
UUE EESNIME, PEREKONNANIME VÕI ISIKUNIME ANDMISE AVALDUS

TÄIDAB AVALDAJA

TÄIDETAKSE ALAEALISELE VÕI EESTKOSTETAVALE UUE NIME TAOTLEMISEL

TÄIDAB AVALDAJA

EESNIMI

PEREKONNANIMI

SUSDNOKADOK DOOKUKISI

SÜNNIKOHT

ELUKOHT

E-POST TELEFON

PEREKONNASEIS              abielus              ei ole olnud abielus              lahutatud              lesk

SOOVIN UUT NIME            endale               oma alaealisele lapsele              oma eestkostetavale 

EESNIMI

PEREKONNANIMI

SUSDNOKADOK DOOKUKISI

TÄIDAB ALAEALISE TEINE VANEM

MINA,  , 

OLEN OMA LAPSELE UUE NIME ANDMISEGA NÕUS.

UUS EESNIMI  

UUS PEREKONNANIMI  

UUE NIME TAOTLEMISE PÕHJUS  

veäpuuk  iriklla ajadlava  

Avaldusele on lisatud järgmised dokumendid 

 riik, maakond, vald / linn

retrok ,ajam ,vanät / alük ,nnil / dlav ,dnokaam ,kiir 

                                                                                                   alaealise lapse või eestkostetava praegune nimi

                                                                                                   alaealise lapse või eestkostetava praegune nimi

 dookukisi iminannokerep aj -see 

 teise vanema allkiri  kuupäev

Regionaalministri 6. augusti 2010. a määruse nr 10
«Isikule uue eesnime, perekonnanime või isikunime

andmise kord ja avalduse vorm»  lisa



Kümneaastasele ja vanemale lapsele on selgitatud nime andmise toimingut ning ta on nime muutmisega nõus.

Avaldus registreeritud  number

Nime andmise otsustab              perekonnaseisuasutus               regionaalminister                         

 ametniku ees- ja perekonnanimi   ametniku allkiri

TÄIDAB AMETNIK

TÄIDAB AVALDAJA*   

Rahvus

Emakeel

Haridus (vt haridustaseme märkimiskoode avalduse lõpus)

 üldhariduskoolis omandatud haridus (täheline)

 lõpetatud kutse- või erialaharidus (numbriline)

Tegevusala

 töötav

 kodune

 töötu / tööd otsiv

 ajateenija

 (üli)õpilane

 pensionär

 lapsehoolduspuhkusel

 muu mittetöötav

Haridustaseme märkimise koodid

Üldhariduskoolis omandatud haridus: 

 A. Alghariduseta

 B. Algharidus

 C. Põhiharidus (mittetäielik keskharidus)

 D. Üldkeskharidus

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. keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus)

  8. keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli keskharidus)

  9. rakenduskõrgharidus, kutsekõrgharidus, diplomiõpe

 10. kõrgharidus (bakalaureus)

 11. kõrgharidus (enne 1992. aastat omandatud)

 12. kõrgharidus (magister)

 13. kõrgharidus (doktor, varasem teaduste kandidaat)

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


