
Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud avaldusel numbritega          ,       ,       ,       .

Isiku(te) uueks aadressiks kanda:   

Isiku(te)le saadetud teate nr   

Ametlikes Teadaannetes avaldatud teadaande kuupäev   

Isiku(te) saadetud nõusoleku või keeldumise nr   

Esitatud dokumendid, millega isik tõestas oma õigust kasutada ruumi elukohana:

 

Elukoha andmed registrisse kantud: kande nr   

Elukoha andmeid ei muudeta, sest   

Omanikule on teade edastatud kirjaga nr   

RUUMI OMANIKU AVALDUS ELUKOHA AADRESSIDE MUUTMISEKS

ISIK(UD), KELLE ELUKOHA AADRESS(ID) MUUDETAKSE

RUUMI OMANIKU VÕI TEMA VOLITATUD ESINDAJA ANDMED

MUUDETAVA ELUKOHA AADRESS

maakond, vald/linn, asula

tänav/talu, maja number, korteri number

Kinnitan esitatud andmete õigsust.

KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE TEADE ELUKOHA ANDMETE KANDMISEKS RAHVASTIKUREGISTRISSE RUUMI OMANIKU 
ÕIGUSTATUD NÕUDMISEL (TÄIDAB AMETNIK) 

eesnimi perekonnanimi isikukood

e-post

e-post

telefon

telefon

eesnimi perekonnanimi isikukood

1.

2.

LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU

Avalduse nr

Saabumise kuupäev

Rahvasti kuregistri seaduse § 46 kohaselt palun muuta järgmiste isikute elukoha aadressid, sest need isikud ei kasuta ja neil pole 
õigust minule kuuluvat ruumi kasutada oma elukohana.

minule teadaolevalt lahkusid nad elama

puuduvad andmed nende praeguse elukoha kohta.

1.

2.

3.

4.
eesnimi perekonnanimi isikukood

kuupäev avalduse esitaja allkiri

vald, linn / linnaosa / osavald / asustusüksus

ja kuupäev

ja kuupäev

ja kuupäev

, kirja kuupäev

asutus, ametniku ameti koht, ees- ja perekonnanimi, allkiri
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Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 5 
„Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend“ lisa 7 


