
Siseministri 5. mai 2011. a määruse nr 12 „Välismaalase poolt esitatava elamisloakaardi väljaandmise, isikutunnistuse väljaandmise, välismaalase 
passi väljaandmise, tähtajalise elamisloa ning tähtajalise elamisloa pikendamise taotluste ning pikaajalise elaniku elamisloa ja pikaajalise elaniku 
elamisloa taastamise taotluse vormi kehtestamine” lisa 3 (siseministri 23. augusti 2013. a määruse nr 25 lisa 3 sõnastuses) 

 
 
 
 

     
 
    
 Vähemalt 15-aastane  taotleja kirjutab allkirjanäidise. 
 7-14 aastane või piiratud teovõimega taotleja võib kirjutada allkirjanäidise. 
 Alla 7-aastase või allkirjavõimetu taotleja puhul jäetakse väli täitmata.  

 
 
 
 

PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA TAOTLUS  
ja PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA TAASTAMISE TAOTLUS 

 

TÄITKE TAOTLUS EESTI KEELES, TRÜKITÄHTEDEGA JA TUMEDAS KIRJAS. TAOTLUSES EI TOHI OLLA PARANDUSI. 
 

TAOTLEJA ISIKUANDMED  

(1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(4) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(5) Sugu 
 Mees Naine 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Sünniriik 

 

TAOTLEJA KONTAKTANDMED  

(8) Postiaadress (Riik, maakond, linn/vald, alevik/küla, tänav/talu, maja, korter) 
 

(9) E-posti aadress 
 

(10) Telefon 

 

TAOTLEN Märgistage variant 11a või 11b 

(11a) pikaajalise elaniku elamisluba 
 

(11b) pikaajalise elaniku elamisloa taastamist 

 

TAOTLEJA VASTAVUS PIKAAJALISE ELANIKU ELAMISLOA ANDMISE VÕI TAASTAMISE TINGIMUSTELE 

(12) Oman püsivat legaalset sissetulekut Eestis äraelamiseks 
 Jah Ei 

(13) Oman kehtivat tähtajalist elamisluba 
 Jah Ei 

(14) Oman ravikindlustust Eesti Haigekassas 
 Jah Ei 

Kui taotlete pikaajalise elaniku elamisluba, täitke punktid 15 ja 16 

(15) Olen viimase viie aasta jooksul viibinud väljaspool Eestit rohkem kui 10 kuud kokku 
 Jah Ei 

(16) Olen viimase viie aasta jooksul viibinud väljaspool Eestit järjest üle 6 kuu 
 Jah Ei 

Kui taotlete pikaajalise elaniku elamisluba ja omate EL sinist kaarti Eestis, täitke punktid 17, 18 ja 19 

(17) Olen elanud EL sinise kaardi alusel EL liikmesriikides viis aastat, sealhulgas viimased kaks aastat EL sinise 
kaardi alusel Eestis 
  Jah Ei 

(18) Olen viimase viie aasta jooksul viibinud väljaspool EL liikmesriike rohkem kui 18 kuud kokku 
 Jah Ei 

(19) Olen viimase viie aasta jooksul viibinud väljaspool EL liikmesriike järjest üle 12 kuu 
 Jah Ei 

Kui taotlete pikaajalise elaniku elamisloa taastamist, täitke punkt 20 

(20) Olen viimase kahe aasta jooksul viibinud väljaspool Eestit rohkem kui 4 kuud kokku 
 Jah Ei 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Olen 
teadlik, et valeandmete esitamine on karistatav. 

Kuupäev (pp kk aaaa) 
 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja allkiri 
 
 
 

  

  

  

  

  

    

  

 
 

Siia kleepida 
taotleja värvifoto 

4 x 5 cm 
 
 

  

  

  



ANDMED TAOTLEJA KOHTA  

(21) Kas omate pikaajalise elaniku staatust mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis? 
 

 Jah (nimetage riik) ....................................................................................................... Ei 
 

(22) Kas Teile on antud rahvusvaheline kaitse mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis? 
 

           Jah (nimetage riik) .................................................. Andmise kuupäev ………………….        Ei 

(23) Kas olete kriminaalkorras karistatud? 
 Jah Ei 

           
(24) Kas olete (olnud) seotud välisriigi luure- või julgeolekuteenistusega? 
 

Jah, olen töötanud/teeninud Jah, töötan/teenin Ei 
 
Jah, olen teinud koostööd Jah, teen koostööd 
 

(25) Kas olete (olnud) seotud relvi valdavate, sõjaliselt korraldatud või sõjalisi harjutusi harrastavate 
organisatsioonidega? 

 

Jah, olen kuulunud Jah, kuulun Jah, olen osalenud tegevuses/üritustel Ei 
 

(26) Kas kuulute Eesti või muu riigi organisatsioonidesse? 
 

 Jah (nimetage riik ja organisatsioon) Ei 
 ..................................................................................................................................................................................... 
 

ANDMED TAOTLEJA VIIMASE VIIE AASTA ÕPPIMISE, TÖÖ- JA TEENISTUSKÄIGU KOHTA  

(27) Periood 
........................................
........................................
........................................ 

(28) Õppeasutus või tööandja 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... 

 

ANDMED VÄLISRIIGI REISIDOKUMENDI KOHTA 

(29) Reisidokumendi liik  

 Kodakondsusjärgse riigi pass Muu (täpsustada)....................................................................................................... 

(30) Reisidokumendi number 
 
 

(31) Välja antud 

|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

(32) Kehtiv kuni 

|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

(33) Väljaandja  

 

ELAMISLOAKAARDI VÄLJASTAMINE Elamisloakaart pikaajalise elaniku elamisloa andmetega väljastatakse taotlejale 
või tema seadusjärgsele esindajale.  
(34) Väljastuskoha kood 

|_|_|_| 

(35) Väljastuskoha nimetus 
 

 

TAOTLEJA SEADUSJÄRGSE ESINDAJA ANDMED Alla 15-aastase lapse või muu piiratud teovõimega isiku eest 
esitab taotluse tema seadusjärgne esindaja (alaealise lapse vanem, eestkostja või eestkosteasutuse esindaja). 

(36) Taotlejat esindab  vanem eestkostja eestkosteasutuse esindaja 

(37) Eesti isikukood  

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(38) Ees- ja perekonnanimi 
 

 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed ja taotlusele lisatud dokumendid on õiged. Olen teadlik, et valeandmete 
esitamine on karistatav. 

Kuupäev (pp kk aaaa) 

|_|_||_|_| |_|_|_|_| 

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja allkiri 

 
 

TÄIDAB AMETNIK 

Menetlusse võetud |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
Nimi, allkiri 

Isikusamasus tuvastatud  |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 
Nimi, allkiri 

Allkirjavõimetus tuvastatud |_|_| |_|_| |_|_|_|_|  
Nimi, allkiri 

 Anda  Taastada 
 Keelduda andmisest Keelduda taastamisest 
 Jätta taotlus läbi vaatamata 

Nimi, allkiri 

 
  

   

  

  

   

  

    

  

  



ANDMED TAOTLEJA PEREKONNALIIKMETE KOHTA (täidab taotleja) 
 

TAOTLEJA ISIKUANDMED 

(1) Eesti isikukood 
 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (3) Eesnimed 

 

PEREKONNALIIKMETE ANDMED 

(1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(5) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

     |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Elukoht 
 

(4) Suhe taotlejaga (8) Sugu 
 Mees  Naine 

 (1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(5) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

     |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Elukoht 
 

(4) Suhe taotlejaga (8) Sugu 
 Mees  Naine 

 (1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(5) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

     |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Elukoht 
 

(4) Suhe taotlejaga (8) Sugu 
 Mees  Naine 

 (1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(5) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

     |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Elukoht 
 

(4) Suhe taotlejaga (8) Sugu 
 Mees  Naine 

 

(1) Eesti isikukood 

  |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| 

(5) Sünniaeg (pp kk aaaa) 

     |_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

(2) Perekonnanimed (6) Kodakondsus 

(3) Eesnimed (7) Elukoht 

 

(4) Suhe taotlejaga (8) Sugu 

 Mees Naine 

 
 

Kinnitan, et kõik esitatud andmed on õiged. Olen teadlik, et valeandmete esitamine on karistatav. 

Kuupäev (pp kk aaaa) 
 

|_|_| |_|_| |_|_|_|_| 

Taotleja või tema seadusjärgse esindaja allkiri 

 

  

  

  

  

  


