
 
 
 
 

Siia kleepida 
taotleja värvifoto 

suuruses 
35 x 45 mm 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

KINNITATUD  
Siseministri 18.12.2015. a määruse nr 82 „Pikaajalise viisa andmise, viibimisaja  

vormistamise ja viibimisaja pikendamise kord, tähtajad, piisavate rahaliste  

vahendite ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määr ning pikaajalise viisa  

ja viibimisaja pikendamise taotlemise vormid”  
Lisa 1 

(muudetud sõnastuses)  

 

PIKAAJALISE VIISA TAOTLUS 
 

Täitke taotlus suurtähtedega ja loetavalt. Isikunimi kirjutage vastavalt isikut tõendavas dokumendis olevale 
ladinatähelisele nimekujule. Taotluses ei tohi olla parandusi. Kui andmed puuduvad, märkige kriips. 
 

TAOTLEJA ISIKUANDMED 

Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed 

Eelmised nimed Isanimi 

Sünniaeg (pp/kk/aaaa) 

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

Sünniriik 
 

Sünnikoht 

 

Sugu 

 mees          naine 

Kodakondsus või kodakondsused Sünnijärgne kodakondsus (kui erineb praegusest) 

Perekonnaseis 

 Vallaline          Abielus         Abikaasast lahus elav        Lahutatud           Lesk               Muu 

 
KONTAKTANDMED  

Taotleja e-posti aadress  Taotleja telefoninumber 

Kodune aadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond; riik) Sihtnumber 

Majutuskoht Eestis viibimise ajal 

 Eraisiku juures (märkige isiku ees- ja perekonnanimi) ……………………………………………………………..……………………..…..     

 Hotellis või majutusasutuses (märkige hotelli/majutusasutuse nimi).. ……………..………………………………………………….…..    

 Muu majutuskoht (täpsustage).…………………... ………………………………………………………………………………………….…. 

 
Majutuskoha aadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond) Sihtnumber 

Majutuskoha e-posti aadress Majutuskoha telefoninumber 

REISIDOKUMENDI ANDMED 
Dokumendi liik 

 Rahvuspass       Muu 

Dokumendi number Dokumendi väljaandja 

 

Dokumendi väljaandmise kuupäev (pp/kk/aaaa) 

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

Dokumendi kehtivuse lõppkuupäev(pp/kk/aaaa) 

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

 

 
 Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav. 

Kuupäev (pp/kk/aaaa) 

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

Taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri 



 
 

 
 

 

 

ELULOOLISED ANDMED 

Välisriigi tööandja või õppeasutus (märkige, kui töötate või õpite välisriigis) 
Nimi: ………………………………..…………………………………  Telefoninumber: ……………………………………………  
Aadress: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Ametikoht:……………….………………………………………………………………………………………………………………. 

Kas teil on sugulusside Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi kodanikuga? 

 Ei            

 Jah  (märkige andmed Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna või Šveitsi kodaniku kohta)   

Sugulusside:    abikaasa        laps          lapselaps         ülalpeetav vanem           
Eesnimi või -nimed: ……………………………………………   Perekonnanimi või -nimed: ……………………………………  
Kodakondsus: …………………………………………..………  Sünniaeg (pp/kk/aaaa): |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_|               

Reisidokumendi või isikutunnistuse number: ……………………………………………………………………………………….          

REISI ANDMED 
Reisi eesmärk 

 Lühiajaline töötamine Eestis         

 Õppimine           

 Sugulaste või sõprade külastus        

 Meditsiinilised põhjused        

 Ärireis               

 Iduettevõtlusega tegelemine (märkige eksperdikomisjoni taotluse number)………..………………………………………………….…         

 Muu (täpsustage) ……………………………………………………………………………………………………..……..……………..……… 

Soovitav viisa alguskuupäev (pp/kk/aaaa) 

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

Eestist lahkumise kuupäev (pp/kk/aaaa)  

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

Kavandatava viibimise kestus (märkige päevade arv)    

Kas teil on viimase viie aasta jooksul välja antud teise Euroopa Liidu liikmesriigi viisa või elamisluba ning kas 
omate kehtivat elamisluba või viisat mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis? 

 Jah (märkige riik, loa liik ja kehtivusaeg. Vajadusel kasutage lisalehte)                        Ei            

……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Viisa taotlemisel võetud sõrmejäljed viimase 59 kuu jooksul (märkige, kui hõivatud Eesti või Schengeni viisa taotlemisel)  

 Jah (sõrmejälgede hõivamise kuupäev, kui on teada: |_|_|  |_|_|  |_|_|_|_| )          Ei            

 
Reisi- ja elamiskulud taotleja viibimise ajal kannab 

 taotleja ise         

 muu isik (täpsustage)……………...………..…………….. 

……………...………..……………………………...………..……
………………………...………..……………………………...…
……..……………………………...………..………………………
……...………..……………………………...………..…………… 

Elatusvahendid Eestis viibimise ajal 

 sularaha                   

 krediitkaart                  

 töötasu                     

 majutus olemas või ette makstud   

 ettemakstud transport  

 muu (täpsustage: …………………………….………..……..………)       

KÜLASTATAVA ERAISIKU, ETTEVÕTTE VÕI ORGANISATSIOONI ANDMED Andmeid ei pea esitama, kui tööandja on 

registreerinud taotleja lühiajalise Eestis töötamise. 
Eraisiku ees- ja perekonnanimi ja sünniaeg või isikukood või ettevõtte/organisatsiooni nimi ja registrikood 

E-posti aadress Telefoninumber 

Aadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond) Sihtnumber 

Kontaktisiku ees- ja perekonnanimi,  e-posti aadress, telefoninumber (märkige, kui külastate ettevõtet või organisatsiooni) 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Tean, et valeandmete esitamine on karistatav. 

Kuupäev (pp/kk/aaaa) 

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

Taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri 



 

 

 
 
 

 

SEADUSLIKU ESINDAJA ANDMED Alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku eest esitab taotluse tema seaduslik esindaja. 

Vähemalt 15-aastane taotleja võib esitada taotluse iseseisvalt. Andmed esitage juhul, kui need erinevad taotlejast. 

Eesnimi või -nimed Perekonnanimi või -nimed 

Kodakondsus või kodakondsused Sünniaeg (pp/kk/aaaa) 

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

E-posti aadress  Telefoninumber  

Kontaktaadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond; riik) Sihtnumber 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et taotluse läbi vaatamata jätmisel või viisa andmisest 
keeldumisel riigilõivu ei tagastata. Taotluse allkirjastamisega kinnitan, et mul on nõutaval määral elatusvahendid 
Eestis viibimiseks ja Eestist lahkumiseks. 

Kuupäev (pp/kk/aaaa) 

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

Taotleja või tema seadusliku esindaja allkiri 

TÄIDAB AMETNIK 

Menetlusse võetud (pp/kk/aaaa) 

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

Nimi, allkiri 


