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Avaldatavate andmete üldkirjeldus 

Avaandmete (open data) all mõistetakse masinloetavas formaadis andmeid, mida võivad kõik vabalt 

ja avalikult kasutada.  

 

Viisaregistrist avaldatavad andmekomplektid: 

 Pikaajalise viisa taotlused 

Eestile esitatud pikaajalise viisa taotlused (D-viisa), sh tähtajalise elamisloa lõppemisest tuleneva 

Eestis viibimise aja vormistamine pikaajalise viisana. Avaldatakse nii Eesti välisesindustele kui 

Politsei- ja Piirivalveametile esitatud pikaajalise viisa taotlused. 

 

Pikaajalise viisa võib anda välismaalasele ühe- või mitmekordseks ajutiseks Eestis viibimiseks 

kehtivusajaga kuni 12 kuud.  

Välismaalaste seaduse § 991 alusel võib tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva õiguse 

Eestis viibida vormistada pikaajalise viisana (jõust. 17.01.2017). Tähtajalise elamisloa kehtivusaja 

lõppemisest tuleneva viibimisõiguse vormistamiseks peab välismaalane või tema esindaja ilmuma 

isiklikult Politsei- ja Piirivalveametisse.  

Avaldatavate andmete allikas on viisaregister. Viisaregistri pidamise eesmärk on tagada avalik kord ja 

riigi julgeolek välismaalaste Eestis ajutise viibimise seaduslike aluste ja tingimuste andmete töötlemise 

kaudu. Viisaregistri andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.  

 

Andmete avaldamise aeg 

Andmed avaldatakse alates 17.01.2017 Välismaalaste seaduse muudatuse jõustumisest, mis andis 

välismaalasele õiguse taotleda pikaajalist viisat siseriigis. Avaldatavaid andmeid uuendatakse kord 

nädalas neljapäeval. Varem avaldatud andmed võivad täpsustuda või muutuda.  

 

Avaldatavate andmete valiku tingimused 

Pikaajalise viisa liigid on viisaregistris eristatud tulenevalt riigilõivueristustest:  

 Pikaajaline viisa (D). 

 Pikaajaline viisa (6-12.a) (D) - kuni 01.02.2020 tasuti 6 –12 aasta vanuse lapse viisataotluse 

läbivaatamise eest riigilõivu 35 eurot. 

 Pikaajaline viisa (6-11.a) (D) - alates 02.02.2020 tasutakse 6 –11 aasta vanuse lapse 

viisataotluse läbivaatamise eest riigilõivu 40 eurot. 

 Pikaajaline viisa- tähtajaline elamisluba (D) - Välismaalaste seaduse § 991- tähtajalise 

elamisloa kehtivusaja lõppemisest tuleneva viibimisõiguse vormistamine pikaajalise 

viisana. 

 

Viisa liigi „Pikaajaline viisa- tähtajaline elamisluba (D)“ puhul reisi eesmärk puudub. 

 

Kodakondsuseid, mida on alla viie, kuvatakse kodakondsusena „Muu.“ Kui kodakondsus on taotlusel 

märkimata, on selle märgistuseks „Teadmata“. 
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Andmete formaat: 

Andmed avaldatakse CSV-formaadis failidena. Faile saab alla laadida ka kokku pakitult  

ZIP-formaadis. 

Failides kasutatakse andmeelementide eraldajana tab’i. Failide kodeeringuna on kasutusel UTF-8. 

 

Andmeelementide kirjeldused: 

Avaldatava andmeelemendi nimetus ja kirjeldus Pikaajaliste viisade taotlused (D-viisa) 

Taotluse reg. kpv – viisa taotluse registreerimise kuupäev X 

Reisi eesmärk – viisa taotleja reisi eesmärk: 

- Ametireis, poliitilised põhjused 
- Sport 
- Iduettevõtlusega tegelemine 
- Lühiajaline töötamine 
- Meditsiinilised põhjused 
- Muud 
- Turism 
- Kultuur 
- Sugulaste või sõprade külastamine 
- Ärireis 
- Õpingud 
- Transiit 
- Viisa kaugtöö eesmärgil (alates 01.07.2020) 
- Puudub  

X 

Viisa liik – taotletava viisa liik: 

- Pikaajaline viisa (D) 
- Pikaajaline viisa (6-12.a)(D) (kuni 01.02.2020) 
- Pikaajaline viisa (6-11.a)(D) (alates 02.02.2020) 
- Pikaajaline viisa- tähtajaline elamisluba (D) 

 

X 

Kodakondsus – viisat taotleva isiku kodakondsus X 

Sugu – viisa taotleja sugu  

- N (naine) 
- M (mees) 
- Märkimata 

X 

 


