
UUDISED 

Parkimiskaarte hakkab jagama sotsiaalkindlustusamet 
Jaanuarist 2019 hakkab sotsiaalkindlustusamet kohalikele omavalitsustele Eesti Puuetega 
Inimeste Fondi asemel väljastama parkimiskaarte. Parkimiskaart on kaart, mis lihtsustab 
puudega inimestel või nende saatjatel sõiduki parkimist. Parkimiskaartide saamiseks 
palume kohalikel omavalitsustel edastada sotsiaalkindlustusametile parkimiskaartide 
vajadus ning kaartide kogus läbi dokumendivahetuskeskuse (DVK). Rohkem infot uuenduse 
kohta edastame kohalikele omavalitsustele lähiajal. Lisainfot võib küsida ka ekspertiisi ja 
sotsiaalteenuste osakonna projektijuhilt Mariliis Tilgalt. Kontakt: 5635 8029, 
mariliis.tilk@sotsiaalkindlustusamet.ee 

STAR-is suletakse vana asenduskoduteenus 
Tuletame meelde, et alates 01. jaanuarist 2019 suletakse sotsiaalteenuste- ja toetuste 
andmeregistrist (STAR) vana asenduskoduteenus. Eelnevast tulenevalt on oluline teada, et 
STAR-is tuleb vastavad muudatused sisse viia ning vanal teenusel viibivad isikud tuleb 
uuele üle viia. Juhime tähelepanu, et oktoobrikuu seisuga viibis vanadel teenustel veel 
umbes 67 protsenti (568 inimest) teenuse kasutajatest.  

Oluline teada STAR-is muudatuste tegemiseks! 

• Veenduge palun, et kõik teie piirkonnas teenustel viibivad isikud kajastuksid STAR-is 
korrektselt. Sealhulgas tuleb jälgida, et kõigil oleks märgitud ka õige teenusel 
viibimise seaduslik alus. 

• Kõik vanal teenusel isikud peavad vajadusel olema suunatud uutele teenustele 
sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud üleminekuaja lõpuks (31.12.2018).  

• Enne teenuse toimunuks märkimist, tuleb veenduda, et teenuseosutaja on teenuse 
tegeliku kulu registreerinud.  

• Enne lapse asendushooldusele suunamist asendus- ja perekodusse tuleb märkida 
lapse suunamine perepõhiselt.  

Kui te ei leia STAR-is teenuseosutaja juurest õiget pere või kui teil on muid küsimusi, siis 
palume teil pöörduda STAR-i teenusetoe poole, aadressil starteenusetugi@tehik.ee või 
telefoni teel +372 794 3906. 

Hooldusperede leidmisest 
Tänaseks on sotsiaalkindlustusameti poolt sobivaks hinnatud hooldusperede andmed 
kenasti STAR registris ja teile kättesaadavad. Hetkel ei ole registris sobivaks hinnatud 
peresid palju, kuid nende valmisolek teisest perest sündinud lapse kasvatamiseks ja 
toetamiseks on olemas. Konkreetsele lapsele sobiva pere otsimisel palume teil võtta 
ühendust meiega. Samuti palume, et julgustaksite peresid ka ise meie poole pöörduma.  
Meie spetsialistid omavad olulist informatsiooni ja andmeid iga pere kohta. Seega on 
infovahetus ja arutelu kindlasti teile toeks ning abiks igale lapsele sobivaima pere leidmisel. 
Teame, et tänasel päeval kaaluvad mitmed lapsendada soovivad pered ka hoolduspereks 
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olemise võimalust. Nende perede andmed ei ole teile STAR-is kättesaadavad. Juhime 
tähelepanu, et koostöös teiega ja iga konkreetse lapse olukorda ning võimalusi hinnates, on 
meil võimalus nende peredega ühendust võtta. Oluline on, et püüaksime koos leida uued 
pered lastele, kes mingil põhjusel ei saa oma sünniperes kasvada.  

Infopäevade ja koolituste infomaterjalid 
Kui tunned huvi sotsiaalkindlustusameti poolt korraldatud koolituste ja infomaterjalide 
vastu, siis need leiab siit. 
 

 

http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/vajalikud-lingid

