
 

 

 

Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 

„Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli 

isikuandmete ankeedi vorm“ 

LISA  

 

Isikuandmete ankeet 

 

 
 
Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud ankeedi struktuuri. Eitava vastuse 
korral märkige lahtrisse kas „ei ole“ või „puudub“ vms. 

Kui mõni vastus ei mahu ankeediväljale või Te ei leia vastamiseks sobivat kohta, kasutage valget 
lisalehte. 

 

I. ISIKUANDMED 
 

1. Eesnimi  

2. Perekonnanimi  

 ees- ja perekonnanimi või -nimed (palun kirjutage suurtähtedega) 

3. Sünniaeg  

 päev, kuu, aasta 

4. Sugu 
 

  

5. Sünnikoht  

 linn, vald, maakond, riik 

6. Isikukood            

            

7. Kodakondsus  

 
 

8. Varem kasutatud nimed Ajavahemik 
(kuu ja aasta täpsusega) 

Muutmise põhjus 

1) 
   

2) 
  

 

3) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

9. Kontaktandmed ja kasutajakontod 
Palun märkige kõik Teie kasutuses või nimel olevad telefoni- ja muud liiki numbrid (nt laua- 
või mobiiltelefoni number, kõnekaardi telefoninumber, tahvelarvutis või muus elektroonilises 
seadmes kasutatav SIM-kaardi number, virtuaalnumber). Kui numbrit ei kasuta Teie ise, 
lisage numbri tegeliku kasutaja nimi ja seos teiega. 

Nr 
Number 

(koos suunanumbriga) 

Liik 
(nt laua- või mobiiltelefoni number, 

kõnekaart, tahvelarvutis või muus 

elektroonilises seadmes kasutatav SIM-

kaardi number, virtuaalnumber) 

Kasutaja või omanik 
(ees- ja perekonnanimi, seos) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 
Palun märkige kõik Teie kasutuses olevad ja Teie loodud e-posti aadressid. 
isiklikud  
tööalased  

 
Palun märkige kõigi Teie kasutuses olevate ja/või Teie loodud elektrooniliste suhtlusvõrgustike 
nimetused (nt Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte, IRC teenus jts) ja kasutajanimed või muud 
Teid identifitseerivad tunnused. 
Nr Elektroonilise 

suhtlusvõrgustiku nimetus 
Kasutajanimi Märkused 

1) 
  

 

2) 
  

 

3) 
  

 

4) 
 

  

5) 
 

  

 

10. Elukohad 
Loetlege ajalises järjestuses elukohad viimase viie aasta jooksul, märkides esimesena 
praeguse elukoha. 

Nr Algus 
(kuu, 

aasta) 

Lõpp 
(kuu, 

aasta) 

Tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber 

1)      

2)     

3)     

4)     



 

 

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)     

 

11. Postiaadress 
Palun kirjutage oma postiaadress, kui see ei ole Teie tegeliku elukoha aadress. 

 

(tänav, maja, korter, postkasti number, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber) 

 

II.  PEREKONDLIKUD SIDEMED 

12.  Perekonnaseis 
Märkige oma praegune perekonnaseis ja abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva 
isiku (s.o Teie elukaaslane või püsisuhtekaaslane), eelmise abikaasa või Teiega abieluga 
sarnanevas suhtes olnud isiku andmed.  

 vallaline   lahutatud 
 kooselu   püsisuhe 
 abielus   elab eraldi 
 lesk    

 

a) abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olev isik 

Nimi 
 

Sünniaeg ja koht 
 

Isikukood            

Kodakondsus 
 

Varem kasutatud nimed 
 

Abiellumise aeg (kuupäev, aastaarv) või  
abieluga sarnaneva suhte alguse aeg 

 

Abielu registreerimise koht, kui see ei ole Eesti (riik, linn) 
 

Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku kasutatavad telefoninumbrid  
(töö-, lauatelefoni- ja mobiilinumbrid jt) 
 
Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku elukoht (tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, riik, 

sihtnumber) juhul, kui Te ei ela samal aadressil 

 

 

b) eelmine abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olnud isik 

1. Nimi  

Sünniaeg ja -koht 
 

Kodakondsus 
 



 

 
Abiellumise aeg (kuupäev, aastaarv) või abieluga sarnaneva 
suhte algus 

 

Abielu registreerimise koht, kui see ei ole Eesti (riik, linn)  

Abielu või abieluga sarnaneva suhte lõppemise põhjus (märkige ristiga) 

 lahutus  abikaasa või abieluga 
sarnanevas suhtes 
olnud isiku surm 

 muu põhjus 

Abielu või abieluga sarnaneva suhte lõppemise aeg (kuupäev, aastaarv): 

Abielu lahutuse registreerimise koht, kui see ei ole Eesti (riik, linn): 

Eelmise abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olnud isiku praegune elukoht ja kontaktandmed 
(kui need on Teile teada): 

 

(tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber, kontaktnumber) 

 

2. Nimi  

Sünniaeg ja koht 
 

Kodakondsus 
 

Abiellumise kuupäev või abieluga sarnaneva suhte algus 
 

Abielu registreerimise koht, kui see ei ole Eesti (riik, linn) 
 

Abielu või abieluga sarnaneva suhte lõppemise põhjus (märkige ristiga) 

 lahutus  abikaasa või abieluga 
sarnanevas suhtes 
olnud isiku surm 

 muu põhjus 

Abielu või abieluga sarnaneva suhte lõppemise aeg (kuupäev, aastaarv): 

Abielu lahutuse registreerimise koht, kui see ei ole Eesti (riik, linn): 

Eelmise abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olnud isiku praegune elukoht ja kontaktandmed 
(kui need on Teile teada): 

 

(tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, riik, sihtnumber, kontaktnumber) 

 

13. Sugulased, hõimlased ja muud lähedased (sh välismaal elavad isikud) 
Palun märkige tabelisse oma vanemad, kasuvanemad, õed ja vennad või poolõed ja 
poolvennad ning lapsed (sh eestkoste- ja hooldusalused isikud).  
Märkige tabelisse abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku lapsed (sh eestkoste- 
ja hooldusalused isikud), kui lapsed ei ole ühised.  
Kui kellelgi eelnimetatud isikutest on elukoht mitmes riigis, märkige tabelisse kõik aadressid, 
kui need on teile teada.  
Kui keegi eelloetletutest on surnud, palume märkida sünniaja lahtris ka surma-aasta. 

1. Nimi  Sugulusaste isa 

Sünniaeg või isikukood  



 

 

Elukoht  

Telefoninumber  

2. Nimi  Sugulusaste ema 

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

3. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

4. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

5. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

6. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

7. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

8. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  



 

 

Telefoninumber  

9. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

10. Nimi  Sugulusaste  

Sünniaeg või isikukood  

Elukoht  

Telefoninumber  

 

III. HARIDUSKÄIK 
14. Hariduskäik viimase viie aasta jooksul, sh sõjaline ja välisriigis omandatud haridus ning 

lõpetamata koolid. Kui Teie hariduskäigus on olnud lünki, mis on pikemad kui 28 päeva, 
palun selgitage seda kirjalikult lisalehel. 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Kooli nimi 

1)     

 

Kooli asukoht 
(linn, riik)  

Omandatud eriala, haridustase, kraad, 
lõpetamata  

Läbitud kursused  

2)     

 

Kooli asukoht 
(linn, riik)  

Omandatud eriala, haridustase, kraad, 
lõpetamata  

Läbitud kursused  

3)     

 

Kooli asukoht 
(linn, riik)  

Omandatud eriala, haridustase, kraad, 
lõpetamata  

Läbitud kursused  

4)     



 

 

 

Kooli asukoht 
(linn, riik)  

Omandatud eriala, haridustase, kraad, 
lõpetamata  

Läbitud kursused  

 

IV. TÖÖALANE TEGEVUS 

15. Taustakontrolliga seotud töökoht 
Palun märkige selle töökoha andmed, millel töötamisega seoses on vajalik käesoleva ankeedi 
esitamine taustakontrolli tegemiseks. 

Tööandja nimetus  

Ametikoht  

Tööülesannete lühikirjeldus  

 

 

 

16. Varasem tööalane tegevus (sh välisriikides) 
Palun märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete viimase viie aasta jooksul töötanud, 
märkides esimesena praeguse töökoha (sh lepinguline tegevteenistus Kaitseväes või tegevteenistus mõne 

teise riigi relvajõududes, leping teise tööandjaga, tegelemine ettevõtlusega füüsilisest isikust ettevõtjana jmt). 

Kui Teie tööalases tegevuses on olnud lünki, mis on pikemad kui 28 päeva, palun selgitage 
seda kirjalikult lisalehel. 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 
Praeguse tööandja nimetus 

1) 
 

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Teie ametikoht sama tööandja juures 

  
 

  
 

  
 

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed  

 

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist) 
 

 

 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Endise tööandja nimetus 

2) 
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Teie ametikoht sama tööandja juures 

  
 



 

 

  
 

  
 

Töölt lahkumise 
põhjus  

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed  

 

Töökoha aadress  
(kui see erineb tööandja aadressist) 

 

 

 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Endise tööandja nimetus 

3) 
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Teie ametikoht sama tööandja juures 

  
 

  
 

  
 

Töölt lahkumise 
põhjus  

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed  

 

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist)  

 

 

V. MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 

17. Osalemine ühingutes, organisatsioonides, ühistegevuses, liikumises 
Palun märkige kõik ühingud ja organisatsioonid (sh Kaitseliit, klubid, kogud, kogudused, seltsid, ühistud, 

ühingud), äriühingud või ühistegevuse või -liikumise liik, parteid või erakonnad (ka välisriigis), 
mille tegevuses Te osalete või olete osalenud. 

Nr 
Ühing, organisatsioon, 

partei, erakond või muu 
Asukoht Liitumise või 

lahkumise või 
ettevõtlusega 

alustamise aeg 

Teie staatus 

1)      

2)      

3)      



 

 

4)      

5)      

6)      

 

18. Tervis ja eluviis 
Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

Jah Ei  Jaatava vastuse korral 

  
Kas Te olete kunagi konsulteerinud psühhiaatri või 
psühholoogiga? 

vastake küsimusele a 

  
Kas Teil on kunagi olnud alkoholi tarvitamisest põhjustatud 
probleeme (tööl, avalikus kohas, terviseprobleemid)? 

vastake küsimusele b 

  
Kas Te olete kunagi proovinud narkootikume või 
psühhotroopseid aineid?  

vastake küsimusele b 

  
Kas Te tarvitate praegu narkootikume või psühhotroopseid 
aineid? 

vastake küsimusele b 

  
Kas Te mängite või olete mänginud hasartmänge (loto, kasiinod, 

internetikasiinod, spordiennustused jt)? 
vastake küsimusele c 

 

a. Jaatava vastuse korral palun märkige raviasutuse või konsultatsiooniteenuse osutaja 

nimetuse 
Ravi või 

konsultatsiooni 
aeg (kuu, aasta) 

Kirjeldus 

  

  

  

 

b. Jaatava vastuse korral palun täpsustage 
Aeg (kuu, aasta) Kirjeldus 

  

  

  

  

  

c. Jaatava vastuse korral palun täpsustage 
Aeg (kuu, aasta) Kirjeldus (koht, mängu liik jt asjaolud) 

  

  

  

  

  



 

 
 

19. Karistused  
Palun tehke rist ruutu „Jah“ või „Ei“ (sh välisriigis toimetatud menetluste kohta). 

Jah Ei  

  Kas Teid on kunagi väärteo korras karistatud? 

  Kas Teid on kunagi kriminaalkorras karistatud? 

  
Kas Te olete või olete olnud kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana või 
süüdistatavana? 

 
Välisriigis (s.o riigis, mis ei ole Eesti Vabariik) määratud karistuse või välisriigis läbiviidava või 
läbiviidud menetluse puhul palun märkige riik ja kirjeldage juhtumi asjaolusid. 
 
 
 
 
 
 
 
Kui Teile on määratud karistus välisriigis, siis palun lisage selle kohta karistusandmed või ametlik 
kinnitus (eesti või inglise keeles). 

 

VI. MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED 

Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida: 

 

 

 

 

 

 

Ankeet esitatakse lennundusseaduse §469 lõike 1 alusel taustakontrolli tegemiseks 
Kaitsepolitseiametile.  

Olen ankeedi allkirjastamisel teadlik, et Kaitsepolitseiamet kontrollib esitatud andmete 
õigsust ja töötleb neid lennundusseaduse § 469 lõigetes 4 ja 5 nimetatud asjaolude 
väljaselgitamiseks. 

   
(päev, kuu, aasta)  (ankeedi esitaja allkiri) 

 
 

 

 

 

 


