
ruumi omaniku eesnimi

Eestist lahkumise aeg välisriigi elukoha aadress (vähemalt riik)

7. ELUKOHA ANDMETE KEHTIVUS (täitmine vabatahtlik)

3. TEISED ISIKUD, KELLE ELUKOHA AADRESSI MUUDETAKSE (elukohateate esitaja andmeid ei ole vaja uuesti kirjutada)

1. ESITAJA

2. UUE ELUKOHA AADRESS

4. ALAEALISE LAPSE (LASTE) TEISE HOOLDUSÕIGUSLIKU VANEMA NÕUSOLEK

5. RUUMI KASUTAMISE ÕIGUS*

6. RUUMI OMANIKU NÕUSOLEK (täidab ruumi omanik või tema esindaja)

Kui esitate üksnes enda uue elukoha andmed, jätkake punktis 5. Kui esitate ka teiste isikute elukoha andmed, jätkake punktis 3

Kui esitate andmed alaealise lapse kohta, jätkake punktis 4, muul juhul punktis 5

sihtnumber

Kinnitan, et olen nõus ülalnimetatud isikute elukoha andmete kandmisega rahvastikuregistrisse.

(Palun täitke trükitähtedega)

vald/linn, alevik, küla

tänav/talu, maja nr, korteri nr

elukohateate esitaja isik 1 isik 2 isik 3

Elukohaandmete kehtivuse alguskuupäev on elukohateate valla- või linnavalitsusse saabumise kuupäev. 

Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi (v.a Eesti kodanik) ja Šveitsi Konföderatsiooni kodanikuna 
märkige Eestisse elama asumisel teadaolev Eestist lahkumise kuupäev ja välisriigi elukoha aadress



8. LISAANDMED

* Punkti 5 selgitus
1. Kui teil on olemas ruumi kasutusõigust tõendav dokument (nt üürileping), ei pea elukohateatele lisama ruumi omaniku nõusolekut.
2. Kui te pole kaasomanik, on kaasomandis oleva ruumi andmete esitamisel vajalik kõigi kaasomanike või nende esindajate nõusolek.

Kui kaasomanikud on sõlminud ruumi kasutamise kokkuleppe, võib nõusolekute asemel lisada seda kokkulepet tõendava dokumendi.
3. Ruumi omaniku nõusolekut või ruumi kasutusõigust tõendavat dokumenti ei ole vaja, kui esitate perekonnaliikmele

(nt abikaasa, alaealine laps) kuuluva ruumi või välisriigi elukoha aadressi.
4. Ruumi kasutamise muu alus võib olla näiteks isiklik kasutusõigus või ruumi kasutamine perekonnaliikmena.

Kinnitan esitatud andmete õigsust ja olen teadlik, et need andmed kantakse rahvastikuregistrisse.

Olen teadlik, et ametiasutusele valeandmete esitamine on karistatav.

9. ALLKIRJAD

kuupäev

elukohateate esitaja isik 1 isik 2 isik 3

E-post

Telefon

Lisa-aadress 
Täitke juhul, kui elate ka mujal  kui 
punktis 2 nimetatud elukohas

Täitke juhul, kui olete Eestisse  
saabunud välismaalt
Eelmine elukoht välismaal (vähemalt riik) 
ja Eestist sinna lahkumise aeg

Täitke juhul, kui teil on välisriigi 
isikukood
Isikukoodi väljastanud riik ja isikukood

Rahvus
Rahvus, millega end etniliselt ja 
kultuuriliselt kõige tihedamini seostatakse

Emakeel
Keel, mis on omandatud varases 
lapsepõlves esimese keelena ja mida kõige 
paremini osatakse

Omandatud kõrgeim haridustase
Kirjutage üks number järgmiste hulgast:

A0 Hariduseta, alusharidus
A1 Algharidus, praegune põhikooli kuus     

klassi, põhihariduse nõudeta 
 kutseharidus

 A24 Põhiharidus
 A25 Kutseharidus koos põhihariduse 

omandamisega ja kutseharidus 
põhihariduse baasil

 A34 Üldkeskharidus
 A35 Kutsekeskharidus

A4 Kutseharidus keskhariduse baasil
A5 Keskeriharidus keskhariduse baasil
A6 Bakalaureus või sellega võrdsustatud  

 rakenduskõrgharidus
A7 Magister või sellega võrdsustatud haridus
A8 Doktor või sellega võrdsustatud haridus




