Tühjenda

Siia kleepida
välismaalase
värvifoto suuruses
4 x 5 cm.

Allkirjanäidise kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja. 7–14-aastane või
piiratud teovõimega täisealine taotleja võib allkirjanäidise kirjutada. Alla
7-aastase või allkirjavõimetu taotleja puhul jäetakse väli täitmata.
Allkirjanäidis kirjutatakse tumedas kirjas ning allkiri ei tohi ületada
allkirjavälja piire.

TÄHTAJALISE ELAMISLOA VÕI SELLE PIKENDAMISE TAOTLUS
KRIMINAALMENETLUSES OSALEMISEKS

Täitke taotlus suurtähtedega. Isikunimi kirjutage vastavalt isikut tõendavas dokumendis olevale ladinatähelisele
nimekujule. Taotluses ei tohi olla parandusi. Kui andmed puuduvad, märkige kriips.
VÄLISMAALASE ISIKUANDMED
Eesnimi või -nimed

Perekonnanimi või -nimed

Eesti isikukood

Sünniaeg (pp/kk/aaaa)

Sugu
 mees

Sünnikoht (riik)

 naine

Kodakondsus

VÄLISMAALASE KONTAKTANDMED
Kontaktaadress Eestis (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond)

Sihtnumber

Viimane elukoht enne Eestisse saabumist (tänav/talu, majanumber, korterinumber;

Sihtnumber

küla/alev/linn; vald; maakond; riik)

E-posti aadress

Telefoninumber

TAOTLETAV ELAMISLUBA
 Tähtajaline elamisluba

 Tähtajalise elamisloa pikendamine

Elamisloa taotlemise alus
 välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 1
 välismaalaste seaduse § 203 lg 1 p 5
Taotletava elamisloa tähtaeg (pp/kk/aaaa)

Kriminaalasja number

Kinnitan, et välismaalane vastab elamisloa andmise või pikendamise tingimustele.
Kuupäev (pp/kk/aaaa)
Prokuröri allkiri

PROKURÖRI ANDMED
Eesnimi või -nimed

Perekonnanimi või -nimed

Kontaktaadress (tänav/talu, majanumber, korterinumber; küla/alev/linn; vald; maakond)

E-posti aadress

Sihtnumber

Telefoninumber

Kinnitan, et olen tuvastanud välismaalase isiku/kontrollinud välismaalase isikusamasust ja kinnitan tähtajalise
elamisloa taotlusele lisatud foto vastavust taotlejale.
Kinnitan, et välismaalane vastab elamisloa andmise või pikendamise tingimustele.
Kuupäev (pp/kk/aaaa)
Allkiri

VÄLISMAALASE VÄLISRIIGI REISIDOKUMENDI ANDMED
Dokumendi liik
 Kodakondsusjärgse riigi reisidokument
 Pagulase reisidokument
 Muu (täpsustage)
....................................................................................................................................................
Number

Väljaandja (riik, asutus)

Välja antud (pp/kk/aaaa)

Kehtiv kuni (pp/kk/aaaa)

DOKUMENDI VÄLJASTUSKOHT Dokument väljastatakse välismaalasele isiklikult või seaduslikule esindajale.
Väljastuskoht
 Elamisloakaart

TÄIDAB VÄLISMAALANE
Olen nõus, et prokuratuur taotleb mulle elamisluba. Kinnitan, et minu kohta esitatud andmed on õiged, minu isik
on õigesti tuvastatud ning taotlusele lisatud fotol on kujutatud minu isik. Kinnitan, et nõustun elamisloakaardi
sertifikaatide kasutustingimustega, mis on kättesaadavad aadressil www.id.ee/kasutustingimused.
I agree that the Prosecutor’s Office applies for a residence permit for me. I hereby confirm that the data
submitted about me is correct, my person has been correctly identified and the person on the photograph added
to the application is me. I confirm, that I agree to the terms of use of the certificates of residence card, available
at the address www.id.ee/termsandconditions.
Я согласен с ходатайством прокуратуры o предoставлении мне вида на жительство. Подтверждаю, что
предoставленные обо мне данные достоверны, моя личность установлена правильно и на приложенной к
ходатайству фотографии изображена моя личность. Подтверждаю, что согласен с условиями
использования сертификатов карты вида на жительство, которые доступны по адресу
www.id.ee/uslovijaipoloženija.
Kuupäev (pp/kk/aaaa)

Allkiri

TÄIDAB AMETNIK
Menetlusse võetud (pp/kk/aaaa)

Nimi, allkiri

