
KINNITATUD 

Sis eminis tri 11.07.2022  määrus ega nr 1-1/22 

„Is ikuankeedi 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 lis aks Ees ti kodakonds us ele teis e riigi kodakonds us , märkige, millis 

e  riigi. Lis age ajavahemik,  millal  Teil oli või mis ajas t Teil on olnud teis e riigi kodakonds us . Kui taotlete teis e 

riigi kodakonds us t, märkige,  millis e riigi.) 
 

 
 

5. Emakeel 
 

 

II. KONTAKTANDMED 
 

 

6. Tegelik elukoht (maakond, linn, vald, tänav, maja/korteri  number, s ihtnumber) 
 

 
 

7. Sidevahendite numbrid,  aadressid ja kasutajatunnused (mobiiltelefoni  number, e-pos ti aadres s , 

Skype, muu s idevahendi number või kas utajatunnus , aktiivs es kas utus es s otsiaalmeediakontode 

kas utajatunnus ed, nt Facebook, Twitter, Ins tagram, Odnoklas s niki, Vkontakte) 
 

 
 
 

III. HARIDUSKÄIK VÄLISRIIKIDES 
8. Hariduskäik välisriikides (s h s õjaline, välis riigis  omandatud ja lõpetamata haridus ) 

 

Nr 
Algus 

(kuu, aas ta) 

Lõpp 
(kuu, aas ta) 

Asutuse nimi 
 

1) 
   

Asutuse asukoht 
(linn, riik) 

 

 

Omandatud  eriala, haridustase, 
kraad, lõpetamata, 
diplomi/tunnistuse/õiendi  number ja 
väljaandmise  aeg 

 



 

 Läbitud  kursused  

 

2) 
   

Asutuse asukoht 
(linn, riik) 

 

 

Omandatud  eriala, haridustase, 
kraad, lõpetamata, 
diplomi/tunnistuse/õiendi  number ja 
väljaandmise  aeg 

 

Läbitud  kursused  

 

3) 
   

Asutuse asukoht 
(linn, riik) 

 

 

Omandatud  eriala, haridustase, 
kraad, lõpetamata, 
diplomi/tunnistuse/õiendi  number ja 
väljaandmise  aeg 

 

Läbitud  kursused  

 
 

IV. MUU TEAVE 

9. Kaitseväeteenistus ja sõjaväeline väljaõpe, sealhulgas välisriigis 

Ajavahemik 
Väeosa nimetus ja 
asukoht (väljaõppe 

koht) 

Väeosa liik Auaste Kaitseväeteenistuse 
tunnistuse number 

     

     

     

 
10. 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? 

 

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

(päev, kuu, aas ta)  (ankeedi es itaja allkiri) 
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