestatud eesmärkidele.
4. Pidada eraldi selgelt fikseeritud arvestust IT teenuse ja TE teenuse osutamise tundide
kohta.
5. Teha sissekandeid isikutele koostatud tegevusplaanidesse vastavalt kehtestatud
nõuetele.
6. Viia IT teenusel ja TE teenusel viibivate isikute toimikud vastavusse kehtestatud nõuetega.
7. Teavitada Sotsiaalkindlustusametit õigeaegselt muudatustest
majandustegevuseregistrisse tehtavate sissekannete tegemiseks.

8. Ettekirjutuse täitmise tähtaeg: 18.09.2010.
Järelevalve peaspetsialist kannab andmed ettekirjutuse kohta majandustegevuse registrisse.
Hoiatus
Märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Sotsiaalkindlustusameti
järelevalve peaspetsialistil õigus tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse § 219 lõikest 7 tunnistada
kehtetuks tegevusluba erihoolekandeteenuse osutamiseks.
Vaidlustamise kord ja tähtaeg
Isik, kes leiab, et haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada
vaide Sotsiaalkindlustusameti juures asuvale vaidluskomisjonile sotsiaalhoolekande seaduse §-s
1130 sätestatud korras. Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal isik
haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama. Vaie lahendatakse kolme kuu jooksul,
arvates vaide esitamisest vaidluskomisjonile. Vaidluskomisjoni otsusega mittenõustumise korral
võib isik pöörduda halduskohtusse kolme kuu jooksul, arvates vaidluskomisjoni otsuse teatavaks
tegemise päevast.
(allkirjastatud digitaalselt)
Bärbel Vapper
Järelevalve peaspetsialist
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