
  KINNITATUD  
Siseministri 11.07.2022 määrusega nr 1-1/23  

„Päästeteenistusse kandideerija isikuankeedi vorm“  
LISA   

    

  

ISIKUANKEET  
  

Vastama peab kõigile küsimustele. Vastamisel järgige ankeedi struktuuri. Eitava vastuse korral 

märkige ankeediväljale „ei ole“, „puudub“ vms.  

  

Kui mõni vastus ei mahu ankeediväljale või Te ei leia vastamiseks sobivat kohta, kasutage 

lisalehte.  

  

I. ISIKUANDMED                                                                                                    

                                                                   

1. Eesnimi  
  

2. Perekonnanimi  
  

3. Isikukood  
  

4. Kodakondsus  
(Kui Teil on või on olnud lisaks Eesti kodakondsusele teise riigi kodakondsus, märkige, millise riigi. Lisage 

ajavahemik, millal Teil oli või mis ajast Teil on olnud teise riigi kodakondsus. Kui taotlete teise riigi kodakondsust, 

märkige, millise riigi.)  
  
  

5. Emakeel  
  

6. Tegelik elukoht   
(maakond, linn, vald (sh küla, alevik või vallasisene linn), tänav, maja, korter, sihtnumber, postkasti number)  
  

  

  

7. Sidevahendite numbrid, aadressid ja kasutajatunnused (mobiiltelefoni number, e-posti aadress,  
Skype, muu sidevahendi number või kasutajatunnus, aktiivses kasutuses sotsiaalmeediakontode kasutajatunnused, nt  
Facebook, Twitter, Instagram, Odnoklassniki, Vkontakte)  

  

 

  

8. Varem kasutatud nimed (ka neiupõlvenimi) 
  

                    JAH                       EI             (märkige ristiga)  

Nimi  Kasutamise ajavahemik  

    
  

    
  

    
  



                           

II. HARIDUSKÄIK VÄLISRIIKIDES  

9. Hariduskäik (viimane üldhariduskool, õppimine kutse- või kõrgharidusõppeasutuses)  

  

1) Ajavahemik (kuu, aasta)  Kooli/asutuse nimetus  Diplomi/tunnistuse/ 
õiendi number ja  

väljaandmise aeg  
 
 

Läbitud kursus / omandatud eriala  
  

 

2) Ajavahemik (kuu, aasta)  Kooli/asutuse nimetus  Diplomi/tunnistuse/ 

õiendi number ja  

väljaandmise aeg  
  
  

Läbitud kursus / omandatud eriala  
  

 

3) Ajavahemik (kuu, aasta)  Kooli/asutuse nimetus  Diplomi/tunnistuse/ 
õiendi number ja  

väljaandmise aeg  
  
  

Läbitud kursus / omandatud eriala  
  

 

  

III. VARASEM ELUKÄIK JA TEGEVUS  

  

10. Varasem töötamine  

Ajavahemik  Tööandja nimetus ja asukoht  

(vald, linn)  

Töökoht, ametikoht 

      
  

      
  

      
  

11. Kaitseväeteenistus ja sõjaline väljaõpe, sealhulgas välisriigis  
  

            JAH                          EI              (märkige ristiga)       
  

Ajavahemik  Väeosa nimetus 
ja asukoht  

(väljaõppe koht)  

Väeosa liik  Auaste  Kaitseväeteenistuse 

tunnistuse number  

          
  

          
  



          
  

 

IV. MUU TEAVE  

 12. Kriminaalmenetlus välisriigis 

Märkige ristiga „Jah“ või „Ei“.  

Jah  Ei    

    Kas Teid on kriminaalkorras karistatud?  

    Kas Te olete või olete olnud kriminaalmenetluse osaline kahtlustatavana?  

    Kas Te olete või olete olnud kriminaalmenetluse osaline süüdistatavana?  

  

13. Kas Teid on distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest avalikust teenistusest vabastatud ja 

teenistusest vabastamisest on möödas vähem kui üks aasta?  

  

  

14. Kas Te saate pensioni, töötasu või muud regulaarset tasu riigilt, mis ei ole Euroopa 

Majanduspiirkonna liikmesriik ega Šveitsi Konföderatsioon ega kuulu Põhja-Atlandi 

Lepingu Organisatsiooni (NATO)?  
  

                  JAH                         EI        (märkige_ristiga)   

  

15. Kui kandideerite õppima Sisekaitseakadeemiasse, märkige oma:  

 

_____________________________________________________________________________  

1) pikkus, 2) kaal, 3) pea ümbermõõt, 4) rinna ümbermõõt, 5) kaela ümbermõõt, 6) kinganumber.  

  

16. Olen kasutanud lisalehti järgmiste ankeedi punktide täitmisel: 

NB! Lisalehed allkirjastatakse.  

  

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik, et neid kontrollitakse ja töödeldakse.  

  

  

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