
 
Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 30 „Prokuratuuri taotlusel kaaluka avaliku huvi 
korral tähtajalise elamisloa andmise menetluse algatamiseks esitatavate andmete ja 
taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning prokuratuuri taotluse vorm“ lisa 
(siseministri 5. juuli 2011. a määruse nr 18 sõnastuses) 

 
 
 
  

 
 
 

     
 

    
 Vähemalt 15-aastane välismaalane kirjutab allkirjanäidise. 
 7-14 aastane või piiratud teovõimega välismaalane võib kirjutada allkirjanäidise. 
  Alla 7-aastase või allkirjavõimetu välismaalase puhul jäetakse väli täitmata.  

 
 
 
 

PROKURATUURI TAOTLUS 
 

 
TÄITKE TAOTLUS EESTI KEELES, TRÜKITÄHTEDEGA JA TUMEDAS KIRJAS. TAOTLUSES EI TOHI OLLA PARANDUSI. 

 

VÄLISMAALASE ISIKUANDMED  

(1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(2) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(3) Sugu     

 Mees Naine 
(4) Eesnimed (5) Perekonnanimed 

(6) Sünniriik  (7) Kodakondsus 

 

VÄLISMAALASE KONTAKTANDMED EESTIS 

(8) Postiaadress (tänav/talu, maja, korter, alevik/küla, linn/vald, maakond, indeks, riik) 
 

(9) E-posti aadress 
 

(10) Telefon 

 

VÄLISMAALASE VIIMANE ELUKOHT ENNE EESTISSE SAABUMIST 

(11) Aadress (tänav/talu, maja, korter, alevik/küla, linn/vald, maakond, indeks, riik) 
 
 
 

 

TAOTLETAV ELAMISLUBA Märgistage variant 11a või 11b 

(11a) Tähtajaline elamisluba 
 

(11b) Tähtajalise elamisloa pikendamine 

(12) Tähtajalise elamisloa taotlemise alus  
 

 välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 1   välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 3  

 välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 2 välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 4 

 (13) Elamisloa kehtivusaeg (kuni pp kk aaaa)    

kuni |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(14) Kriminaalasja number 

VÄLISMAALASE VASTAVUS ELAMISLOA ANDMISE VÕI ELAMISLOA PIKENDAMISE TINGIMUSTELE 

Kinnitan, et välismaalane vastab välismaalaste seaduse §-s 203 nimetatud tingimustele. 

Kuupäev (pp kk aaaa) 
 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Prokuröri allkiri 

  

 
 

Siia kleepida 
välismaalase 

värvifoto 
4 x 5 cm 
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PROKURÖRI ISIKUANDMED 

(15) Ees- ja perekonnanimi 
 

(16) Prokuröri ametinimetus 

PROKURÖRI KONTAKTANDMED  

(17) Postiaadress (tänav/talu, maja, korter, alevik/küla, linn/vald, maakond, indeks, riik) 
 

(18) E-posti aadress 
 

(19) Telefon 

ANDMED VÄLISMAALASE VÄLISRIIGI REISIDOKUMENDI KOHTA 
(20) Dokumendi liik 
 

     Kodakondsusjärgse riigi reisidokument          Pagulase reisidokument          Muu (täpsustage) ...................................... 
      

(21) Number 
 

(22) Väljaandja (riik, asutus) 
 

 

(23) Välja antud (pp kk aaaa) 
 

|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

(24) Kehtiv kuni (pp kk aaaa) 
 

|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

ELAMISLOAKAARDI VÄLJASTAMINE Elamisloakaart tähtajalise elamisloa andmetega väljastatakse välismaalasele 
isiklikult.  

(25) Väljastuskoha kood 

|_|_|_| 

(26) Väljastuskoha nimetus 
 

(27) Märkused 

(28) Taotlusele on lisatud 
        Välismaalase isikut tõendava dokumendi koopia     
 

VÄLISMAALASE ISIKU TUVASTAMINE VÕI ISIKUSAMASUSE KONTROLLIMINE 

Olen tuvastanud välismaalase isiku/kontrollinud välismaalase isikusamasust ja kinnitan tähtajalise elamisloa 
taotlusele lisatud foto vastavust taotlejale. 

Kuupäev (pp kk aaaa) 
 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Prokuröri allkiri 

TÄIDAB VÄLISMAALANE 

Olen nõus, et prokuratuur taotleb mulle elamisluba. Kinnitan, et minu kohta esitatud andmed on õiged, minu isik 
on õigesti tuvastatud ning taotlusele lisatud fotol on kujutatud minu isik.  
 

I agree that the Prosecutor’s Office applies for a residence permit for me. I hereby confirm that the data 
submitted about me is correct, my person has been correctly identified and the person on the photograph 
added to the application is me.  
 

Я согласен с ходатайством прокуратуры o предoставлении мне вида на жительство. Подтверждаю, что 
предoставленные обо мне данные достоверны, моя личность установлена правильно и на приложенной 
к ходатайству фотографии изображена моя личность. 

Kuupäev (pp/kk/aaaa) / Date (dd/mm/yyyy) / Дата (дд/мм/гггг) 
 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Allkiri / Signature / Подпись 

TÄIDAB AMETNIK 

Menetlusse võetud                          |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
Nimi, allkiri 

Isikusamasus tuvastatud               |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
Nimi, allkiri 

Allkirjavõimetus tuvastatud            |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
Nimi, allkiri 

 Anda elamisluba      Pikendada elamisluba 

      Keelduda andmisest                  Keelduda pikendamisest 

     Jätta taotlus läbi vaatamata       |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Nimi, allkiri 

 

   




