
ISIKU VÕI ASUTUSE TEADE ISIKU PÜSIVAST VIIBIMISEST KOHALIKUS OMAVALITSUSÜKSUSES

asutuse nimi ja/või isiku ees- ja perekonnanimi

e-post telefon

TEATE ESITAJA ANDMED

Teate nr

Saabumise kuupäev

Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .

Uue elukoha aadress:

Olemasolul sideaadress   

Ruumi omanikule saadetud järelepärimise nr   

Isiku(te)le saadetud järelepärimise nr   

Omanikult saabunud vastuse nr   

Isiku(te)lt saabunud vastuse nr   

Lisainfo

Elukoha andmed registrisse kantud: kande nr   

Elukoha andmeid ei muudeta, sest

KOHALIKUS OMAVALITSUSÜKSUSES PÜSIVALT VIIBIVA(TE) ISIKU(TE) ANDMED

TEADE ELUKOHA ANDMETE KANDMISEKS RAHVASTIKUREGISTRISSE KOHALIKU OMAVALITSUSÜKSUSE ALGATUSEL 
(TÄIDAB AMETNIK)

ISIKU(TE) VIIBIMISKOHT (ELUKOHT)
Märkida isiku(te) viibimiskoht (täpne aadress või koha kirjeldus)

teate esitaja ees- ja perekonnanimi, allkiri

ja kuupäev

ja kuupäev

ja kuupäev

ja kuupäev

ja kuupäev

asutus, ametniku ameti koht, ees- ja perekonnanimi, allkiri

maakond, vald/linn, asustusüksus

tänav/talu, maja number, korteri number posti indeks

Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .Isik(ud), kelle elukoha aadress(id) muudetakse, on märgitud teatel numbriga         ,      ,       ,      .

1.

2.

3.

4.
eesnimi perekonnanimi isikukood

LISATUD DOKUMENTIDE LOETELU

kuupäev

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 5 
„Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend“ lisa 4 

(regionaalministri 26.03.2014. a määruse nr 7 sõnastuses)


