STAR andmeregistri koolitusmaterjal
Eesti rahvastikuregistris puuduva isiku lisamine STARi

Sotsiaalkindlustusamet 2019

Eesti rahvastikuregistris puuduvale isikule menetluse algatamiseks klõpsa vasakul menüüs valikule
„Menetlused“ ning seejärel avanenud vaates nupule „Lisa uus kliendimenetlus“. Avaneb uue
pöördumise lisamise aken:

1. Avanenud aknas sisesta
a. pöörduja ees- ja perekonnanimi;
b. vajadusel kontaktandmed;
c. vali pöördumise liik (antud näite puhul on valitud „muu pöördumine“) ja klõpsa
nupule „Edasi“.
Avaneb subjekti otsimise aken:

2. Avanenud aknas sisesta isiku sünniaeg ja sugu ning klõpsa nupule “Otsi“, misjärel STAR teostab
päringu rahvastikuregistrisse.
3. Kui isikut ei ole rahvastikuregistris, kuvab süsteem teate: „Otsingu tunnustele vastavat isikut ei
leitud“.
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4. Seejärel klõpsa nupule „Lisa uus rahvastikuregistrisse mittekuuluv isik“.
Avaneb järgmine aken:

5. Selles aknas
a. vali riik, mille kodanik pöörduja on;
b. sisesta riigi isikuidentifikaator/dokumendi number;
c. klõpsa nupule „Genereeri isikukood“;
d. klõpsa nupule „Lisa uus rahvastikuregistrisse mittekuuluv isik“.
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Avaneb subjekti andmete kontrollimise ja haldamise aken:
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6. Avanenud aknas täida ära need väljad, mida pead vajalikuks. Kohustuslik on täita sotsiaalse
seisundi andmed, kusjuures märkida tuleb kõik isiku kohta kehtivad sotsiaalsed seisundid. Kui
pöördujal puudub kehtiv ravikindlustus eemalda ravikindlustuse kastist märge. Sisesta „Muu
elukoht“ kui see erineb Rahvastikuregistrijärgsest elukohast.
7. Kui vajalikud väljad on täidetud, klõpsa nupule „Edasi“.
Avaneb pöördumise andmete sisestamise aken:

8. Selles aknas
a. sisesta vajadusel pöördumise sisu ja registreerimise lisainfo;
b. vali rippmenüüst pöördumise teema;
c. vali sihtrühm;
d. edasi liikumiseks klõpsa nupule „Edasi“.
Avaneb leibkonna andmete kontrollimise ja haldamise aken:
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9. Selles aknas lisa vajadusel leibkonnaliikmed.
a. Kui soovid leibkonnaliikme lisada ka selle menetluse subjektiks, klõpsa nupule „Lisa
leibkonnaliige menetluse subjektiks“, sellega saab lisatud leibkonnaliige ühtlasi ka STARi
kliendiks.
b. Kui klõpsad nupule „Lisa uus leibkonnaliige“, siis selliselt lisatud leibkonnaliikmeid
kuvatakse ainult infona pöörduja kliendiandmetes leibkonna andmetes, nad ei ole loodava
menetlusega seotud. Need isikud STARi kliendiks ei saa ehk nende andmeid STARis hallata
ei saa.
10. Kui kõik andmed on täidetud, klõpsa nupule „Salvesta“, misjärel on pöördumine salvestatud ja
avaneb menetluse üldandmete vaade:

NB! Samamoodi käib Eesti rahvastikuregistris puuduva isiku lisamine ka menetluse subjektiks ja
leibkonnaliikmeks.
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