
Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 262 

„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord“  

Lisa 3 

(muudetud sõnastuses) 
 

 

 

Taotleja 

FOTO 

 

 

Füüsilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse taseme riigisaladusele 

juurdepääsu loa taotleja ja juurdepääsuloa kehtivusaja pikendaja ankeet 

 

 

Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud ankeedi struktuuri. Eitava 

vastuse korral märkige küsimuse vastuseks kas „ei ole“ või „puudub“ vms. Juhul kui mõni 

vastus ei mahu ankeedi väljale või Te ei leia sobivat kohta vastamiseks, siis kasutage 

lisalehena valget lehte.  

 

 
          JUURDEPÄÄSULOA TAOTLEMINE (märkige ristiga juurdepääsuloa esmakordsel taotlemisel) 

      
 

          JUURDEPÄÄSULOA KEHTIVUSE PIKENDAMINE (märkige ristiga juurdepääsuloa kehtivuse 

pikendamisel) 

 
 

          JUURDEPÄÄSU ÕIGUSE TASEME MUUTMINE (märkige ristiga juurdepääsu õiguse taseme muutmisel) 

 

 

I. ISIKUANDMED 

 

1.  Nimi: 
 

 (ees- ja perekonnanimi (-nimed)) 

2.  Sünniaeg: 
 

 (päev, kuu, aasta) 

3.  Sünnikoht: 
 

 (linn, vald, maakond, riik) 

 

4.  Isikukood:            

 

5.  Varem kasutatud nimed Ajavahemik (kuu, aasta) Muutumise põhjus 
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1) 
   

2) 
  

 

3) 
 

  

 

 

6.  Kontaktandmed ja kasutajakontod 

Märkige kõik viimase viie aasta jooksul Teie kasutuses või nimel olnud telefoni- ja muud 

numbrid (nt laua- või mobiiltelefoni number, kõnekaardi number, tahvelarvutis või muus 

elektroonilises seadmes kasutatava SIM-kaardi number, virtuaalnumber). Juhul, kui 

numbri kasutajaks ei ole Teie, lisage numbri tegeliku kasutaja nimi ja teievaheline seos. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsu õiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise 

taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr 
Number 

(koos suunanumbriga) 

Liik 
(nt laua- või mobiiltelefoni number, 

kõnekaardi number, tahvelarvutis või 

muus elektroonilises seadmes 

kasutatava SIM-kaardi number, 

virtuaalnumber) 

Kasutaja/omanik 
(ees- ja perekonnanimi, seos) 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

6)    

7)    

8)    

9)    

10)    

 

Märkige kõik viimase viie aasta jooksul Teie kasutuses olnud ja/või Teie poolt loodud 

elektronposti (e-posti) aadressid. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Isiklikud:  

Tööalased:  
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Märkige kõik viimase viie aasta jooksul Teie kasutuses olnud ja/või Teie poolt loodud 

elektrooniliste suhtlusvõrgustike, foorumite, blogide, portaalide, isiklike kodulehtede nimetused 

ja kasutajanimed või muud identifitseerivad tunnused (nt Facebook, Twitter, Instagram, 

Odnoklassniki, Vkontakte, IRC teenus vms). 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsu õiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr Võrgustiku nimetus Kasutajanimi Märkused 

1) 
  

 

2) 
  

 

3) 
  

 

4) 
 

  

5) 
 

  

 

Märkige kõik viimase viie aasta jooksul Teie kasutuses olnud ja/või Teie poolt loodud kõne- ja 

sõnumirakenduse nimetused ja kasutajanimed või muud identifitseerivad tunnused (nt Skype, 

Facebook Messenger, Viber, WhatsAPP, Messenger, Facetime vms). 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr Rakenduse nimetus Kasutajanimi Märkused 

1) 
  

 

2) 
  

 

3) 
  

 

4) 
 

  

5) 
 

  

 

7. Kodakondsus 
Märkige ristiga kehtiv kodakondsus ja järgige edasist juhendit. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed, kui need on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 

kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil. 

          
         Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsu õiguse taseme 

                                                       muutmisel) 

 

 Olen Eesti kodanik sünnijärgselt  



4 

 

 Olen Eesti kodanik, kuid mitte sünnijärgselt Vastake küsimusele a ja b 

 Olen (olnud) ka teise riigi kodanik või taotlen 

teise riigi kodakondsust 

Vastake küsimusele b ja c 

 Ei ole Eesti kodanik Vastake küsimusele c 

 

a) Eesti kodakondsuse omandamise alused (kodakondsuse omandamise kuupäev ja 

alus): 

 

 

 

b) Teiste riikide kodakondsus 

Kui Teil on või on olnud lisaks Eesti kodakondsusele veel teise riigi kodakondsus, siis 

millise riigi kodakondsus Teil on või on olnud? Kui taotlete teise riigi kodakondsust, 

siis millise riigi? Täpsustage allpool. 

 

 

c) Täitke järgmine küsimustik, kui Te ei ole Eesti kodanik või kui Teil on või on 

olnud teise riigi kodakondsus lisaks Eesti kodakondsusele 

Millal Te Eestisse saabusite? 
 

 (päev, kuu, aasta) 

Millal Te planeerite Eestist lahkuda? 
 

 (päev, kuu, aasta) 

Millisel eesmärgil Te Eestis viibite? 
 

Millise riigi kodakondsus Teil on? 
 

Palun märkige oma passi andmed: 
 

 

 

(passi number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse kuupäev, väljaandja) 

 

8. Elukohad 

Loetlege ajalises järjestuses elukohad viimase seitsme aasta jooksul, märkides 

esimesena praeguse elukoha. Kui olete elanud välisriigis, siis loetlege välisriigi 

elukohad terve oma eluea kohta. Märkige välisriigi elukoha omaniku ning samal 

elamispinnal elanud muu isiku nimi seal elamise ajal, kui see on Teile teda. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel 

esitage andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse 

pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr Algus 
(kuu, 

aasta) 

Lõpp 
(kuu, 

aasta) 

Tänav, maja, korter, vald, linn, 

maakond, riik, sihtnumber 

Elukoha omanik ja 

samal elamispinnal 

elanud muu isik 
(täitke juhul, kui elukoht 

asus välisriigis) 

1)  
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2)  
    

3)  
    

4)  
    

5)  
    

6)  
    

7)  
    

8)  
    

9)  
    

10)  
    

 

9. Postiaadress 

Kirjutage oma postiaadress, kui see ei ole Teie tegeliku elukoha aadress. 

 

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

 

II.  PEREKONDLIKUD JA TUTVUSSIDEMED 

10.  Perekonnaseis 

Märkige oma praegune perekonnaseis ning abikaasa või Teiega abieluga sarnanevas 

suhtes oleva isiku (s.o Teie elukaaslase või püsisuhte kaaslase), eelmise abikaasa või 

Teiega abieluga sarnanevas suhtes olnud isiku andmed.  

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel 

esitage andmed, kui need on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse 

või kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil. 
 

          Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme 

                                                       muutmisel) 

 

 Vallaline   Lahutatud 

 Kooselu   Püsisuhe 

 Abielus   Lahus elav 

 Lesk    

 

a) Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olev isik 

Nimi: 
 

Sünniaeg ja -koht: 
 

Isikukood:            

Kodakondsus: 
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Varem kasutatud nimed: 
 

Abiellumise kuupäev või abieluga sarnaneva suhte algus: 
 

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

Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku poolt kasutatavad kontaktnumbrid (töö-, 

laua-, mobiiltelefoni number jt): 
 

Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku elukoht (tänav, maja, korter, vald, linn, maakond, 

riik, sihtnumber) juhul, kui Te ei ela samal aadressil: 

 

Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva isiku töö- ja ametikoht: 

 

 

b) eelmine abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes olnud isik 

1) 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 kuupäev: 

Abielulahutuse 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): 
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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 kuupäev: 

Abielulahutuse 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) 

 

11. Sugulased, hõimlased ja muud lähedased (sh välismaal elavad isikud) 

Märkige tabelisse oma vanemad, kasuvanemad, õed ja vennad või poolõed ja poolvennad 

ning lapsed (sh eeskoste- ja hooldusalused isikud). Märkige tabelisse abikaasa või abieluga 

sarnanevas suhtes oleva isiku vanemad, kasuvanemad, õed ja vennad või poolõed ja 

poolvennad ning lapsed (sh eeskoste- ja hooldusalused isikud). 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 lahtrisse ka surma-aasta. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsu õiguse taseme muutmisel esitage 

andmed, kui need on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 

kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil. 
 

        Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme 

muutmisel) 
 

1) Nimi:  Sugulusaste: Isa 

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

2) Nimi:  Sugulusaste: Ema 

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus 
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Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

3) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

4) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

5) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

6) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 
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Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

7) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

8) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

9) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 

 

Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

10) Nimi:  Sugulusaste:  

Sünniaeg või isikukood:  

Sünniriik ja 

kodakondsus: 
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Elukoht:  

Töö- ja ametikoht:  

Kontaktandmed:  

 

 

12. Lähemad tuttavad ja muud isikud  

a) Lähemad tuttavad, kes oskavad Teid iseloomustada 

Märkige kaks isikut, kes Teid lähemalt tunnevad ja oskavad Teid iseloomustada ning kellega 

olete viimase kolme aasta jooksul suhelnud. Palume mitte märkida abikaasat või abieluga 

sarnanevas suhtes olevat isikut, sugulasi, töökaaslasi või julgeolekukontrolli teostava asutuse 

töötajaid. 

1) Nimi ja sünniaeg:  

Mis ajast tunnete (aasta):  

Elukoht ja kontaktandmed:  

Töö- ja ametikoht:  

 

2) Nimi ja sünniaeg:  

Mis ajast tunnete (aasta):  

Elukoht ja kontaktandmed:  

Töö- ja ametikoht:  

 

b) Muud isikud 
Märkige muud isikud, kes võivad omada olulist tähtsust julgeolekukontrolli seisukohast (nt kui 

Teile on teada isiku kontaktid välisriigi luure- või julgeolekuteenistuste töötajatega, kriminaalse 

taustaga isikutega vms). 

1) Nimi ja sünniaeg:  

Mis ajast tunnete (aasta):  

Elukoht ja kontaktandmed:  

Töö- ja ametikoht:  

Asjaolud, mida peate 

oluliseks mainida: 

 

 

2) Nimi ja sünniaeg:  
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Mis ajast tunnete (aasta):  

Elukoht ja kontaktandmed:  

Töö- ja ametikoht:  

Asjaolud, mida peate 

oluliseks mainida: 

 

 

 

III. HARIDUSKÄIK 

13. Hariduskäik alates algastmest (sh sõjaline ja välisriigis omandatud haridus ning lõpetamata koolid). 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed, kui need on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 

kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil. 
 

        Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme 

muutmisel) 
 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Kooli nimi 

1)     

 

Kooli 

asukoht (linn, 

riik):  

Omandatud haridus/kraad/ 

lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

2)     

 

Kooli 

asukoht (linn, 

riik):  

Omandatud haridus/kraad/ 

lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

3)     

 

Kooli 

asukoht (linn, 

riik):  
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Omandatud haridus/kraad/ 

lõpetamata:  

Läbitud 

kursus/eriala:  

4)     

 

Kooli 

asukoht (linn, 

riik):  

Omandatud haridus/kraad/ 

lõpetamata:  

Läbitud 

kursus/eriala:  

 

14. Osalemine koolitustel, seminaridel ja töögruppides  

Märkige ajalises järjestuses osalemine koolitustel, seminaridel ja töögruppides viimase 7 

aasta jooksul, mis toimusid:  

 väljaspool EL ja NATO liikmesriike (vastake küsimusele a); 

 EL või NATO liikmesriigis, kui Teil oli seal osaledes kontakte muu riigi (mis ei ole 

EL või NATO liikmesriik) riigiasutuse ametnike või töötajatega või saatkonna või 

konsulaadi esindajatega (vastake küsimusele b). 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise 

taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

a) Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Riik, läbiviija ja teema 

1)  
   

 
 

2)  
   

 
 

3)  
   

 
 

 

b) Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Riik, läbiviija, teema ja isik, kellele soovite tähelepanu 

juhtida 

1)  
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2)  
   

 
 

3)  
   

 
 

 

15. Keelte valdamine 

1 – raskustega; 2 – rahuldav; 3 – hea; 4 – väga hea; 5 – täielik; 6 – emakeel 

Keel kuulates rääkides lugedes kirjutades 

     

     

     

     

     

     

     

 

IV. TÖÖALANE TEGEVUS 

16. Varasem tööalane tegevus (sh välisriikides) 

Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete töötanud, märkides esimesena praeguse 

töökoha (sh lepinguline tegevteenistus Kaitseväes või tegevteenistus mõne teise riigi relvajõududes, kohakaaslus, 

leping teise tööandjaga, tegelemine ettevõtlusega füüsilisest isikust ettevõtjana jms). Otsese ülemuse nimi 

märkige siis, kui see on Teile teada. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise 

taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Tööandja nimi 

1) 
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Taotleja ametikoht tööandja 

juures Otsese ülemuse nimi 

  
  

  
  

  
  



14 

 

Töölt lahkumise 

põhjus:  

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed:  

 

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja 

aadressist): 
 

 

 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Tööandja nimi 

2) 
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Taotleja ametikoht tööandja 

juures Otsese ülemuse nimi 

  
  

  
  

  
  

Töölt lahkumise 

põhjus:  

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed:  

 

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja 

aadressist): 
 

 

 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Tööandja nimi 

3) 
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Taotleja ametikoht tööandja 

juures Otsese ülemuse nimi 

  
  

  
  

  
  

Töölt lahkumise 
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põhjus: 

Tööandja aadress (riik, linn) ja kontaktandmed:  

 

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja 

aadressist): 
 

 

 

17. Sõjaväeteenistus (sh välisriigis) 

Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (küsimus ei puuduta lepingulist tegevteenistust) 

 

        Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme 

muutmisel) 
 

Jah Ei   

  1) Kas olete läbinud ajateenistuse? Vastake küsimusele a 

  2) Kas olete läbinud alternatiiv-/töö-/asendusteenistuse? Vastake küsimusele b 

  
3) Kas olete viimase viie aasta jooksul osalenud 

reservväelaste väljaõppel/õppekogunemisel? 
Vastake küsimusele a 

  
4) Kas kuulusite NSVL relvajõudude reservi ja osalesite 

reservväelasena kordusõppustel, kogunemistel, loengutel?  

Palun lisage ankeedile koopia NSVL relvajõudude 

sõjaväepiletist, kui see on Teil olemas. 

Vastake küsimusele a 

 

a) Väeosa nimi,  

number ja asukoht 

Teenistuse 

ajavahemik  
(kuu, aasta) 

Väeliik Auaste Eriala 

     

     

     

     

 

b) Alternatiiv-/töö-/asendusteenistuse koht Teenistuse ajavahemik (kuu, 

aasta) 

  

  

  

 

 

V. KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA 



16 

 

18. Kontaktid 

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Jah Ei  

  
a) Kas Teil on olnud kontakte välisriigi riigiasutuse ametnike või töötajatega, samuti  

saatkonna või konsulaadi esindajatega mõnel muul põhjusel kui Eesti Vabariigi 

ametlikes huvides (välja arvatud tavapärased viisa taotlemise või piiri ületamisega seotud kontaktid)? 

  b) Kas omate mõnes välisriigis vara, ärikontakte või finantshuvisid? 

  
c) Kas olete praegu või varem tegutsenud välisriigi valitsusasutuse, ettevõtte või 

organisatsiooni huvides? 

  
d) Kas Teil on või on olnud kokkupuuteid välisriikide luure- või 

julgeolekuteenistustega (sh NSVL sõjaväeosade või asutuste või ettevõtete eriosakonnad)? 

 

Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis. 

Täht Aeg (kuu, aasta) Riik, 

ettevõte/asutus/organisatsioon 

Selgitus 

    

    

    

    

    

 

19. Viibimine välisriikides 
Loetlege ajalises järjestuses viimase 10 aasta jooksul külastatud välisriigid. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Reisi eesmärgi määratlemisel kasutage järgmisi koode: 

1 – lähetus, 2 – turism, 3 – õppimine, 4 – muu eesmärk 

Nr 
Aeg  

(kuu, aasta) 

Kood Riik 
Nr 

Aeg  
(kuu, aasta) 

Kood Riik 

1)     2)     

3)     4)     

5)     6)     

7)     8)     

9)     10)     
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VI. MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 

20. Osalemine ühingutes/organisatsioonides/ühistegevuses/liikumises 

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. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed, kui need on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 

kehtivuse pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil. 
 

        Andmed ei ole muutunud (täidetakse juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme 

muutmisel) 
 

Nr 
Ühing, organisatsioon, 

partei, erakond või muu 

Asukoht Liitumise/lahkumise/ 

ettevõtlusega 

alustamise aeg 

Teie staatus 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

6)      

 

21. Tervis ja eluviis 

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Jah Ei   

  
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 

  
Kas Teil on või on olnud maksehäireid võetud kohustuste 

täitmisel? 
Vastake küsimusele d 
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a) Jaatava vastuse korral palun täpsustage, märkides raviasutuse või 

konsultatsiooniteenuse osutaja nime 

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 jms) 

  

  

  

  

  

d) Jaatava vastuse korral palun täpsustage 

Aeg (kuu, aasta) Kirjeldus (kohustuse liik, maksehäire suurus jms) 

  

  

  

  

  

 

22. Karistused 

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 
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Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Jah Ei   

  1) Kas Teid on kunagi distsiplinaarkorras karistatud? Vastake küsimusele a 

  2) Kas Teid on kunagi haldus- või väärteokorras karistatud? Vastake küsimusele b 

  3) Kas Teid on kunagi kriminaalkorras karistatud? Vastake küsimusele c 

  
4) Kas Te olete olnud kriminaalmenetluse käigus kinnipeetu 

või on Teie suhtes kohaldatud tõkendit? 
Vastake küsimusele d 

  
5) Kas Te olete või olete olnud kriminaalmenetluse osaline 

kahtlustatavana, süüdistatavana või kohtualusena? 
Vastake küsimusele d 

  
6) Kas Te olete olnud registreeritud noorsoopolitseis või 

alaealiste asjade komisjonis? 
Vastake küsimusele d 

  
7) Kas Te olete või olete olnud väärteomenetluses 

menetlusalune isik? 
Vastake küsimusele d 

 

a) Karistuse määranud 

asutus või muu juriidiline 

isik (nimi) 

Karistuse 

määramise 

aeg (kuu, aasta) 

Alus Milline karistus 

määrati? 

1)      

2)      

3)      

 

b) Karistuse määranud 

asutus 

Karistuse 

määramise 

aeg (kuu, aasta) 

Alus Karistuse liik ja määr 

1)      

2)      

3)      

 

c) Kohtu nimi Karistuse 

määramise aeg (kuu, 

aasta) 

Karistuse liik ja määr 

 
   

Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht 

  

 

d) Millal? (kuu, aasta) Kus? Millistel asjaoludel? 
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1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 

23. Varanduslik seis (sh välisriigis) 

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Jah Ei   

  
1) Kas Te omate kinnisvara, sh ühisvara ja kaasomand (kuni 

kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, ka korteriomand)? 
Vastake küsimusele a 

  
2) Kas omate aktsiaid, osasid või muid väärtpabereid (v.a 

pensionifondiosakud)? 
Vastake küsimusele b 

  
3) Kas Teil on varalisi kohustusi, mis ületavad Teie ühe kuu 

palka (sh liisingud, krediitkaardid, võlad eraisikutele, kiirlaen jms. Märkige ka 

see, kui olete laenu kaastaotleja või käendate kellegi laenu)? 

Vastake küsimusele c 

  
4) Kas Teil on täiendavaid tuluallikaid lisaks oma 

põhitöökohalt saadavale palgale? 
Vastake küsimusele d 

  
5) Milliseid transpordivahendeid omate või kasutate (märkige 

ka need, mida kasutate volituse või kasutuslepingu alusel. Nimetage ka 

transpordivahendid, mida olete ajutiselt, kuid korduvalt kasutanud viimase 5 

aasta jooksul ning kellele need kuuluvad)? 

Vastake küsimusele e 

  
6) Kas Te olete andnud viimase 5 aasta jooksul kellelegi 

laenu summas, mis ületab Teie ühe kuu palka? 
Vastake küsimusele f 

  7) Kas Teil on pooleliolevaid tsiviilkohtuvaidlusi? Vastake küsimusele g 

 

a) Kinnisvara 

kirjeldus 

Kinnisvara asukoha 

aadress 

Kinnistu nimi Kinnisasja 

katastriüksuse tunnus 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

 

b) Aktsia või osa käibelelaskja 

nimi 

Liik Kogus Turuväärtus (nii 

soetamis- kui ka hetkeväärtus 

eurodes) 
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1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

 

c) Varalised kohustused 

Nr Varalise 

kohustuse 

iseloom 

Laenu väljastanud 

pank või muu isik 

Laenulimiit, 

laenujääk ja 

intressimäär 

Igakuise 

tagasimakse 

summa 

Laenu 

tähtaeg 

1)       

2)       

3)       

4)       

 

d) Täiendavad tuluallikad (kirjeldage) 

1)   

2)   

3)   

4)   

 

e) Transpordivahendi 

liik 

Mark Väljalaske- 

aasta 

Registreerimis- 

number 

Omaniku nimi 

1)       

2)       

3)       

 

f) Laenu saaja nimi või nimi Laenu summa Laenu tähtaeg 

1)     

2)     

3)     
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g) Kohtu nimi Vaidluse sisu ja/või 

kohtuasja number 

Vaidluse teine pool 
(pooled) 

1)     

2)     

3)     

 

24. Pangakontod  
(hoiuse-, väärtpaberi-, krediitkaardi-, kogumispensioni- või muud kontod, sh välismaal asuvad kontod) 

 

Nr Pank (nimi, asukoht) Kontonumber, valuuta 

1)    

2)    

3)    

4)    

 

25. E-rahakott ja digitaalraha 

Märkige kõik viimase viie aasta jooksul Teie kasutuses olnud ja käesoleval hetkel olevad 

kasutajakontod või e-posti aadressid koos avamise ja sulgemise aegadega, mis on seotud e-

rahakottidega (virtuaalsed maksekeskkonnad, nagu PayPal, Skrill, Osta.ee, hasartmängude keskkonnad jne). Kui e-

rahakott võimaldab säilitada raha pangakontodest eraldiseisvana (PayPal, Skrill, Triobet, Osta.ee 

jne), märkige selle jääk käesoleval hetkel. Kui omate digitaalraha (Bitcoin, BlackCoin, Auroracoin 

jne), siis märkige selle nimetus, kogus ja väärtus käesoleval hetkel eurodes. 

 

Juurdepääsuloa kehtivuse pikendamisel või juurdepääsuõiguse taseme muutmisel esitage 

andmed viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või kehtivuse pikendamise taotluse 

esitamisele järgnenud perioodi kohta. 

Nr Nimetus Kogus Väärtus eurodes 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     

 

26. Harrastused ja erihuvid (kirjeldage) 

1)   

2)   
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3)   

4)   

 

VII.  LOA TAOTLEMISEGA SEONDUV 

27. Kas Te olete varem taotlenud või omanud juurdepääsuõigust riigisaladusele? 
TÄIDETAKSE JUURDEPÄÄSULOA ESMAKORDSEL TAOTLEMISEL 

Jah  Ei  

Jaatava vastuse korral palun täpsustage. 

Nr 
Juurdepääsuõiguse 

omamise 

ajavahemik  
(kuu, aasta) 

Millise tasemega 

riigisaladusele Te 

juurdepääsuõigust 

omasite? 

Milleks Te juurdepääsuluba/ 

-õigust vajasite? 

1)     

2)     

3)     

 

28. Kas Te vajate lisaks riigisaladusele juurdepääsu loale ka salastatud välisteabele 

juurdepääsu sertifikaati? 

Jah  Ei  

Jaatava vastuse korral märkige, millise salastatud välisteabe avaldaja ja millise tasemega 

salastatud välisteabele juurdepääsu sertifikaati Te vajate: 

 

 

VIII. MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED 

Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 


