
Vabariigi Valitsuse 
20. detsembri 2007. a määruse nr 262 
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe 
kaitse kord“ lisa 4 

 
 
 

 
Taotleja 
FOTO 

 

 
Füüsilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse taseme riigisaladusele 

juurdepääsu loa pikendaja ankeet  
(täidetakse riigisaladusele juurdepääsu loa kehtivuse pikendamise taotlemisel) 

 
Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära,  v.a juhul, kui 
küsimuse juures on  märgitud muud vastamise tingimused. Juhul kui mõni vastus ei mahu 
ankeedis toodud väljale, siis kasutage lisalehena valget lehte.  
 
I. ISIKUANDMED 

 
1. Nimi: ________________________________________________________________ 

(ees- ja perekonnanimi (-nimed)) 
 

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 muutmise põhjus) 

 

6. Telefoninumbrid  

Märkige kõik kasutuses olevad telefoninumbrid. 
 
Tööl: ______________________________ Kodus: ______________________________ 
  (koos suunanumbriga)     (koos suunanumbriga) 
 
Mobiil: ____________________________ Muu: ________________________________ 
  (koos suunanumbriga) 
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Kasutatavad isiklikud e-posti aadressid: ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________
  

 

 
7. Pass ja isikutunnistus: 
Pass: ______________________________________________________________________ 
  (passi number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse kuupäev, väljaandja) 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Isikutunnistus: ______________________________________________________________ 
   (isikutunnistuse number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse kuupäev, väljaandja) 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Juhul kui Teie kod akondsus on muutunud viimase riigisaladusele juurdepääsuloa 
taotluse või pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodil, siis esitage palun 
järgmised andmed:  
Kodakondsuse omandamise alused: ______________________________________________ 

(kodakondsuse omandamise kuupäev ja alus) 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Riik, mille kodakondsuse Te olete omandanud: ____________________________________ 

8. Elukohad  

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

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

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

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

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

 
II. PEREKONDLIKUD JA TUTVUSSIDEMED 

 
10. Perekonnaseis 
Märkige oma praegune perekonnaseis ning abikaasa/elukaaslase andmed allpool. Juhul kui Te 
olete viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või pikendamise taotluse esitamisele 
järgnenud perioodil oma abielu lahutanud või Te ei ela enam koos sama elukaaslasega, siis 
märkige ka eelmise abikaasa/elukaaslase andmed allpool :  
 
 Vallaline  Lahutatud 
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 Vabaabielus  Püsisuhe 
 Abielus  Lahus elav 
 Lesk   

 
 
 

a) abikaasa/elukaaslane 
• Nimi: ___________________________________________________________________ 

• Sünniaeg ja koht: __________________________________________________________ 

• Isikukood: 

 
• Kodakondsus: ____________________________________________________________ 
• Varem kasutatud nimed: ____________________________________________________ 
• Abiellumise kuupäev/kooselu alguse aeg: ______________________________________ 
• Abikaasa/elukaaslase elukoht, juhul kui Te ei ela samal aadressil ja telefoninumber: 

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

• Abikaasa/elukaaslase töö- ja ametikoht ning telefoninumber: 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

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

Nimi: ______________________________________________________________________ 
Sünniaeg ja koht: _____________________________________________________________ 
Kodakondsus: _______________________________________________________________ 
Abiellumise kuupäev ja registreerimise koht (riik, linn): 
___________________________________________________________________________ 
 
Abielu/kooselu lõppemise põhjus (märkige ristiga): 

 
 

Abielu lõppemise kuupäev ja lahutuse registreerimise koht (riik, linn):  
 
___________________________________________________________________________ 
Eelmise abikaasa/elukaaslase praegune elukoht ja telefoninumber (juhul kui need o n Teile 
teada): _____________________________________________________________________ 

(linn/maakond, tänav, maja, korter) 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Sugulased ja hõimlased (täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase 
riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest) 
Vanemad (ka kasuvanemad), lapsed (ka kasulapsed), vennad ja õed;  abikaasa/elukaaslase 
vanemad, õed, vennad ja lapsed (kui lapsed ei ole ühised ning ei ole ka kasulapsed); 
eestkoste- ja hooldusalused isikud. Kui keegi eelloetletutest on surnud, palume märkida 
sünniaja lahtris ka surma-aasta.  
 
 
 

   

 Lahutus  Abikaasa surm  Muu põhjus 
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Ees- ja 
perekonnanimi 

Sugulusaste Sünnikuupäev ja 
isikukood (kui see on Teile 

teada) 

Sünnikoht Elukoht 
(linn/maakond, tänav, 

maja korter) 
1) 
 

    

Töökoht  
(asutus, asukoht) 
 

 Ameti-
koht 
 

 

2) 
 

    

Töökoht  
(asutus, asukoht) 
 

 Ameti-
koht 
 

 

3) 
 

    

Töökoht  
(asutus, asukoht) 
 

 Ameti-
koht 
 

 

4) 
 

    

Töökoht  
(asutus, asukoht) 
 

 Ameti-
koht 
 

 

5) 
 

    

Töökoht  
(asutus, asukoht) 
 

 Ameti-
koht 
 

 

 
12. Lähemad tuttavad ja muud isikud, keda peate oluliseks mainida: 
Märkige kaks isikut, kes Teid lähemalt tunnevad ning kes käesoleval ajal elavad Eesti 
Vabariigis. Nimetatud isikud peaksid tundma Teid viimase 5 aasta jooksul. Palume mitte 
märkida abikaasat/elukaaslast, eelmisi abikaasasid/elukaaslasi ja sugulasi.  

 
1) Nimi ja sünniaeg: ______________________________________________________ 

Mis ajast tunnete (aasta): ________________________________________________ 

Telefoninumber: _______________________________________________________ 

Kodune või töökoha aadress (linn/maakond, tänav, maja, korter): ________________ 

_____________________________________________________________________ 

Töö- ja ametikoht: ______________________________________________________ 

2) Nimi ja sünniaeg: ______________________________________________________ 

Mis ajast tunnete (aasta): ________________________________________________ 

Telefoninumber: _______________________________________________________ 

Kodune või töökoha aadress (linn/maakond, tänav, maja, korter): ________________ 

_____________________________________________________________________ 

Töö- ja ametikoht: ______________________________________________________ 

Märkige muud isikud, kes võivad omada olulist tähtsust julgeolekukontrolli seisukohast.
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Nimi  Asjaolud 
1)  
 

 

2) 
 

 

 
 
III. HARIDUSKÄIK 

 
13. Hariduskäik (sh sõjaline ja välisriigis omandatud haridus ning lõpetamata 
koolid). Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsu 
loa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest.  

  
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: ___________________________________________________ 
 
14. Täiendkoolitus viimase 5 aasta jooksul, juhul kui koolitus toimus väljas pool ELi 
ja NATO liikmesriike  

 
1) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

   (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (riik, koolitaja, koolituse teema) 
 

_______________________________________________________________________ 
 
2) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

   (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (riik, koolitaja, koolituse teema) 

 
_______________________________________________________________________ 
 
3) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

   (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (riik, koolitaja, koolituse teema) 
 
_______________________________________________________________________ 

 
IV. TÖÖALANE TEGEVUS 

 
15. Tööalane tegevus (sh välisriigis)  

Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete töötanud (sh lepinguline tegevteenistus 
kaitsejõududes, kohakaaslus, leping teise tööandjaga jmt) viimase riigisaladusele 
juurdepääsu loa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest.  
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1) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 

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

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist): __________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

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

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

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

 
Töölt lahkumise põhjus: _________________________________________________ 

 
2) /__________kuni __________/  ___________________________________________ 

    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)    (tööandja nimetus) 
 
 Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos suunakoodiga): _____________ 
 
 _____________________________________________________________________ 
  

Töökoha aadress (kui see erineb tööandja aadressist): __________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

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

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

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

 
Töölt lahkumise põhjus: _________________________________________________ 

 
 
V. KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA 

 
16. Kontaktid 
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotl use või 
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta).  
 
Jah Ei  
  a) Kas Teil on olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi 

esindajatega Eesti Vabariigi piires või seda mõnel muul põhjusel kui Eesti 
Vabariigi ametlikes huvides? (Välja arvatud viisa taotlemise ning piiri 
ületamisega seotud kontaktid) 

  b) Kas omate mõnes välisriigis vara, ärikontakte või finantshuvisid? 
  c) Kas olete praegu või kunagi varem olnud palgatud või tegutsenud 

konsultandina välisriigi valitsusasutuses, firmas või organisatsioonis? 
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  d) Kas Teil on olnud kokkupuuteid välisriikide luureorganisatsioonidega?  
 
Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis.  
Täht Aeg (kuu/aasta) Riik, 

ettevõte/asutus/organisatsioon
Selgitus 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

 
17. Viibimine välisriikides 
Loetlege ajalises järjestuses alates viimasest riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 
pikendamise taotluse esitamisest külastatud välisriigid.  
 
Reisi eesmärgi määratlemisel kasutage järgmisi koode:  
1 – lähetus, 2 – turism, 3 – õppimine, 4 – muu eesmärk 
 

Aeg 
(kuu/aasta) 

Kood Riik Aeg 
(kuu/aasta) 

Kood Riik 

1) 
 

  6)   

2) 
 

  7)   

3) 
 

  8)   

4) 
 

  9)   

5) 
 

  10)   

 
VI. MUU ISIKUT PUUDUTAV TEAVE 

 
18. Osalemine ühingutes/organisatsioonides 
Märkige kõik ühingud (sh äriühingud), organisatsioonid, parteid või erakonnad (ka 
välisriigis), mille tegevuses Te osa lete või olete osalenud, samuti tegelemine ettevõtlusega 
füüsilisest isikust ettevõtjana (täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase 
riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või pikendamise taotluse esitamisest). 
 

Ühing,  organisatsioon, 
partei, erakond või 

muu 

Asukoht Liitumise/lahkumise/ 
ettevõtlusega 

alustamise aeg 

Teie staatus 

1) 
 

   

2) 
 

   

3)    
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4) 
 

   

5) 
 

   

 
19. Tervis ja eluviisid  
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta). 
 
Jah Ei   
  Kas Te olete konsulteerinud psühhiaatri või 

psühholoogiga? 
Vastake küsimusele a 

  Kas Teil on olnud alkoholi tarvitamisest põhjustatud 
probleeme (tööl, avalikus kohas, terviseprobleemid)? 

Vastake küsimusele b 

  Kas Te olete 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? Vastake küsimusele b 
 

a) Jaatava vastuse korral andke selgitus järg nevas tabelis, märkides ra viasutuse 
või konsultatsiooniteenuse osutaja nimetuse 

Ravi või 
konsultatsiooni aeg 

(kuu/aasta) 

Kirjeldus 

 
 

 

 
 

 

 
b) Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis 

Aeg 
(kuu/aasta) 

Kirjeldus 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
20. Karistused  
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotl use või 
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta). 
 
Jah Ei   
  1) Kas Teid on distsiplinaarkorras karistatud? Vastake küsimusele a 
  2) Kas Teid on väärteokorras karistatud? Vastake küsimusele b 
  3) Kas Teid on kriminaalkorras karistatud? Vastake küsimusele c 
  4) Kas Te olete olnud kriminaalmenetluse käigus 

kinnipeetu või on Teie suhtes kohaldatud tõkendit? 
Vastake küsimusele d 
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  5) Kas Te olete või olete olnud kriminaalmenetluse 
osaline kahtlustatavana, süüdistatavana või 
kohtualusena? 

Vastake küsimusele d 

 
 
a) Karistuse määranud asutus 
või muu juriidiline isik 
(nimetus) 

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 nimetus Karistuse määramise aeg 

(kuu/aasta) 
Karistuse liik ja määr 

 
 

  

Toimepandud kuritegu Karistuse kandmise koht 
 
 

 

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

  

2) 
 

  

3) 
 

  

 
21. Varanduslik seis  
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladusele juurdepääsu loa taotluse või 
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta). 
 
Jah Ei   
  1) Kas Te olete omandanud kinnisvara, sh üh isvara ja 

kaasomand (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka 
ehitised ja nende osad, ka korteriomand)? 

Vastake küsimusele a 

  2) Kas Te olete omandanud aktsiaid, osasid või muid 
väärtpabereid (v.a pensionifondiosakud)? 

Vastake küsimusele b 

Ylle.urb
Cross-Out
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  3) Kas Teil on varalisi kohustusi, mis ületavad Teie ühe 
kuu palka? (sh liisingud, krediitkaardid, võlad 
eraisikutele, kiirlaen jmt. Märkige ka see, kui olete 
laenu kaastaotleja või käendate kellegi laenu) 

Vastake küsimusele c 

  4) Kas Teil on m ingeid täiendavaid tulu allikaid lisaks 
oma põhitöökohalt saadavale palgale? 

Vastake küsimusele d 

  5) Kas Te omate registrisse kantud 
transpordivahendeid? (märkige ka need, mida kasutate 
volituse või liisingu alusel) 

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 nimetus 

Liik Kogus Turuväärtus 
(kroonides) 

1)  
 

   

2) 
 

   

3) 
 

   

4) 
 

   

5) 
 

   

 
c) 1) Varalise kohustuse iseloom:_______________________________________________ 

Laenu väljastanud pank või muu isik: __________________________________________ 

Laenusumma ja intressimäär: ________________________________________________ 

Igakuise tagasimakse summa: _______________________________________________ 

Laenu tähtaeg: ____________________________________________________________ 

 

2) Varalise kohustuse iseloom:_______________________________________________ 

Laenu väljastanud pank või muu isik: __________________________________________ 

Laenusumma ja intressimäär: ________________________________________________ 
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Igakuise tagasimakse summa: _______________________________________________ 

Laenu tähtaeg: ____________________________________________________________ 

 

3) Varalise kohustuse iseloom:_______________________________________________ 

Laenu väljastanud pank või muu isik: __________________________________________ 

Laenusumma ja intressimäär: ________________________________________________ 

Igakuise tagasimakse summa: _______________________________________________ 

Laenu tähtaeg: ____________________________________________________________ 

 
d) Täiendavad tuluallikad (kirjeldage) 

1) _____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________ 

 
e) Transpordivahendi 
liik 

Mark Väljalaske 
aasta 

Registreerimis- 
number 

Omaniku nimi 

1)  
 

    

2) 
 

    

3)  
 

    

 
 f) 1) Laenu saaja nimi või nimetus: __________________________________________ 

 Laenusumma: _________________________________________________________ 

 Laenu tähtaeg: _________________________________________________________ 

 
2) Laenu saaja nimi või nimetus: ____________________________________________ 

Laenusumma: _________________________________________________________ 

 Laenu tähtaeg: _________________________________________________________ 
 
3)  Laenu saaja nimi või nimetus: ____________________________________________ 

 Laenusumma: _________________________________________________________ 

 Laenu tähtaeg: _________________________________________________________ 
 
g) Kohtu nimetus Vaidluse sisu ja/või kohtuasja 

number 
Vaidluse teine pool 

(pooled) 
1)  
 

  

2)  
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22. Pangakontod (sh kogumispensioni kontod)  
Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsu loa 
taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. 

Pank (nimetus, asukoht) Kontonumber, valuuta 
1) 
 

 

2)  
 

 

3) 
 

 

4) 
 

 

 
23. Relvaluba või paralleelrelvaluba  
Täidetakse, kui andmetes on toimunud muutused viimase riigisaladusele juurdepääsu loa 
taotluse või pikendamise taotluse esitamisest. 

Loa väljastanud 
asutus 

Loa 
väljastamise 

kuupäev 

Loa number Relva mark Paralleelrelvaloa 
puhul relva 

omanik 
1) 
 

    

2) 
 

    

 
24. Harrastused ja erihuvid (kirjeldage) 

1) ________________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________________ 

 
VII. MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED 

 
25. Kas te vajate lisaks riigisaladusele juurdepääsu loale ka juurdepääsusertifikaati 
salastatud välisteabele?   
 
Jaatava vastuse korral märkige, millise salastatud välisteabe avaldaja ja millise tasemega 

salastatud välisteabele Te juurdepääsusertifikaati vajate:  

________________________________________________  

26. Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 
________________________    __________________________ 

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