
E.  ajateenija
F.  kodune
G. lapsehoolduspuhkusel
H. muu mitt etöötav

I. pensionär
J. töötav
K. töötu/tööd otsiv
L. õpilane/üliõpilane

STATISTILISTE ANDMETE TEADE

STATISTILISTE ANDMETE ESITAJA ANDMED

Stati sti liste andmete teade esitatakse iga isiku kohta eraldi.

Esitan stati sti lised andmed enda      , oma alaealise lapse      , eestkostetava        kohta.

eesnimi perekonnanimi isikukood

e-post telefon

Esitan stati sti lised andmed enda      , oma alaealise lapse      , eestkostetava        kohta.Esitan stati sti lised andmed enda      , oma alaealise lapse      , eestkostetava        kohta.Esitan stati sti lised andmed enda      , oma alaealise lapse      , eestkostetava        kohta.

ALAEALINE LAPS VÕI EESTKOSTETAV, KELLE KOHTA STATISTILISED ANDMED ESITATAKSE

eesnimi perekonnanimi isikukood

ESITATAVAD STATISTILISED ANDMED

Palun kanda esitatud stati sti lised andmed rahvasti kuregistrisse.

kuupäev teate esitaja allkiri

TÄIDAB AMETNIK

Stati sti liste andmete rahvasti kuregistrisse kandmise kuupäev ja kande nr

ametniku ameti koht, ees- ja perekonnanimi, allkiri

Teate nr

Saabumise kuupäev

1. Rahvus
Märkida rahvus, millega isik end kõige ti hedamalt etniliselt ja kultuuriliselt tunneb 
seotud olevat.

Rahvus:

3. Haridus

Üldhariduskoolis omandatud haridus. Tõmmata ring ümber sobivale valikule.

A. Alghariduseta               B. Algharidus               C. Põhiharidus (mitt etäielik keskharidus)               D. Üldkeskharidus

Lõpetatud kutse- või erialaharidus. Kui isik on saanud lisaks üldharidusele kutse- või erialahariduse, tõmmata ring ümber sobivale valikule.

1. kutse-, erialahariduseta                                                                                       
2. kutseharidus (sisseastumisel ei olnud nõutavat haridustaset)                        
3. kutseharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus, ei saanud 

koos kutsega keskharidust)                                                                                          
4. kutseharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus, sai koos 

kutsega keskhariduse)                                                                                                         
5. kutsekeskharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus)
6. kutse(kesk)haridus (sisseastumisnõue oli keskharidus)  

7. keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli põhiharidus)
8. keskeri- / tehnikumiharidus (sisseastumisnõue oli keskharidus)
9. rakenduskõrgharidus, kutsekõrgharidus, diplomiõpe
10. kõrgharidus (bakalaureus)
11. kõrgharidus (enne 1992. aastat omandatud)
12. kõrgharidus (magister)
13. kõrgharidus (doktor, varasem teaduste kandidaat)

2. Emakeel
Märkida keel, mis on omandatud varases lapsepõlves esimese keelena ja mida isik 
kõige paremini valdab.

Emakeel:

4. Tegevusala / tööalane seisund
Tõmmata ring ümber sobivale valikule.

Regionaalministri 7. jaanuari 2005. a määruse nr 2
 „Statistiliste andmete rahvastikuregistrisse kandmise teate vorm ja täitmise juhend“ lisa

(regionaalministri 25.03.2014. a määruse nr 6 sõnastuses)


