Regionaalministri 3. mai 2010. a määruse nr 8 «Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste,
paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid,
abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu» lisa 2

ISADUSE OMAKSVÕTU AVALDUS PÄRAST SÜNNI REGISTREERIMIST
LAPSE ANDMED
EESNIMI
PEREKONNANIMI
ISIKUKOOD

KODAKONDSUS

ISA ANDMED
EESNIMI
PEREKONNANIMI
ISIKUKOOD

KODAKONDSUS

Kui Eesti isikukood puudub, siis märkige

SÜNNIAEG

ja

ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI ANDMED

riik, nimetus, number, väljaandmise aeg

VÄLISRIIGI ISIKUKOOD

isikukoodi väljastanud riik

SÜNNIKOHT

riik, maakond, vald / linn

ELUKOHT

riik, maakond, vald / linn, küla / tänav, maja, korter

E-POST

TELEFON

PEREKONNASEIS

abielus

ei ole olnud abielus

lahutatud

lesk

TÄIDAVAD AVALDAJAD
MINA,

, OLEN

i sa e es- j a per ekon nani m i

MINA,

ema e es- j a pere konn ani mi

ISA.

lapse ees- ja perekonnanimi

, OLEN ISADUSE

ema isikukood

OMAKSVÕTUGA NÕUS.
LAPSE UUS PEREKONNANIMI
HOOLDUSÕIGUS

ühine

emal

i sa al l ki ri

isal

em a allk ir i

tä i s e a l i s e l a p s e a l l k i r i

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid

TÄIDAB AMETNIK
Kümneaastasele ja vanemale lapsele on selgitatud nime andmise toimingut ning ta on nime muutmisega nõus.
Avaldus registreeritud

am et ni ku ees- j a per eko nnanim i

number

ametniku allkiri

TÄIDAB LAPSE EMA*

TÄIDAB LAPSE ISA*

Rahvus

Rahvus

Emakeel

Emakeel

Haridus (vt haridustaseme märkimiskoode avalduse lõpus)

Haridus (vt haridustaseme märkimiskoode avalduse lõpus)

üldhariduskoolis omandatud haridus (täheline)

üldhariduskoolis omandatud haridus (täheline)

lõpetatud kutse- või erialaharidus (numbriline)

lõpetatud kutse- või erialaharidus (numbriline)

Tegevusala

Tegevusala

töötav
kodune

(üli)õpilane

töötav
kodune

(üli)õpilane

pensionär

töötu / tööd otsiv
ajateenija

lapsehoolduspuhkusel
muu mittetöötav

töötu / tööd otsiv
ajateenija

lapsehoolduspuhkusel
muu mittetöötav

pensionär

Haridustaseme märkimise koodid
Üldhariduskoolis omandatud haridus:
A. Alghariduseta
B. Algharidus

C. Põhiharidus (mittetäielik keskharidus)

Lõpetatud kutse- või erialaharidus:
1. kutse-, erialahariduseta
2. kutseharidus (sisseastumisel ei olnud nõutavat haridustaset)
3. kutseharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus, ei saanud koos kutsega
keskharidust)
4. kutseharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus, sai koos kutsega
keskhariduse)
5. kutsekeskharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus)
6. kutse(kesk)haridus (sisseastumisnõue oli keskharidus)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

D. Üldkeskharidus
keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus)
keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli keskharidus)
rakenduskõrgharidus, kutsekõrgharidus, diplomiõpe
kõrgharidus (bakalaureus)
kõrgharidus (enne 1992. aastat omandatud)
kõrgharidus (magister)
kõrgharidus (doktor, varasem teaduste kandidaat)

* Vastavalt riikliku statistika seaduse § 7 lõikele 4 esitab füüsiline isik andmed enda kohta vabatahtlikkuse alusel

