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1. Lapsendatud lapsed aasta alguses ja aasta jooksul lapsendatud lapsed  

 
Rea 
nr 

Tüdrukud Poisid Kokku 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

A B 1 2 3 4 5 6 

Oli kasvatada lapsendatud lapsi 
perekonnas aasta alguses 

01             

     neist puudega 02             

Aasta jooksul lapsendatud 
lapsed KOKKU (read 05 + 07 + 
09 + 11) 

03             

neist puudega KOKKU (read 
06 + 08 + 10 + 12) 

04             

0–2-aastased lapsed 05             

     neist puudega 06             

3–6-aastased lapsed 07             

     neist puudega 08             

7–14-aastased lapsed 09             

     neist puudega 10             

15–17-aastased noored 11             

     neist puudega 12             

Lapsendatud lastest olid orvud 
(reast 03) 

13   X   X   X 

     neist puudega (reast 04) 14   X   X   X 
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Lapsendatud lapsed, kellel oli 
õdesid-vendi 

15             

neist lapsed, kes koos oma 
kõigi õdede-vendadega võeti 
kasvatada samasse perekonda 

16             

    perekonda kasvatada 
võetud selliste laste arv, kellel oli 
õdesid-vendi, kes aga jäid 
samasse perekonda võtmata 

17             

 

 

2. Aasta jooksul lapsendatud lapsed koha järgi 

 
Rea 
nr 

Tüdrukud Poisid Kokku 

Kokku 

sh elavad ühe 
bioloogilise 

vanemaga ja 
on teise poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad ühe 
bioloogilise 

vanemaga ja 
on teise poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad ühe 
bioloogilise 

vanemaga ja 
on teise poolt 
lapsendatud 

A B 1 2 3 4 5 6 

Aasta jooksul lapsendatud lapsed 
KOKKU (read 03 + 05 +...+ 19) 

01             

     neist puudega KOKKU (read 
04 + 06 +...+ 20) 

02             

  sünnitusmajast 03   X   X   X 

     neist puudega 04   X   X   X 

  turvakodust 05   X   X   X 

     neist puudega 06   X   X   X 

  asenduskodust 07   X   X   X 

     neist puudega 08   X   X   X 

  bioloogilisest perekonnast 09             

     neist puudega 10             

  perekonnas hooldamiselt 
  (samas peres) 

11  X  X  X 

     neist puudega 12  X  X  X 

  perekonnas hooldamiselt 
 (teisest perest) 

13   X   X   X 

     neist puudega 14   X   X   X 

 eestkostja juurest 
 (samas peres) 

15  X  X  X 

     neist puudega 16  X  X  X 

  teise eestkostja juurest 17   X   X   X 

     neist puudega 18   X   X   X 

  mujalt 19             

     neist puudega 20             
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3. Aasta jooksul lapsendatud laste hulgast arvelt maha võetud ja lapsendatud laste arv aasta lõpus 

 
Rea 
nr 

Tüdrukud Poisid Kokku 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

Kokku 

sh elavad 
ühe 

bioloogilise 
vanemaga 
ja on teise 

poolt 
lapsendatud 

A B 1 2 3 4 5 6 

Perekondades kasvatada olnud 
lapsendatud lastest võeti aasta 
jooksul arvelt maha KOKKU (read 
03 + 05 + 07) 

01             

neist puudega KOKKU (read 
04 + 06 + 08) 

02             

said täisealiseks (18 aastat) 03             

    neist puudega 04             

lapsendamine tühistatud  05   X   X   X 

     neist puudega 06   X   X   X 

muud põhjused  07             

     neist puudega 08             

Perekondades kasvavate 
lapsendatud laste arv aasta lõpus 
KOKKU (tabel 1 rida 01 + rida 03 
– tabel 3 rida 01) 

09             

     neist puudega  10       

 

 

4. Rahvusvaheline lapsendamine 

 Rea 
nr 

Tüdrukud Poisid Kokku 

A B 1 3 5 

Aasta jooksul rahvusvaheliselt 
lapsendatud lapsed KOKKU (read 03 
+ 05 + 07 + 09) 

01    

      neist puudega  
      (read 04 + 06 + 08 + 10) 

02    

0–2-aastased lapsed 03    

      neist puudega 04    

3–6-aastased lapsed 05    

      neist puudega 06    

7–14-aastased lapsed      07    

     neist puudega 08    

15–17-aastased lapsed 09    

     neist puudega 10    

Rahvusvaheliselt lapsendatud lastest 
olid orvud  
(reast 01) 

11    

     neist puudega  12    

Rahvusvaheliselt lapsendatud lapsed 
KOKKU (read 15 + 17 +...+ 31)  

13    

     neist puudega  
     (read 16+18+...+32) 

14    

sünnitusmajast 15    

     neist puudega 16    

turvakodust 17    

     neist puudega 18    
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asenduskodust 19    

     neist puudega 20    

bioloogilisest perekonnast 21    

     neist puudega 22    

perekonnas hooldamiselt 
  (samas peres) 

23    

     neist puudega 24    

perekonnas hooldamiselt 
 (teisest perest) 

25    

     neist puudega 26    

eestkostja juurest 
 (samas peres) 

27    

     neist puudega 28    

teise eestkostja juurest 29    

     neist puudega 30    

mujalt  31    

     neist puudega 32    

NB! Rida 01 = rida 13; rida 02 = rida 14  
 

 

5. Lapsendamised lapsendaja kooseluvormi alusel  

Lapsendaja kooseluvorm 
Rea 
nr 

Eestis elav lapsendaja 
Välisriigis elav 

lapsendaja 
Kokku 

Lapsen-
dajate arv 

Lapsen-
datud 

laste arv 

Lapsen-
dajate arv 

Lapsen-
datud 

laste arv 

Lapsen-
dajate arv 

Lapsen-
datud 

laste arv 

A B 1 2 3 4 5 6 

Lapsendamised kokku  01             

mehed 02             

naised 03             

üksik vallaline 04             

mehed 05             

naised 06       

vabas kooselus olev inimene   07       

mehed 08             

naised  09             

abielus olevad inimesed 10             

mehed 11             

naised  12             

peresisene lapsendamine ühe 
abikaasa poolt 

13   X X   

mehed 14     X X     

naised  15     X X     

uude perre lapsendamine ühe 
abikaasa poolt  

16             

mehed 17             

naised  18             

uude perre lapsendamine 
mõlema abikaasa poolt  

19             

mehed 20             

naised  21             
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6. Lastekaitsetööd tegevad ametnikud maavalitsuses (aasta lõpus)  

 
Rea  
nr 

Ametnike arv 

A B 1 

Lastekaitsetööd tegevad ametnikud kokku 01  

täisajaga lastekaitsetööd tegevad ametnikud   02  

osaajaga lastekaitsetööd tegevad ametnikud 03  

Lastekaitsetööd tegevatest ametnikest sotsiaaltööalase kõrgharidusega 04  

                                                                                        muu haridusega 05  

Lastekaitsetööd tegevate ametnike ettenähtud ametikohtade koormus 06  

nendest lastekaitsetööd tegevate ametnike täidetud ametikohtade 
koormus 

07  

 
Täitja nimi 
……………………………………………….. 
Telefon  
E-post 

Kuupäev 

 

Täname Teid! 

 
 
 

JUHEND  
 
Aruanne „Lapsendamine“ koostatakse aruandeaastal lapsendatud laste andmete alusel maakonniti 
(maavalitsuse kogutud ja koondatud andmete põhjal). Sotsiaalministeerium avab S-veebis maavalitsustele 
aruandekohustuse. 
 
Vanusejaotus: 
Lapse vanus märkida kohtuotsuse jõustumise kuupäeva järgi. 
0–2-aastased on lapsed kuni 3-aastaseks saamiseni, st kõik lapsed, kes on nooremad kui 3 aastat;  
3–6-aastased on lapsed vanuses 3–6 aastat kuni 7-aastaseks saamiseni; .  
7–14-aastased on lapsed vanuses 7–14 aastat kuni 15-aastaseks saamiseni; 
15–17-aastased on lapsed vanuses 15–17 aastat kuni 18-aastaseks saamiseni. 
 
Puude märkimisel lähtuda Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud puude raskusastme kehtivast otsusest. 
Lapsendamise hetke arvestamisel lähtuda kohtuotsuse jõustumise kuupäevast. 
 
Tabelite 1, 2 ja 3 veergudes 2, 4 ja 6 näidatakse kõigist lapsendatud lastest ainult nende laste arv, kes elavad 
ühe bioloogilise vanemaga ja on bioloogilise vanema abikaasa poolt lapsendatud (peresisene lapsendamine). 
 
Tabel 1. Lapsendatud lapsed aasta alguses ja aasta jooksul lapsendatud lapsed 
Näidatakse kõigi lapsendatud laste arv (k.a rahvusvahelised lapsendamised).  
Rida 01 – lapsendatud laste arv aruandeaasta algul. Rida 01 peab vastama eelmise aasta aruande tabeli reale 
„Oli perekondades kasvatada aruandeaasta lõpus“. 
Rida 02 – aruandeaasta algul lapsendatud lastest puudega lapsed. Peab vastama eelmise aasta aruande 
tabeli rea „Oli perekondades kasvatada aruandeaasta lõpus“ allreale „neist puudega“. 
Rida 03 – lapsendatud laste arvu aruandeaasta jooksul kokku arvutab programm allridade (vanusevahemike) 
põhjal. 
Rida 04 – aruandeaasta jooksul lapsendatud lastest puudega lapsed kokku arvutab programm allridade 
(vanusevahemikes puudega lapsed) põhjal. 
Rida 13 – aruandeaastal lapsendatud lastest orvud, andmed näidatakse ainult veergudes 1, 3 ja 5. 
Rida 15 – märkida aruandeaastal lapsendatud laste arv, kellel oli alaealisi õdesid-vendi, sh näidata real 16 
lapsed, kes koos oma kõigi õdede-vendadega võeti kasvatada samasse perekonda, ja real 17 need 
lapsendatud lapsed, kellel oli küll alaealisi õdesid-vendi, kuid neid samasse perekonda kasvatada ei võetud. 
 
Tabel 2. Aasta jooksul lapsendatud lapsed koha järgi 
Näidatakse aasta jooksul lapsendatud lapsed viimatise viibimiskoha järgi (sünnitusmaja, turvakodu, 
asenduskodu, bioloogiline perekond, perekonnas hooldamisel samas või teises peres, eestkostja juures 
samas või teises peres, muu).  
Rida 01 – lapsendatud laste arv aruandeaastal arvutab programm allridade (eelnevad viibimiskohad) põhjal. 
Rida 02 – aruandeaasta jooksul lapsendatud lastest puudega lapsed kokku arvutab programm allridade 
(eelnevad viibimiskohad, puudega lapsed) põhjal. 
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Rida 11 – näidatakse ainult perekonnas hooldamise lepingu alusel peres hooldamisel olnud lapsed, kes 
lapsendati samasse perre. 
Rida 13 – näidatakse ainult perekonnas hooldamise lepingu alusel peres hooldamisel olnud lapsed, kes 
lapsendati teise perre.   
Rida 15 – näidatakse juhud, kui laps on lapsendatud perekonda, kus ta enne elas eestkostja juures. 
Rida 17 – näidatakse juhud, kui laps on lapsendatud perekonda teise eestkostja juurest. 
 
Tabel 3. Aasta jooksul lapsendatud laste hulgast arvelt maha võetud ja lapsendatud laste arv aasta 
lõpus 
Rida 01 – perekondades kasvatada olnud nende lapsendatud laste arvu, kes võeti aruandeaasta jooksul arvelt 
maha, arvutab programm allridade (arvelt mahaarvamise alused) põhjal. 
Rida 02 – arvelt maha võetud lapsendatud lastest puudega laste arvu arvutab programm allridade (arvelt 
mahaarvamise alused, puudega lapsed) põhjal. 
Rida 03 – maavalitsus arvab maha need lapsendatud lapsed, kes said aruandeaasta jooksul täisealiseks. 
Rida 05 – täita juhul, kui lapsendamine on tunnistatud kehtetuks ning laps on paigutatud tagasi 
asendushooldusele või bioloogilisse perekonda (vaid perekonnaseaduse §-de 166 ja 169 alusel). 
Rida 07 – andmed selliste lapsendatud laste kohta, kes on surnud, vm ülalridadel nimetamata variant. 
Rida 09 – arvutab programm aruandeaasta algul arvel olnud lapsendatud lapsed + aruandeaasta jooksul 
lapsendatud lapsed – aruandeaasta jooksul arvelt mahaarvatud lapsed.  
 
Tabel 4. Rahvusvaheline lapsendamine 
Tabel täidetakse ainult rahvusvaheliselt lapsendatud laste kohta. Rahvusvaheliseks loetakse lapsendamist, kui 
lapsendaja või lapsendatava elukoht ei ole Eestis (perekonnaseadus § 165). Lapsendamise hetke 
arvestamisel lähtuda kohtuotsuse jõustumise kuupäevast. 
Rida 01 – rahvusvaheliselt lapsendatud lapsed kokku aruandeaastal arvutab programm allridade 
(vanusevahemikud) põhjal. 
Rida 02 – rahvusvaheliselt lapsendatud lastest puudega lapsed kokku arvutab programm allridade 
(vanusevahemikud, puudega lapsed) põhjal. 
Rida 13 – rahvusvaheliselt lapsendatud lapsed kokku aruandeaastal arvutab programm allridade (eelnevad 
viibimiskohad) põhjal. 
Rida 14 – rahvusvaheliselt lapsendatud lastest puudega lapsed kokku arvutab programm allridade (eelnevad 
viibimiskohad, puudega lapsed) põhjal. 
Read 15–32 – näidatakse aasta jooksul rahvusvaheliselt lapsendatud lapsed viimatise viibimiskoha järgi 
(sünnitusmaja, turvakodu, asenduskodu, bioloogiline perekond, perekonnas hooldamisel samas või teises 
peres, eestkostja juures samas või teises peres, mujal).  
 
Tabel 5. Lapsendamised lapsendaja kooseluvormi alusel  
Näidatakse kõiki lapsendamisi aasta jooksul. Lapsendajad ja lapsendatud lapsed esitatakse lapsendaja soo ja 
kooseluvormi alusel. Samuti eristatakse lapsendamist Eestis elava (veerud 1–2) ja välisriigis elava (veerud 3–
4) lapsendaja järgi.  
Välisriigis elavate lapsendajate hulka kuuluvad vaid lapsendajad, kelle elukohaks on muu riik kui Eesti.  
Veergudes 1 ja 3 näidatakse lapsendajate arvu, veergudes 2 ja 4 nende poolt lapsendatud laste arvu.  
Veerud 5 ja 6 arvutab kokku programm.  
Rea 01 veerus 6 näidatud aasta jooksul lapsendatud laste arv kokku on sama, mis tabeli 1 rea 03 veerus 5 
näidatud laste arv.  
Üksikute vallaliste inimeste all näidatakse lapsendamised, mille puhul oli lapsendajaks üksi elav ja ametlikult 
vallaline lapsendaja.  
Vabas kooselus olevate inimeste all näidatakse lapsendamised, kus lapsendaja ei ole ametlikult abielus, kuid 
on teada, et ta elab vabas kooselus.  
Abielus olevate inimeste all näidatakse ametlikult abielus olevate inimeste lapsendamised. Siinjuures tuuakse 
eraldi välja juhud, kui: 

 lapsendamine toimub peresiseselt (bioloogilise vanema lapse lapsendamine vanema abikaasa poolt) – 
sel juhul märgitakse lapsendajate arvuks 1 veergu 1 või 3; 

 uude perre lapsendamine (mittebioloogiline laps) toimub vaid ühe abikaasa poolt (teise abikaasa 
nõusolekul). Sel juhul märgitakse veergu 1 või 3 vaid üks lapsendaja; 

 uude perre lapsendamine (mittebioloogiline laps) toimub mõlema abikaasa poolt. Sel juhul märgitakse 
veergu 1 või 3 mõlemad lapsendajad (2). 

 
Tabel 6. Lastekaitsetööd tegevad ametnikud maavalitsuses (aasta lõpu seisuga)   

Lastekaitseseaduse § 18 punkti 1 alusel on lastekaitsetöötaja Sotsiaalkindlustusameti, maavalitsuse või 
kohaliku omavalitsuse üksuse ametnik, kes täidab talle lastekaitseseaduses või muus õigusaktis sätestatud 
ülesandeid lapse õiguste ja heaolu tagamisel. Tabelis 6 näidatakse lastekaitsetööd tegevate ametnike arv 
maavalitsuses sõltumata töötaja ametinimetusest. 
Rida 01 – näidatakse nii osalise kui täisajaga lastekaitsetööd tegevate ametnike arv maavalitsustes.  
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Rida 02 – näidatakse, kui palju lastekaitsetööd tegevaid ametnikke (reast 01) töötab sellel ametikohal 
täisajaga. 
Rida 03 – osaajaga lastekaitsetööd tegevate ametnike arv. 
Rida 04 – näidatakse ainult sotsiaaltööalase kõrgharidusega lastekaitsetööd tegevaid ametnikke (sh 
rakenduskõrgharidus). Siia alla kuuluvad erialad (nii bakalaureuse-, magistri- kui doktoritase): sotsiaaltöö, 
sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korraldus, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, 
sotsiaalpedagoogika. 
Rida 05 – näidatakse muu haridusega lastekaitsetööd tegevad ametnikud.   
Rida 06 – näidatakse ettenähtud lastekaitsetöö ametikohtade koormus kokku (vastavalt lastekaitsetöö 
ülesannete töömahule – täisaja puhul on ametikoha maht 1, osaajaga lastekaitsetöö ülesannetega ametikoha 
puhul peaks hindama, milline koormus on ette nähtud lastekaitsetööks – 0,25; 0,5 vm). 
Rida 07 – näidatakse ettenähtud ametikohtadest (reast 06) täidetud ametikohtade koormus kokku (vastavalt 
lastekaitsetöö ülesannete töömahule). 
Read 06 ja 07 on arvestatavad kuni 2 kohta pärast koma.  
Rida 06 > = rida 07 
 


