
 KINNITATUD 
Siseministri 24.02.2015 määrusega nr 1-1/6 

„Lennundusseaduse §-s 46
9
 sätestatud 

taustakontrolli läbiviimiseks esitatava 
isikuandmete ankeedi vorm“ 

LISA  

Taustakontrolli läbiviimist taotleva isiku 

ankeet 

 

 

 
Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära. Juhul kui mõni 

vastus ei mahu ankeedis toodud väljale, siis kasutage lisalehena valget lehte.  
 
 

I. ISIKUANDMED 

 

1. Nimi: ________________________________________________________________ 
(ees- ja perekonnanimi (-nimed), palun kirjutage suurtähtedega) 
 

2. Sünniaeg: ____________________________________________________________ 
(päev, kuu, aasta) 
 

3. Sünnikoht: ___________________________________________________________ 
(riik, maakond, vald, linn) 

4. Isikukood  

           

 

5. Varem kasutatud nimed  

1) _____________________________________________________________________ 
(nimi; nime kasutamise ajavahemik – kuu, aasta; nime muutumise põhjus) 
 

2) _____________________________________________________________________ 
(nimi; nime kasutamise ajavahemik – kuu, aasta; nime muutumise põhjus) 

 

6.  Kodakondsus: ________________________________________________________ 

 
7. Elukohad  

Loetlege ajalises järjestuses elukohad viimase 5 aasta jooksul, märkides esimesena praeguse 
elukoha. 
1) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (riik, linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks) 
 

2) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
     (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (riik, linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks) 
 

3) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
     (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)  (riik, linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks) 
 

4) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
     (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)  (riik, linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks) 
 

5) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
       (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)  (riik, linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks) 

 

 



 

 

 

8. Postiaadress 

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

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

 

9. Telefoninumbrid 

Märkige kasutuses olev telefoninumber, mille kaudu on võimalik teiega ühendust saada. 

 
___________________________________________________________________________ 

(telefoninumber koos suunanumbriga) 
 

II.  PEREKONDLIKUD SIDEMED 
 

10. Perekonnaseis 

Märkige oma praegune perekonnaseis ning abikaasa/elukaaslase (eelmiste 
abikaasade/elukaaslaste) andmed allpool:  

 Vallaline  Lahutatud 

 Vabaabielus  Püsisuhe 

 Abielus  Lahus elav 

 Lesk   

 

a) abikaasa/elukaaslane 

 Nimi: ___________________________________________________________________ 

 Sünniaeg ja koht: __________________________________________________________ 

 Isikukood: 

 

 Kodakondsus: ____________________________________________________________ 

 Varem kasutatud nimed: ____________________________________________________ 

 Abikaasa/elukaaslase elukoht juhul, kui Te ei ela samal aadressil, ja telefoninumber: 

________________________________________________________________________ 
     (linn/maakond, tänav, maja, korter) 

________________________________________________________________________ 
      (telefoninumber) 

b) eelmine abikaasa/elukaaslane (eelmised abikaasad/elukaaslased) 

1) Nimi: ________________________________________________________________ 

Sünniaeg ja koht: _______________________________________________________ 
Kodakondsus: _________________________________________________________ 

Eelmise abikaasa/elukaaslase praegune elukoht ja telefoninumber (juhul kui need on 
Teile teada): ___________________________________________________________ 

(linn/maakond, tänav, maja, korter) 

_____________________________________________________________________ 

 
2)  Nimi: ________________________________________________________________ 

Sünniaeg ja koht: _______________________________________________________ 

Kodakondsus: _________________________________________________________ 
Eelmise abikaasa/elukaaslase praegune elukoht ja telefoninumber (juhul kui need on 

Teile teada): ___________________________________________________________ 
(linn/maakond, tänav, maja, korter) 

_____________________________________________________________________ 

           



 

 

  
 

11. Sugulased ja hõimlased 

Vanemad (ka kasuvanemad), lapsed (ka kasulapsed), vennad ja õed; abikaasa/elukaaslase  
lapsed (kui lapsed ei ole ühised ning ei ole ka kasulapsed); eestkoste- ja hooldusalused isikud.  

 
Ees-ja 

perekonnanimi 

Sugulusaste Sünnikuupäev või 

isikukood  

Elukoht (linn/maakond, tänav, 

maja korter) ja telefoninumber 

1) 

 

   

2) 
 

   

3) 
 

   

4) 
 

   

5) 
 

   

6) 

 

   

7) 
 

   

 

 
III.  HARIDUSKÄIK 

 

12. Hariduskäik viimase 5 aasta jooksul (sh sõjaline ja välisriigis omandatud haridus 

ning lõpetamata koolid) 

  

1) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)     (Kooli nimi) 

 

 Kooli asukoht: _________________________________________________________ 
 

 Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________ 
 

 Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________ 
 

2) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)     (Kooli nimi) 

 

 Kooli asukoht: _________________________________________________________ 
 

 Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________ 
 

 Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________ 
 
 

IV. TÖÖALANE TEGEVUS 

 

13. Praegune töökoht 

Palun kirjutage selle töökoha andmed, millel töötamisega seoses te taustakontrolli taotlete. 
 

Töö- ja ametikoht: ___________________________________________________________ 



 

 

 

Tööülesannete lühikirjeldus: __________________________________________________ 

 
___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

14. Varasem tööalane tegevus (sh välisriigis) 

Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete viimase 5 aasta jooksul töötanud (sh 
lepinguline tegevteenistus kaitseväes, kohakaaslus, leping teise tööandjaga jmt). Otsese 

ülemuse nimi märkige siis, kui see on Teile teada. 
 

 

1) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 

 

 Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos suunakoodiga): _____________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 
 

2) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 

 

 Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos suunakoodiga): _____________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  
 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 

 
3) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 
 

 Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos suunakoodiga): _____________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 
 

4) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 



 

 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 

 

 Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos suunakoodiga): _____________ 
 

 _____________________________________________________________________ 
  
 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 

/__________kuni __________/  ___________________________________________ 
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)   (ametikoht ja otsese ülemuse nimi) 

 
 

V.  MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 

 

15. Karistused  

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

Jah Ei  

  1) Kas Teid on kunagi väärteokorras karistatud? 

  2) Kas Teid on kunagi kriminaalkorras karistatud? 

  3) Kas Te olete käesoleval ajal kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana 

või süüdistatavana? 

 

Välisriigis määratud karistuste või välisriigis aset leidva kriminaalmenetluse puhul märkige 

riik ja selgitage õigusrikkumise sisu:  
__________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 
 

VI. TAOTLEJA NÕUSOLEK 

 

Olen nõus, et Kaitsepolitseiamet kontrollib minu poolt ankeedis esitatud andmete õigsust ning 
tean, et valeandmete esitamine võib tuua kaasa lennuvälja või kopteriväljaku 
julgestuspiirangualale saatjata pääsu võimaldava läbipääsuloa või meeskonnaliikme 

sertifikaadi või tunnistuse väljaandmisest keeldumise või nende kehtetuks tunnistamise või 
minu tööle või teenistusse võtmisest keeldumise või töö- ja teenistussuhte lõpetamise või 

teenuse kasutamisest keeldumise. 
 
 

 
________________________    __________________________ 

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

 

 
 

  
 
 


