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4 x 5 cm 
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TAOTLUS EESTI KODAKONDSUSE SAAMISEKS TÄISEALISENA 

TAOTLEJA ISIKUANDMED 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood eesnimed  perekonnanimi 

____________________________________________________________________ sünniaeg  _____/_____/_____ sugu  mees   naine 
sünnikoht: linn või vald (kui sündinud Eesti Vabariigis)/riik (kui sündinud välismaal)  päev kuu    aasta 

__________________________________________________________________  ____________________________________________________________ 
kodakondsus        emakeel 

kuni _____/_____/_____ 
päev kuu aasta 

kuni _____/_____/_____ 
päev kuu aasta 

_________________________________________________________________________  alates  _____/_____/_____ 
taotleja eelmised nimed           päev kuu aasta  

_________________________________________________________________________  alates  _____/_____/_____
taotleja eelmised nimed           päev kuu aasta  
‘

TAOTLEJA ELUKOHT 

________________________________________________________________________________________________________________ |__|__|__|__|__| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald                postiindeks 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
maakond   riik     telefon  e-post 

TAOTLEJA OMAKÄELISELT KIRJUTATUD AVALDUS JA USTAVUSVANNE 
“PALUN VÕTTA MIND EESTI KODAKONDSUSESSE” 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 “TAOTLEDES EESTI KODAKONDSUST, TÕOTAN OLLA USTAV EESTI PÕHISEADUSLIKULE KORRALE” 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

TAOTLEJA SEADUSJÄRGNE ESINDAJA  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _____________________________________________________ 
Eesti isikukood    nimi 

kontaktandmed ___________________________________________________________________________________________________|__|__|__|__|__| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald               postiindeks 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
maakond   riik     telefon  e-post 

Kõik esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et _____/_____/_________ _____________________________________________________ 
valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav. päev kuu aasta taotleja või taotleja seadusjärgse esindaja allkiri 

TÄIDAB AMETNIK 

1. Vastu võetud _____/_____/_________ ______________________________________________ 
päev kuu aasta ametniku nimi, allkiri 

2. Isikusamasus tuvastatud _____/_____/_________  ______________________________________________ 
päev kuu aasta  ametniku nimi, allkiri 

3. Menetlusse võetud § 6 ………….. _____/_____/_________  ______________________________________________ 
päev kuu aasta ametniku nimi, allkiri 

4. Andmed kontrollitud _____/_____/_________ 
päev kuu aasta  

5. Otsus  Vabariigi Valitsusse saatmine  _____/_____/_________ 

______________________________________________
ametniku nimi, allkiri 

______________________________________________
menetluse lõpetamine päev kuu aasta  ametniku nimi, allkiri 
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ELULOOKIRJELDUS 

TAOTLEJA ISIKUANDMED 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| _________________________________________  ________________________________________________ 
Eesti isikukood või sünniaeg (pp.kk.aaaa) eesnimed       perekonnanimi 

EESTISSE SAABUMINE 

Taotleja on sündinud Eestis 

Saabumise aeg _____/_____/_________ ,   kust saabus ____________________________________________________________________ 

Eestisse saabumise põhjus: ___________________________________________________________________________________________ 

PEREKONNASEIS 

vallaline abielus vabaabielu lahutatud lesk 

Perekonnaseisu muutused, abiellumisel märkida abikaasa nimi, sünniaeg 

_____/_____/_________ ___________________________________________________________________________________________ 
päev kuu aasta   toiming 

_____/_____/_________ ___________________________________________________________________________________________ 
päev kuu aasta   toiming 

_____/_____/_________ ___________________________________________________________________________________________ 
päev kuu aasta   toiming 

_____/_____/_________ ___________________________________________________________________________________________ 
päev kuu aasta   toiming 

_____/_____/_________ ___________________________________________________________________________________________ 
päev kuu aasta   toiming 

TAOTLEJA ELUKOHAD EESTIS 
______________________________________________________________________________________________________________|___|___|___|___|___| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald          postiindeks 

_________________________________________________________________ alates ____/____/_______ kuni   ____/____/_______ 
maakond  päev kuu aasta  päev kuu aasta 

______________________________________________________________________________________________________________|___|___|___|___|___| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald          postiindeks 

_________________________________________________________________ alates ____/____/_______ kuni   ____/____/_______ 
maakond  päev kuu aasta  päev kuu aasta 

______________________________________________________________________________________________________________|___|___|___|___|___| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald          postiindeks 

_________________________________________________________________ alates ____/____/_______ kuni   ____/____/_______ 
maakond  päev kuu aasta  päev kuu aasta 

______________________________________________________________________________________________________________|___|___|___|___|___| 
tänav, maja, korter, linn või küla, vald          postiindeks 

_________________________________________________________________ alates ____/____/_______ kuni   ____/____/_______ 
maakond  päev kuu aasta  päev kuu aasta 

TAOTLEJA HARIDUS 
alus   põhi üldkesk   kutsekesk kõrg  muu 

SÕJAVÄELISTES ERIKOOLIDES JA –KURSUSTEL ÕPPIMINE 

kooli või kursuse nimetus ___________________________________________________________________________________________________________ 

aadress _________________________________________________________________________________________________________________________ 

õppimise aeg  ____/_____/_______ - ____/_____/_______ õppesuund ________________________________________________________________ 

kooli või kursuse nimetus ___________________________________________________________________________________________________________ 

aadress _________________________________________________________________________________________________________________________ 

õppimise aeg ____/_____/_______ - ____/_____/_______ õppesuund ________________________________________________________________ 

____/_____/_______  ____________________________________________________________________ 

Kõik esitatud andmed on õiged. päev kuu aasta  taotleja või taotleja seadusjärgse esindaja allkiri 
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TÖÖTAMINE VÄLISRIIGI LUURE- VÕI JULGEOLEKUTEENISTUSES 

varjunimi ___________________________________________________________  kasutamise aeg ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

koosseis ________________________________________ reservi arvamise aeg ____/_____/_______ errumineku aeg ____/_____/_______ 

sõjaväeline või eriauaste  __________________________ andmise aeg ____/_____/_______ andmise alus _______________________________ 

OSAVÕTT SÕJAVÄELISTEST OPERATSIOONIDEST TEISTE RIIKIDE TERRITOORIUMIL 

riik ____________________________________________________________________ osalemise algus ja lõpp____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

ametikoht ____________________________________ ülesanne ______________________________________________________________________ 

riik ____________________________________________________________________ osalemise algus ja lõpp____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

ametikoht ____________________________________ ülesanne ______________________________________________________________________ 

TEENISTUSKÄIGU KIRJELDUS 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

asutuse nimi, aadress ______________________________________________________________________________________________________________ 

ametikoht, ülesanne, tegevussuund ___________________________________________________________________________________________________ 

teenistuse periood ____/_____/_______ - ____/_____/_______ 

Elulookirjeldusele tuleb lisada andmed taotleja lähedasete sugulaste ja koos taotlejaga Eestisse saabunud isikute kohta. 

____/_____/_______  ____________________________________________________________________ 

Kõik esitatud andmed on õiged. päev kuu aasta  taotleja või taotleja seadusjärgse esindaja allkiri 

TÄIDAB AMETNIK 

1. Sisestatud _____/_____/_________ ___________________________________________________ 
päev kuu aasta  ametniku nimi, allkiri 
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TAOTLEJA LÄHEDASED SUGULASED, KOOS TAOTLEJAGA EESTISSE SAABUNUD ISIKUD 
ema 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ ____________________________________________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 
 

isa 

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ ____________________________________________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
      ____/_____/_______  ____________________________________________________________________ 

Kõik esitatud andmed on õiged.    päev kuu aasta  taotleja või taotleja seadusjärgse esindaja allkiri 
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|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 

 
 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __________________________________________  __________________________________________________ 
Eesti isikukood  eesnimed    perekonnanimi 
 

__________________________________ sünniaeg ____/_____/_______ _________________________________ ________________________ 
sünnikoht      päev kuu aasta kodakondsus        suhe taotlejaga 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
elukoht (tänav,maja,korter,linn (küla), vald, maakond, postiindeks, riik) 
 

saabus Eestisse koos taotlejaga asus Eestisse elama  ____/____/_______   ei viibi Eestis 
        päev kuu aasta 
 

kust saabus _________________________________ saabumise põhjus __________________________________________________________________ 
 
 

 
 
      ____/_____/_______  ____________________________________________________________________ 

Kõik esitatud andmed on õiged.    päev kuu aasta  taotleja või taotleja seadusjärgse esindaja allkiri 
 

TÄIDAB AMETNIK 

1. Sisestatud   _____/_____/_________ ___________________________________________________ 
     päev kuu aasta    ametniku nimi, allkiri 
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