LAPSEVANEMA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
PEREKONNASEADUSEST TULENEVALT:
•

•

•

•

Õigus ja kohustus last kasvatada ja lapse eest
hoolitseda
Isikuhooldusõigus tähendab vanematele kohustust ja
õigust last kasvatada, tema järele valvata, määrata tema
viibimiskoht ning hoolitseda muul viisil igakülgselt tema
heaolu eest.
Varahooldusõigus annab vanemale õiguse ja kohustuse
valitseda lapse vara ning last esindada.
Lapsega suhtlemise õigus
Perekonnaseadus kehtestab lapse õiguse suhelda mõlema
vanemaga. Kui lapse huvid ohus ei ole, peab ta ka
vanemate lahusoleku korral saama suhelda mõlema
vanemaga regulaarselt.
Õigus otsustada lapsega seonduvaid küsimusi
Vanemad otsustavad lapsega seonduvaid küsimusi ühiselt.
Ka siis, kui vanemad elavad alaliselt lahus. Olulised
küsimused on lasteaia, kooli ja huviringide valik ning
paljud teised, mis kõik mõjutavad lapse kujunemist ning
on seotud tema kasvatamisega.
Õigus last esindada
Lapse seaduslik esindaja on hooldusõiguslik vanem.
Alaealiste õigust on piiratud, kuna nad ei ole väheste
kogemuste, teadmiste ja oskuste tõttu veel küpsed kõiki
otsuseid iseseisvalt langetama ja võivad teadmatusest
sõlmida tehinguid, mis osutuvad neile kahjulikeks.

•

Õigus lugupidavale käitumisele
Laps ja lapsevanem on kohustatud teineteisest lugu
pidama ning arvestama teineteise huvide ja õigustega.

•

Ülalpidamiskohustus
Vanem on kohustatud oma alaealist last ja last, kes
täisealiseks saanuna jätkab põhi- või keskhariduse
omandamist põhikoolis, gümnaasiumis või
kutseõppeasutuses, kuni 21-aastaseks saamiseni ülal
pidama. Ülalpidamise suurus peab vastama lapse
vajadustele ja tavalisele elulaadile.

•

Õigus abile
Perekonnaseaduse järgi on laps kohustatud oma vanemaid
koduses majapidamises abistama, kuni ta elab koos
vanematega ja need teda kasvatavad või ülal peavad.
Kooli, kodutööde ning töö kõrvalt peab lapsele jääma aega
ka meelepäraseks tegevuseks.

KES ON ABIVAJAV LAPS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

peres on vägivaldsed suhted või lapse suhtes kasutatakse
vägivalda;
vanemad lahutavad;
laps jääb vanemliku hoolitsuseta;
lapsevanemal on puudulikud vanemlikud oskused;
peres on sõltuvusprobleemid;
lapsevanemal on krooniline haigus või seisund, mille tõttu
pole tal võimalik oma kohustusi täita;
laps ei täida koolikohustust;
laps ja lein;
hariduslike erivajadustega laps.

LASTEKAITSE TEGEVUS HARKU VALLAS:
•

•

•

•

•

•

•

•
•
•

vanemate teavitamine ja nõustamine lapse eakohasest
arengust, vajadustest, õigustest ning suunamine
teenustele : Rajaleidja keskus, Tallinna Vaimse Tervise
keskus, sotsiaalkindlustusamet vm ;
kodukülastuste teostamine, koduse olukorraga
tutvumiseks ja abivajaduse väljaselgitamiseks; lapse
heaolu hindamine;
vanemate nõustamine hooldusõiguse ja elatise küsimuses,
kokkulepete sõlmimine lapse elukorralduse, suhtlemise jm
küsimustes ning lepitamisele suunamine;
kohtule arvamuse esitamine – lapse suhtlemiseks
lahuselava vanemaga, hooldusõiguse üleandmise,
piiramise või äravõtmise küsimustes; pärimise küsimustes
vanemliku hoolitsuseta lapse õiguste tagamiseks kohtule
avalduse esitamine. Hooldusperre, eeskostele või
asendushooldusteenusele suunamine ja koostöö teenuse
osutajaga;
koostöö haridusasutuste ja lapsevanemaga lapse
käitumise-, õpiraskuse-, haridusliku erivajaduse vm
probleemide ilmnemisel ja vajadusel teenusele suunamine,
sobiva haridusasutuse osas nõustamine;
koostöö koolidega lapse koolikohustuse täitmiseks,
vajadusel probleemide kaardistamine, teenusele
suunamine ja järelevalve;
haridusasutuste spetsialistide nõustamine lapse eakohase
arengu, vajaduste ja õiguste küsimustes;
koostöös haridusasutustega lastele ja lapsevanematele
koolituste läbiviimine lapse arengut toetavatel teemadel;
juhtumipõhine võrgustikutöö asutuste ja spetsialistidega

TEENUSED HARKU VALLAS:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lapse ja vanema psühholoogiline nõustamine;
aktiivsus- ja tähelepanuhäire vm (ATH) laste ja vanemate
nõustamine
teraapia (pereteraapia, saviteraapia, loovteraapia);
lepitamine peredele lahutuse puhul, lastesse puutuvate
kokkulepete sõlmimine;
lepitamine noortele, konfliktid peredes, eakaaslastega vm;
tugiisikuteenus lapsele või perele;
mobiilse noorsootöö teenus (noorte tugigrupid, tugiisikud,
nõustamine);
juhtumipõhine MDFT, sotsiaalse rehabilitatsiooniteenusele
suunamine.
Tasuta teenusele suunab lastekaitsespetsialist eelneva
vestluse ja taotluse alusel (kuni 5 korda).

Õnne Aas-Udam – psühholoogiline nõustaja, loovterapeut
e-post: onneaas.udam@gmail.com, tel 5287288
• individuaalne psühholoogiline nõustamine;
• loovteraapia – visuaalkunstiteraapia ning saviteraapia
Arvo Viirsaar- IMAGO pereteraapia terapeut,
transpersonaalse psühholoogia terapeut
e-post: arvo.viirsaar@gmail.com, tel 5548113
•
individuaalne psühholoogiline nõustamine;
•
paari- ja pereteraapia; vihateraapia
Marge Vainre – pereterapeut
e-post: marge.vainre@gmail.com, tel 5660 7054
• paari- ja pereteraapia; individuaalne nõustamine
Helen Sööl –psühholoog, terapeut, koolitaja
e-post: helen@suhtelabor.ee , tel 56253279
• individuaalne psühhoteraapia, paari- ja pereteraapia;
• coaching
Marika Ratnik – pereterapeut, loovterapeut
e-post: marika.ratnik@mail.ee
•
psühholoogiline nõustamine individuaalselt, vajadusel
•
pereteraapia, perelepitus, visuaalkunstiteraapia
MTÜ RuaCrew, e-post : info@ruacrew.ee
•
•

sotsiaalpedagoogiline nõustamine, perenõustamine
noorte nõustamine

Hailii Õllek – psühholoog-nõustaja, pereterapeut
e-post: hailii.ollek@mail.com, tel 620734
•

pereteraapia, kunstiteraapia, analüütiline
psühhoteraapia

Külle Kadarik - terapeut
e-post: kylle@rumfeld.ee
•
saviteraapia, loovteraapia, pereteraapia
Uve Schubert – nõustaja-kehaterapeut
e-post: uvekas@gmail.com
•
Psühholoogiline nõustamine, teraapia
Helen Tartes-Babkina- terapeut
e-post: info@kunstiterapeut.com, tel 5188552
•
psühhoteraapia, leinatöö
TASUTA PSÜHHOLOOGILISE JA PSÜHHIAATRILISE ABI
VÕIMALUSI:
Lasteabi
www.lasteabi.ee
Esmane sotsiaalne ja kriisinõustamine, abivajavast või kadunud
lapsest teatamine
Üleriigiline lasteabi telefon: 116 111
Ohvriabi Eestis
www.ohvriabi.ee , tel 16106
Psühholoogiline nõustamine ja e-nõustamine
MTÜ Laste ja Noorte Kriisiprogramm www.lastekriis.ee
Psühholoogiline abi pereliikme kaotanud lastele:
506 9658
MTÜ Eluliin
www.eluliin.ee
usaldustelefon. 655 8088 (eesti keeles); 655 5688 (vene keeles)
Tallinna Lastehaigla Psühhiaatriakliinik
www.lastehaigla.ee
Nõustamistelefon lapse vaimse tervisega seotud küsimuste
korral: 529 4675
Üldine info lapse vaimse tervise probleemide korral, sh
psühhiaatrilise abi ja psühhoteraapia võimalused: 697 7352
Abi sõltuvusprobleemide ja narkootikumide kasutamise korral,
ravi võimalused: 697 7292

HARKU VALLA LASTEKAITSESPETSIALISTID:
Helve Keel
Kallaste 12, Tabasalu
600 3868; 515 4807
helve.keel@harku.ee
tööpiirkond – Ilmandu küla, Meriküla, Muraste küla, Rannamõisa
küla, Suurupi küla, Vahi küla
Kaja Saat
Kallaste 12, Tabasalu
606 3804; 5551 1706
kaja.saat@harku.ee
tööpiirkond – Adra küla, Harku alevik, Harkujärve küla, Humala
küla, Kumna küla, Kütke küla, Laabi küla, Tiskre küla, Tutermaa
küla, Türisalu küla, Valla täpsusega, Viti küla, Vääna-Jõesuu küla

LASTEKAITSE
INFOVOLDIK
LAPSEVANEMATELE

Liisa Rüütel
Kallaste 12, Tabasalu
600 3865; 5558 3442
liisa.ruutel@harku.ee
tööpiirkond – Liikva küla, Naage küla, Sõrve küla, Tabasalu
alevik, Vaila küla, Vääna küla

LASTEKAITSEALAST TEGEVUST TOETAVAD:
Sotsiaalkindlustusamet
Tel 6121360 või ööpäevaringne tel 116111
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
e-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lastekaitse Liit
Tel 631 1128
www.lastekaitseliit.ee
e-post: liit@lastekaitseliit.ee

Põhja-Eesti regionaalhaigla psühhiaatriakliinik
www.regionaalhaigla.ee
Registratuuri telefon: 617 2644, 617 2613
Valvetoa telefon: 617 2650
Lasteombudsman
www.lasteombudsman.ee
Lasteombudsman kaitseb laste ja noorte õigusi suhetes avalikke
ülesandeid täitvate isikute ja asutustega

IGA INIMESE KOHUSTUS ON
LASTEKAITSE SEADUSEST TULENEVALT
ABIVAJAVAST LAPSEST TEATADA!

NÕUSTAMINE JA TEENUSED
HARKU VALLAS

