
 
 

 

Parkimiskaardi kehtetuks 
tunnistamine 
♣Kui Sa oled andnud oma 
parkimiskaardi kasutamiseks 
mitteõigustatud isikule või Sind 
teenindav juht ei kasuta seda 
sihipäraselt, tunnistatakse kaart 
kehtetuks.  

♣Kui Sa kaotad või Sinult varastatakse 
parkimiskaart, teata sellest 
parkimiskaardi väljaandjale. Sinu kaart 
tunnistatakse kehtetuks, aga uue 
parkimiskaardi pead Sa taotlema uuesti 
samadel alustel. 
 

 
 
Kellel on õigus parkimiskaardile: 
(väljavõte sotsiaalministri 23.12.2010.a. 
määrusest nr. 90) 
 
§ 2.  Parkimiskaardi väljaandmine 
 
(1) Parkimiskaart antakse taotluse alusel 
välja isikule, kellel esineb: 
1) keskmisele, raskele või sügavale 
puude raskusastmele vastav liikumis- 
või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle; 
2) ajutine liikumisfunktsiooni 
kõrvalekalle, mis tingib liikumisabi-
vahendi kasutamise, või ajutine 
nägemisfunktsiooni kõrvalekalle. 

     
     (2) Parkimiskaarti liikumis- või nägemis-

puudega piiratud teovõimega isikule võib 
taotleda tema seaduslik esindaja. 
 
Parkimiskaart väljastatakse kohalikus 
omavalitsuses. 
 
 
Lisa info: www.epikoda.ee  
SA EPI Fond tel. 661 6628; 501 0157; 
epifond@gmail.com   
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Sinu parkimiskaart 
♣Parkimiskaart on kasutamiseks ainult 
Sulle. 

♣Parkimiskaardi tagumisel küljel on 
allkirja koht. Sa pead kaardi 
allkirjastama spetsiaalse 
kirjutusvahendiga. Kui Sa ei ole 
võimeline allkirjastama, siis jääb see 
koht tühjaks. 

♣Kehtivusaeg on kirjutatud kaardi 
esiküljele. Kui kehtivusaeg on 
möödunud, ei saa Sa kaarti enam 
kasutada. Kui Sa arvad, et vajad ikka 
parkimiskaarti, tuleb Sul see uuesti 
taotleda.  

♣Parkimiskaarti võid kasutada sõidukis, 
mida Sa ise juhid. Kui Sind 
sõidutatakse, siis võid kasutada 
parkimiskaarti, kui Sina ise väljud 
sõidukist või sisened sõidukisse. 

♣Sa ise vastutad oma parkimiskaardi 
õige ja seadusjärgse kasutamise eest. 

 

Sinu kohustused 
♣Kuna parkimiskaart on Sulle 
isiklikuks kasutamiseks, siis ei tohi seda 
kasutada teised inimesed. Sa ei tohi seda 
anda kasutamiseks ka mitte teisele 
puudega inimesele ega isikule, kes 
täidab Sinu antud ülesannet. 

 

♣Väljudes sõidukist pane parkimiskaart 
esiküljega ülespoole armatuurlauale 
nähtavale kohale. Parkimiskaardi 
registreerimisnumber, kehtivusaeg ja 
väljaandja peavad olema kontrollijale 
nähtavad. 

 

Hea tava 
♣Kui Sa oled ise roolis ja ei plaani autost 
väljuda, siis ära pargi autot “Puudega 
inimene” tunnusmärgiga parkimiskohale, 
keegi teine võib seda kohta enam vajada. 

 

Liikumispuudega juhi ja 
liikumispuudega või pimedat 
inimest teenindava sõiduki juhi 
eriõigused 
(1) Liikumispuudega juht ja 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki juht võib panna oma 
sõiduki esi- või tagaklaasile 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki parkimiskaardi. 
 
(2) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega 
või pimedat inimest teenindava sõiduki juht 
võib tema kasutuses olevat sõidukit 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki parkimiskaardi olemasolul 
parkida avalikes tasulistes parkimis-
kohtades tasuta (NB! Ei laiene 
eraparklatele!).  
 
(3) Liikumispuudega juht ja 
liikumispuudega või pimedat inimest  

 
 

teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki parkimiskaart, tohib: 
1) asulas peatuda ja parkida peatumist või 
parkimist keelavate liiklusmärkide 
mõjupiirkonnas tingimusel, et seisev 
sõiduk asub täielikult kõnniteel, jättes 
jalakäijale sõiduteest kaugemal 
kõnniteeserval vabaks vähemalt 1,5 
meetri laiuse käiguriba. Kirjeldatud luba 
ei kehti teelõigul, mis on tähistatud 
peatumise keelujoonega; 
2) parkida parkimist keelavate 
liiklusmärkide mõjupiirkonnas, piiratud 
parkimisajaga parklas ettenähtust kauem ja 
õueala teel väljaspool parklat kohas, kus 
see ei takista jalakäijaid ega muuda 
võimatuks teiste sõidukite liiklust. 
 
(4) Liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki juht, kelle sõidukil on 
liikumispuudega või pimedat inimest 
teenindava sõiduki parkimiskaart, võib 
asulas peatuda peatumist keelavate 
liiklusmärkide mõjupiirkonnas 
liikumispuudega või pimeda inimese 
sõidukisse pealevõtmiseks või sõidukist 
väljalaskmiseks. 

 
♣ Sinul peab kaasas olema parkimiskaart, 
mis sulle need õigused annab. Vajadusel 
jätad oma parkimiskaardi esiküljega 
ülespoole armatuurlauale  nähtavale 
kohale. Arvesta seda, et parkimiskaart 
kehtib ainult siis, kui oled ise juht või 
teenindatakse Sind.  

 


	Parkimiskaardi kehtetuks tunnistamine
	(Kui Sa oled andnud oma parkimiskaardi kasutamiseks mitteõigustatud isikule või Sind teenindav juht ei kasuta seda sihipäraselt, tunnistatakse kaart kehtetuks. 
	(Kui Sa kaotad või Sinult varastatakse parkimiskaart, teata sellest parkimiskaardi väljaandjale. Sinu kaart tunnistatakse kehtetuks, aga uue parkimiskaardi pead Sa taotlema uuesti samadel alustel.

	Sinu parkimiskaart
	(Parkimiskaart on kasutamiseks ainult Sulle.
	(Parkimiskaardi tagumisel küljel on allkirja koht. Sa pead kaardi allkirjastama spetsiaalse kirjutusvahendiga. Kui Sa ei ole võimeline allkirjastama, siis jääb see koht tühjaks.
	(Kehtivusaeg on kirjutatud kaardi esiküljele. Kui kehtivusaeg on möödunud, ei saa Sa kaarti enam kasutada. Kui Sa arvad, et vajad ikka parkimiskaarti, tuleb Sul see uuesti taotleda. 
	(Parkimiskaarti võid kasutada sõidukis, mida Sa ise juhid. Kui Sind sõidutatakse, siis võid kasutada parkimiskaarti, kui Sina ise väljud sõidukist või sisened sõidukisse.
	(Sa ise vastutad oma parkimiskaardi õige ja seadusjärgse kasutamise eest.

	Hea tava
	(Kui Sa oled ise roolis ja ei plaani autost väljuda, siis ära pargi autot “Puudega inimene” tunnusmärgiga parkimiskohale, keegi teine võib seda kohta enam vajada.
	Liikumispuudega juhi ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juhi eriõigused
	(1) Liikumispuudega juht ja liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki juht võib panna oma sõiduki esi- või tagaklaasile liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi.

	Sinu kohustused
	(Väljudes sõidukist pane parkimiskaart esiküljega ülespoole armatuurlauale nähtavale kohale. Parkimiskaardi registreerimisnumber, kehtivusaeg ja väljaandja peavad olema kontrollijale nähtavad.


