
KINNITATUD 

Siseministri 01.07.2022 määrusega nr 1-1/21 

„Abipolitseiniku ankeedi vorm” 

LISA 1 

ABIPOLITSEINIKU ANKEET 

Täitke ankeet eesti keeles ja arusaadavalt. Käsitsi täites kasutage trükitähti. Ankeedil ei tohi olla 
parandusi. Tärniga märgitud ankeediväljad on kohustuslikud. Eitava vastuse korral märkige „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. Juhtimisõigus*

 JAH Juhiloa nr 

Väljaandmise kuupäev    

Lubatud juhtimisõiguse kategooriad 

  EI 

7. Relvaluba*

☐ JAH Relvaloa nr 

Väljaandmise kuupäev

☐ EI

8. Isikut tõendav dokument*

Isikut tõendava dokumendi liik

Isikut tõendava dokumendi number 
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9. Varem kasutatud nimed (sh neiupõlvenimi)*

☐ JAH  Nimi ja kasutamise ajavahemik

☐ EI

II. KONTAKTANDMED

10. Tegelik elukoht* (maakond, linn,  vald, tänav, maja/korteri number,  sihtnumber)

11. 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)

III.  PEREKONDLIKUD- JA TUTVUSSIDEMED 

12. Sugulased ja muud lähedased* (vanemad, sh kasuvanemad, lapsed, sh kasulapsed, vennad,

õed, abikaasa või abieluga sarnase suhte korral elukaaslane. Vajaduse korral kasutage lisalehte ja

allkirjastage see. Kui keegi eelloetletuist on surnud, märkige sünniaja lahtrisse ka surma-aasta.

1. Nimi Sugulusaste isa 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

2. Nimi Sugulusaste ema 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

3. Nimi Sugulusaste 

Sünniaeg või isikukood 
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Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

4. Nimi Sugulusaste 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

5. Nimi Sugulusaste 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

6. Nimi Sugulusaste 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

7. Nimi Sugulusaste 

Sünniaeg või isikukood 

Elukoht 

Telefoninumber 

Töökoht ja amet 

IV.  HARIDUSKÄIK 

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

Ajavahemik 
(kuu ja aasta) 

Kooli/asutuse nimetus Diplomi/tunnistuse/õiendi 
number 

Dokumendi 
väljaandmise aeg 
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V. VARASEM TÖÖKOGEMUS

14. Varasem töökogemus * (viimase kümne aasta jooksul)

Ajavahemik Tööandja nimetus ja asukoht Töö- või ametikoht 

VI. MUU TEAVE

15. Kaitseväeteenistus ja sõjaväeline väljaõpe, sealhulgas välisriigis *

Ajavahemik Väeosa nimetus 
ja asukoht 

(väljaõppe koht) 

Väeosa liik Auaste Kaitseväeteenistuse 
tunnistuse number 

16. Keelte valdamine (välja arvatud emakeel)

Keel Tase (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 

17. Varasem vabatahtlik tegevus

Ajavahemik Organisatsioon / vabatahtlik tegevus 
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18. Lisainfo (erioskused ja -teadmised ning muu info, mis tuleb politsei tegevusse kaasamisel 

kasuks) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinnitan esitatud andmete õigsust ning olen teadlik, et Politsei- ja Piirivalveamet neid  

kontrollib ja töötleb. 
 

☐ JAH, annan nõusoleku kasutada isikut tõendavate dokumentide andmekogus olevat fotot. 
 

 

☐ EI, esitan ankeedile lisaks dokumendi nõuetele vastava digitaalse dokumendifoto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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