
AVALDUS PEREKONNASÜNDMUSTE TÕENDI VÄLJASTAMISEKS

TÄIDAB AVALDAJA

SÜNNITÕEND

EES- JA PEREKONNANIMI

ISIKUKOOD KODAKONDSUS

 Kui Eesti isikukood puudub, siis märkige  SÜNNIAEG  ,    SUGU  ja 

 ISIKUT TÕENDAVA DOKUMENDI ANDMED

VÄLISRIIGI ISIKUKOOD  

SÜNNIKOHT 

ELUKOHT 

E-POST TELEFON 

PEREKONNASEIS           abielus              ei ole olnud abielus              lahutatud              lesk 

ISIK, KELLE KOHTA TÕENDIT SOOVITAKSE 

NIMI

ISIKUKOOD   VÕI  SÜNNIAEG  JA SUGU

TÕENDI VORM

             eesti               inglise               saksa               prantsuse   

SÜNNINIMI   

 

ISIKUKOOD   VÕI  SÜNNIAEG  JA SUGU

SÜNNIKOHT 
 

EMA    

 

ISIKUKOOD        VÕI  SÜNNIAEG 

ISA   

 

ISIKUKOOD        VÕI  SÜNNIAEG 

 

 

 riik, nimetus, numbe, väljaandmise aegr

 isikukoodi väljastanud riik

 riik, maakond, vald / linn

 riik, maakond, vald / linn, küla / tänav, maja, korterv

 

 

    

  
 

 täpsustada

  isiku ees- ja perekonnanimi     

 

avaldaja allkiri    kuupäev 

   

 ees- ja perekonnanimi 

      

 
  riik, maakond / rajoon, linn / vald / külanõukogu, küla

   

 ees- ja perekonnanimi

         

  

 ees- ja perekonnanimi

         

avaldaja

Eesti tõend, vali keel

CIEC tõend

avaldaja eestkostetav muu isikavaldaja alaealine laps

Regionaalministri 3. mai 2010. a määruse nr 8 „Perekonnaseisuasutusele esitatavate avalduste, paberil tehtavate perekonnaseisukannete ja 
perekonnaseisuandmete väljavõtete vormid, abieluvõimetõendile kantavad andmed ning mitmekeelses väljavõttes kasutatavate keelte loetelu“ lisa 11 
(regionaalministri 28. jaanuari 2014. a määruse nr 3 sõnastuses)



      ABIELUTÕEND        ABIELULAHUTUSE TÕEND

MEES  

 ees- ja perekonnanimi

ISIKUKOOD     VÕI    SÜNNIAEG  

NAINE  

 ees- ja perekonnanimi

ISIKUKOOD     VÕI    SÜNNIAEG 

ABIELU / LAHUTUSE
 registreerinud asutuse nimetus  kuupäev 

Avaldus registreeritud   number                         

  ametniku ees- ja perekonnanimi    ametniku allkiri

TÄIDAB AMETNIK  

TÄIDAB AVALDAJA*

Rahvus Emakeel

Omandatud kõrgeim haridustase

Alusharidus (koolieelne haridus) või alghariduseta

Põhiharidus (põhikooli 1.–6. klass), varasem algharidus

Sotsiaal-majanduslik seisund

töötav

kodune

töötu / tööd otsiv

ajateenija

(üli)õpilane

pensionär

lapsehoolduspuhkusel

muu mittetöötav

NIMI ENNE 

 isiku ees- ja perekonnanimi

NIMI PÄRAST  

 isiku ees- ja perekonnanimi

NIMEMUUTMISE  

 registreerinud   asutuse   nimetus     kuupäev

NIMEMUUTMISE DOKUMENT

ISIK   

 ees- ja perekonnanimi isa eesnimi

SÜNNIKOHT
 riik, maakond / rajoon, linn / vald / külanõukogu, küla

SURMAKOHT 
 riik, maakond / rajoon, linn / vald / külanõukogu, küla surma kuupäev

SURMATÕEND

Põhiharidus (põhikooli 7.–9. klass)

Kutsekeskharidus või kutseõpe (sh keskeri- või tehnikumiharidus) põhihariduse baasil

Keskharidus

Kutsekeskharidus või kutseõpe keskhariduse baasil

Keskeri- ja tehnikumiharidus keskhariduse baasil

Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus (rakendus- ja kutsekõrgharidus, diplomiõpe)

Magister või sellega võrdsustatud haridus

Doktor või sellega võrdsustatud haridus

* Vastavalt riikliku statistika seadusele esitab füüsiline isik andmed enda kohta vabatahtlikkuse alusel


