
Regionaalministri 10. augusti 2006. a määruse nr 6 „Rahvastikuregistri seadusest tulenevate regionaalministri määruste muutmine” lisa 2 
 

ELUKOHATEADE        Vajalikesse  märkige  x 
 

 Mina, _________________________|________________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
eesnimi    perekonnanimi    isikukood 

esitan elukohateate enda , minuga koos elava(te) isiku(te) , eestkostetava(te)  kohta:  
 
1. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi            isikukood                                   allkiri** 
2. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi            isikukood                                   allkiri** 
3. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi            isikukood                                   allkiri** 
4. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi          isikukood                                   allkiri** 
5. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi           isikukood                                   allkiri** 
6. _____________________|____________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|*___________ 

eesnimi                                               perekonnanimi            isikukood                                   allkiri** 
*    täidab ametnik, kui registreeritakse Euroopa Liidu kodaniku elukoht esmakordselt Eestis ja isikule ei ole varem isikukoodi antud   
**  täisealise isiku (v.a. eestkostetava) allkiri  

 
Eelmine elukoht (täidetakse saabumisel välismaalt) 
____________________________________________________________ |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 
aadress välismaal (vähemalt riik ja haldusüksus)                 välismaale lahkumise aeg:     päev          kuu                aasta 
 

Esitatava elukoha aadress: ____________________|_________________________________ 
           riik, kui ei ole Eesti   vald / linn / omavalitsusüksus välismaal 

__________________________|_____________________________|_____|_____| 
    asula                  tänav / talu / laeva nimi               maja nr      korteri nr 
 

Ruumi kasutamise alus ______________________________________________________________ 
täidetakse Eestis asuva elukoha puhul 

Ruumi omanik on elukohateate esitamisega nõus (täidetakse, kui puudub ruumi kasutamise õigust tõendav dokument) 

Omanik või tema esindaja: 

_________________________|___________________|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__________ 
eesnimi                       perekonnanimi                                isikukood                                            allkiri 

 
Sideandmed ______________________________________________________________________ 
   (ruumi aadress, e-posti aadress, telefoni-, postkasti- või muu sidevahendi number) 
________________________________________________________________________________ 
kehtivad alates |__|__| |__|__| |__|__|__|__|  kuni |__|__| |__|__| |__|__|__|__| 

      päev           kuu            aasta              päev          kuu                  aasta  
 
Kinnitan elukohateatel esitatud andmete õigsust. 
”___”_________________ 200___ .a _____________________________________ 

elukohateate esitaja allkiri 
Elukohateatele lisatud dokumendid: 
1. ____________________________________ 3._______________________________________ 
2. ____________________________________ 4._______________________________________ 
 
Täidab ametnik 
 
Elukohateade nr ____________ vastu võetud (saabunud) ” ___ ” _____________ 200__ .a 

 Elukoha andmed  rahvastikuregistrisse kantud                  ” ___ ” _____________ 200__ .a 
 
____________________________________________________________________________ 

  ametniku ametikoht,  ees- ja perekonnanimi, allkiri 
 

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmisest  keeldutud __________________________ 
 
______________________________________________________________________ alusel 
 
Keeldumisest teatati isikule ” ___” ___________ 200 __ .a kirjaga nr ____________________  
 
____________________________________________________________________________ 

ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, allkiri 



Välisriigi isikukoodid (isiku kodakondsusjärgse riigi isikukood selle olemasolul) 
Elukohateate esitaja: _______________________ Isik 1 (vastavalt lk 1): _______________________ Isik 2: ____________________ 
Isik 3:____________________ Isik 4:______________________ Isik 5: _______________________ Isik 6: ____________________ 

 
Statistilisel eesmärgil kogutavad andmed                   Vajalikesse |__| märkige  x 

 
Statistilisel eesmärgil kogutavate andmete esitamine  Elukohateate esitaja:  
on vabatahtlik.                       
Isik esitab enda, oma alaealise lapse ja eestkostetavate 
andmed.  

1.Rahvus:_____________________  2.Emakeel:_______________________ 
3. Haridus:  

1. Rahvuseks märkida rahvus, millega isik end kõige tihedamalt 
etniliselt ja kultuuriliselt tunneb seotud olevat.  
2. Emakeeleks märkida üldjuhul keel, mis on omandatud varases 
lapsepõlves esimese keelena ja mida isik kõige paremini oskab.  
3.Hariduse märkimine 
Üldhariduseks märkida üks kolmest võimalusest. 
Kui isik on saanud lisaks üldharidusele kutse- või  

Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

erialahariduse, märkida lisaks ka  kutse- või erialahariduse tase.  4. Tegevusala/tööalane seisund: 
4.Tegevusalaks/tööalaseks seisundiks märkida üks loetelus 
antud võimalustest. 

|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

     
Isik 1(vastavalt lk 1):       Isik 2:    
1.Rahvus:______________________  2.Emakeel:____________________ 1.Rahvus:__________________   2.Emakeel:_____________________ 
3. Haridus:        3. Haridus:  
Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

4. Tegevusala/tööalane seisund:     4. Tegevusala/tööalane seisund: 
|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

 
Isik 3:        Isik 4:     
1.Rahvus:______________________ 2.Emakeel:____________________  1.Rahvus:___________________  2.Emakeel:___________________ 
3. Haridus:        3. Haridus:  
Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

4. Tegevusala/tööalane seisund:     4. Tegevusala/tööalane seisund: 
|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

 
Isik 5:        Isik 6:     
1.Rahvus:______________________ 2.Emakeel:____________________  1.Rahvus:___________________  2.Emakeel:___________________ 
3. Haridus:        3. Haridus:  
Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

Üldharidus 
|__| ei oma põhiharidust 
|__| põhiharidus 
|__| üldkeskharidus 
 

Kutse- või erialaharidus 
|__| kutseharidus 
|__| kutseharidus koos põhihariduse omandamisega 
|__| kutseharidus koos keskhariduse omandamisega 
|__| kutsekeskharidus 
|__| keskeri/tehnikumiharidus 
|__| kõrgharidus 

4. Tegevusala/tööalane seisund:     4. Tegevusala/tööalane seisund: 
|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

|__| töötav 
|__| töötu/tööd otsiv 
|__| ajateenija 
|__| õpilane/üliõpilane 
|__| pensionär 

|__| kodune 
|__| lapsehoolduspuhkusel 
|__| mittetöötav ja mitteõppiv alaealine 
|__| muu mittetöötav 
 

 
 


