
TAOTLUS ARVAMUSE SAAMISEKS LAPSE VABADUST PIIRAVA MEETME SOBIVUSE KOHTA 

TAOTLEJA ANDMED 

Valla-või linnavalitsus  

Aadress  

Telefon  

E-post  

TAOTLEJA ESINDAJA ANDMED 

Nimi  

Ametikoht  

Telefon  

E-post  

 
Taotleme Sotsiaalkindlustusameti arvamust lapse vabadust piirava meetme sobivuse kohta. 
 

JUHTUMI ANDMED 

Lapse ees- ja perekonnanimi  

Isikukood/sünnikuupäev  

STAR juhtumimenetluse ID  

Esmase juhtumiplaani koostamise 
aeg 

 

Tegevuskava hindamise aeg 
(viimane) 

 

Asendushooldus 
(Kas laps kasvab asendushooldusel; 
märkida ka asendushoolduse vorm) 

                

 

Asjaolud, milles seisneb lapse käitumise peamine oht ning miks ei ole võimalik ohtu ära hoida 
ühegi vähem piirava meetmega. Põhjenda läbi riskide ning too välja ka ressursid.  

Kirjeldada iga teemavaldkonna raames lapse ressursse ja riske:  

1. Tervis (tervislik seisund ja elustiil, ravimite vajadus) 

2. Hariduse omandamine (töötamine ja õppimine) 



3. Identiteet (sh hoiakud ja uskumused) 

4. Pere suhted (turvalisus, pere olukord, vanemate suutlikkus, sh kodune keel) 

5. Perevälised suhted (lapse sõprusringkond, sh lapsega seotud spetsialistid) 

6. Keskkond (turvalisus, elukeskkond) 

7. Vaba aeg ja huvitegevuses osalemine 

8.  Tundeelu ja käitumine (sh õigusrikkumised, sõltuvusainete kuritarvitamine jm) 

 

Missuguseid meetmeid ja millise sagedusega on lapse ja pere toetamiseks varasemalt 
rakendatud ja milline on olnud nende tulemuslikkus? (kui rakendatud meetmed ei ole andnud 
oodatud tulemusi, siis mis on olnud selle põhjuseks) 

 

Lapse arvamuse väljaselgitamine (millal ja mil viisil on selgitatud välja lapse arvamus) 

 

Lapsevanema või eestkostja arvamus (lapse kinnisele lasteasutuse teenusele suunamise osas, 
sh nägemus, millist tuge pere antud olukorras vajab) 

 

Kui pikaks perioodiks ja millise teenuseosutaja juurde soovitakse last saata?  

 

Praegune õppeasutus, kus laps õpib  

Õppevorm (nt lihtsustatud õppekava; 
individuaalne õppekava, toimetuleku 
õppekava; eritugi; tõhustatud tugi vms) 

 

Õppekeel  

Kõrgeim omandatud klass  

Missuguseid meetmeid ja millise sagedusega planeerib KOV rakendada  

a) lapse toetamiseks lapse asutuses viibimise ajal (sh meetmed, mida rakendatakse 
koostöös kinnise lasteasutusega). 

b) Pere toetamiseks lapse asutuses viibimise ajal (sh meetmed, mida rakendatakse 
koostöös kinnise lasteasutusega). 
 



1.   
2.  

Millised tegevused on planeeritud jätkutoena lapse teenuselt lahkumise järel nii lapsele kui 
perele? 

1.   
2.  

Kinnitan, et kõik juhtumimenetlusega seotud lisad on lisatud STAR juhtumimenetluse juurde. 
Kinnitan, et edastan järgmised dokumendid KLAT teenuseosutajale alates teenuseosutaja 
teatavaks saamisest.  

1. Juhtumiplaan, sh tegevuskava.  
2. Väljavõte õpilasraamatust ja klassitunnistuse koopia. 
3. Õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart või kinnitatud koopia.  
4. Koolipoolne õpilase iseloomustus.  
5. Koolivälise nõustamismeeskonna otsus tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks, sh 

õpilase erivajadusi arvestava õpikeskkonna kujundamiseks ja tugispetsialistide teenuse 
rakendamiseks (olemasolu korral). 

6. Psühhiaatriline hinnang (olemasolu korral). 
7. Lapse rehabilitatsiooniplaan (olemasolu korral). 

 
 
 

 

Allkiri 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Kuupäev: 
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