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KINNITATUD 
Kaitseväe juhataja 01.07.2019 
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KAITSEVÄE TEENISTUJA VÕI TÖÖTAJA 

 VÕI KAITSEVÄKKE TEENISTUSSE VÕI TÖÖLE KANDIDEERIJA 
ISIKUANKEET 

 
Palun vastake kõigile ankeedi küsimustele. Eitavat vastust väljendage selgelt, märkides „ei ole“ või 
„ei oma“, kui küsimuses ei ole nõutud teisiti. Kui Te ei saa vastata jaatavalt ega eitavalt, tõmmake 
vastuselahtrisse kriips. Juhul, kui mõni vastus ei mahu ankeedis toodud väljale, siis kasutage 
lisalehte. Elektrooniliselt täites võib ankeeti lisada ridu eeldusel, et ankeedi põhistruktuuri ei 
muudeta. 

☐ Olen Kaitseväes tegevteenistuses, avalikus teenistuses või töötan töölepingu alusel 

Palun andke vastused ajavahemiku kohta alates eelmise ankeedi esitamisest. 
 

☐ Kandideerin Kaitseväkke teenistusse või tööle 

Palun vastake kõigile küsimustele täies ulatuses. 

 
1.  Nimi:  

(ees- ja perekonnanimi (-nimed)) 

Varem kasutatud nimed, kui Te ei ole Eesti kodanik 

1)   

2)   

3)   

 
2. Isikutunnistuse või passi number, kui see ei ole Eestis väljastatud 

Pass:  

 

(passi number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse kuupäev, väljaandja) 
Isikutunnistus:  

(isikutunnistuse number, väljaandmise kuupäev, kehtivuse kuupäev, väljaandja) 

 
3.  Sünniaeg:  

(päev, kuu, aasta) 
Sünnikoht:  

(riik, maakond, vald, linn) 
 
4. Isikukood  
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5. Kontaktandmed
Märkige siia telefoninumbrid ja aadressid, mille kaudu Teiega kontakteeruda.

Tööl: Kodus: 

(koos suunanumbriga) (koos suunanumbriga) 
Mobiil: Muu: 

(koos suunanumbriga) (koos suunanumbriga) 

Kasutusel olev isikliku e-posti aadress: 

Postiaadress: 

6. Kodakondsus, sh varasem või topeltkodakondsus

7. Perekonnaseis. Märkige õige vastus.

Märkige oma praegune perekonnaseis

a. ☐vallaline

b. ☐vabaabielus

c. ☐abielus

d. ☐kooselus (registreeritud elukaaslased kooseluseaduse mõistes)

e. ☐lesk

f. ☐lahutatud

g. ☐püsisuhtes

h. ☐lahus elav

i. ☐muu (täpsustage)

8. Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva elukaaslase nimi ja kodakondsus

Nimi:

Kodakondsus: 

9. Elamine ja viibimine välisriikides
Loetlege ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete elanud või viibinud üle kolme kuu 18. eluaastast
alates.

Reisi eesmärgi määratlemisel kasutage järgmisi koode:
1 – lähetus, 2 – turism, 3 – õppimine, 4 – muu eesmärk (lisage lühike selgitus)

Aeg 
(kuu, aasta) 

Kood Riik, aadress Aeg 
(kuu, aasta) 

Kood Riik, aadress 
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10. Varasem tööalane tegevus (sh välisriigis) 
Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete töötanud 18. eluaastast alates. 
 

Nr 
Algus 

(kuu, aasta) 
Lõpp 

(kuu, aasta) 
Tööandja nimetus:  

1)  
  

 

 
Algus 

(kuu, aasta) 
Lõpp 

(kuu, aasta) 
Ametikoht ja otsese ülemuse nimi 

 

  
 

  
 

  
 

Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos 
suunakoodiga):  

 

 
Algus 

(kuu, aasta) 
Lõpp 

(kuu, aasta) 
Tööandja nimetus:  

2)  
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Ametikoht ja otsese ülemuse nimi 

  
 

  
 

  
 

Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos 
suunakoodiga):  

 

 
Algus 

(kuu, aasta) 
Lõpp 

(kuu, aasta) 
Tööandja nimetus:  

3)  
  

 

 

Algus 
(kuu, aasta) 

Lõpp 
(kuu, aasta) 

Ametikoht ja otsese ülemuse nimi 
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11. Hariduskäik alates põhiharidusest (sh sõjaline ja välisriigis omandatud haridus ning lõpetamata 

koolid). 
  

1)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (kooli nimi) 

Kooli asukoht:  

Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

2)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (kooli nimi) 

Kooli asukoht:  

Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

3)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (kooli nimi) 

Kooli asukoht:  

Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

4)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (kooli nimi) 

Kooli asukoht:  

Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata:  

Läbitud kursus/eriala:  

 
12. Täiendkoolitused või lähetused välismaal (sh rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel 

viibimised) viimase viie aasta jooksul, kui need on kestnud kauem kui kolm kuud 
 

1)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (riik, koolitaja, koolituse teema või lähetus) 

 

2)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (riik, koolitaja, koolituse teema või lähetus) 

 

3)   kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (riik, koolitaja, koolituse teema või lähetus) 

 

 
  

  
 

Tööandja aadress (riik, linn) ja telefoninumber (koos 
suunakoodiga):  
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13. Ajateenistuskohustuse täitmise aeg ja koht 
 

 kuni   

(kuu, aasta)  (kuu, aasta) (Väeosa nimi, number ja asukoht) 

 
    

 

 
 

  (väeliik) 

    
 

   (auaste, eriala) 
 

 
14. Vanemate, kasuvanemate, laste ja kasulaste ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning 

kodakondsus. Kui keegi isikuankeedi punktis loetletud isikutest on surnud, palume märkida sünniaja 
lahtris ka surma-aasta. 
 

Ees-ja perekonnanimi Sugulusaste Sünniaeg  Kodakondsus 

    

    

    

    

    

    

    

 

15. Kuuluvus ühingutesse, organisatsioonidesse, tegelemine ettevõtlusega 

Märkige kõik ühingud (sh äriühing), organisatsioonid, parteid, erakonnad, seltsid, liidud, klubid vm, kuhu Te 
kuulute ja mille tegevuses Te osalete, sh füüsilisest isikust ettevõtjana. 

Ühing, organisatsioon, partei, 
erakond või muu (MTÜ  

(nt korteriühistu), liit, jahiselts jne) 

Asukoht Liitumise/lahkumise/ 
ettevõtlusega 

alustamise/lõpetamise 
aeg 

Teie staatus 
(osanik, aktsionär, 
juhatuse/nõukogu 
liige, lihtliige jne) 

1)      

2)      

3)      

 
16. Teenistus välisriikide relvajõududes või muudes relvastatud ühendustes 

1)   

2)   

3)   
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17. Kontaktid välisriikide luure- või julgeolekuteenistustega

Jah Ei 

a) Kas Teil on kunagi olnud kontakte välisriigi valitsuse, saatkonna või konsulaadi
esindajatega Eesti Vabariigis (välja arvatud viisa taotlemise ning piiri ületamisega
seotud kontaktid)?

b) Kas olete praegu või kunagi varem olnud palgatud või tegutsenud konsultandina
välisriigi valitsusasutuses, ettevõttes või organisatsioonis?

c) Kas Teil on olnud kokkupuuteid välisriigi (sh NSVL) luure- või
julgeolekuasutusega?

Jaatava vastuse korral andke selgitus: 

Täht 
(a,b,jne) 

Aeg (kuu/aasta) Riik, ettevõte/asutus/organisatsioon Selgitus 

18. Karistused

Märkige ristiga „jah“ või „ei“. 

Jah Ei 

1) Kas Teil on kehtivaid distsiplinaarkaristusi? Vastake küsimusele a 

2) Kas Teie suhtes on teostatud viimase viie aasta jooksul
süüteomenetlusi (kuriteod ja väärteod), milles olete olnud
menetlusalune isik, kahtlustatav, süüdistatav või teid on
karistatud?

Vastake küsimusele b 

a) Karistuse määranud asutus või
muu juriidiline isik (nimetus)

Karistuse määramise 
aeg (kuu/aasta) 

Alus Milline karistus 
määrati? 

1) 

2) 

3) 

b) Karistuse määranud asutus või
kahtlustuse/süüdistuse esitaja

Karistuse määramise aeg 
või kahtlustuse/süüdistuse 
esitamise aeg (kuu/aasta) 

Alus Karistuse liik ja 
määr või 

menetluse liik  

1) 

2) 

3) 

19. Märkige ristiga, kui olete kinnitusega nõus. Kui Teil ei ole võimalik kinnitustega nõustuda, selgitage
asjaolusid vabal real.

Kinnitan, et mul ei ole diagnoositud psüühikahäiret, mis piirab minu võimet oma 
käitumisest aru saada või seda juhtida. 

Kinnitan, et ma ei ole sõltuv narkootilistest või psühhotroopsetest ainetest, alkoholist või 
hasartmängust. 
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20. Varasemate tausta- või julgeolekukontrollide tegemise põhjus ja aeg.

Selgitus: taustakontrolli teeb Kaitsevägi isiku Kaitseväkke sobivuse otsustamiseks kaitseväe korralduse 
seaduse alusel alates 01.08.2014 või mõni muu riigiasutus isiku teenistusse sobivuse hindamisel (nt 
Politsei- ja Piirivalveamet, Maksu- ja Tolliamet, jne). Julgeolekukontrolli teostavad asutused on 
Kaitsepolitseiamet ning Välisluureamet riigisaladusele ja salastatud välisteabele juurdepääsuõiguse 
andmise otsustamisel. 

Märkige siia riigisaladuse loa kehtivusaeg või viimase julgeolekukontrolli teostamise algus, kui see on 
Teile teada. 

Kontrolli liik Kontrolli põhjus Kontrolli teostamise aeg, 
riigisaladuse loa kehtivusaeg 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

21. Muud asjaolud ja seletused, mida peate oluliseks märkida:

Kinnitan, et ankeedis esitatud andmed on ajakohased, õiged ja täielikud. 

( ankeedi täitmise päev, kuu, aasta ) [ allkirjastatud digitaalselt ]1 

1 lubatud allkirjastada ka paberkandjal 


	Varem kasutatud nimed kui Te ei ole Eesti kodanik 1: 
	Varem kasutatud nimed kui Te ei ole Eesti kodanik 2: 
	Varem kasutatud nimed kui Te ei ole Eesti kodanik 3: 
	Isikutunnistuse või passi number kui see ei ole Eestis väljastatud 1: 
	Isikutunnistuse või passi number kui see ei ole Eestis väljastatud 2: 
	isikutunnistuse number väljaandmise kuupäev kehtivuse kuupäev väljaandja: 
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	koos suunanumbrigaMobiil: 
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	Kodakondsus sh varasem või topeltkodakondsus 2: 
	Kodakondsus sh varasem või topeltkodakondsus 3: 
	Kodakondsus sh varasem või topeltkodakondsus 4: 
	i: 
	Algus kuu aasta1: 
	Lõpp kuu aasta1: 
	Tööandja nimetus1: 
	Algus kuu aastaRow1: 
	Lõpp kuu aastaRow1: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimiRow1: 
	Algus kuu aastaRow2: 
	Lõpp kuu aastaRow2: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimiRow2: 
	Algus kuu aastaRow3: 
	Lõpp kuu aastaRow3: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimiRow3: 
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	Lõpp kuu aasta2: 
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	Algus kuu aasta2_2: 
	Lõpp kuu aasta2_2: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimi2: 
	Algus kuu aasta2_3: 
	Lõpp kuu aasta2_3: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimi2_2: 
	Algus kuu aasta2_4: 
	Lõpp kuu aasta2_4: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimi2_3: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga_2: 
	Algus kuu aasta3: 
	Lõpp kuu aasta3: 
	Tööandja nimetus3: 
	Algus kuu aasta3_2: 
	Lõpp kuu aasta3_2: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimi3: 
	kuni: 
	Kooli asukoht: 
	Omandatud haridus kraadlõpetamata: 
	Läbitud kursuseriala: 
	Läbitud kursuseriala2: 
	kuni_2: 
	Kooli asukoht_2: 
	Omandatud haridus kraadlõpetamata_2: 
	Läbitud kursuseriala_2: 
	Läbitud kursuseriala3: 
	kuni_3: 
	Kooli asukoht_3: 
	Omandatud haridus kraadlõpetamata_3: 
	Läbitud kursuseriala_3: 
	Läbitud kursuseriala4: 
	kuni_4: 
	Kooli asukoht_4: 
	Omandatud haridus kraadlõpetamata_4: 
	Läbitud kursuseriala_4: 
	kuni_5: 
	kuni_6: 
	kuni_7: 
	Väeosa nimi number ja asukohtRow1: 
	väeliikRow1: 
	auaste eriala: 
	Eesja perekonnanimiRow1: 
	SugulusasteRow1: 
	SünniaegRow1: 
	KodakondsusRow1: 
	Eesja perekonnanimiRow2: 
	SugulusasteRow2: 
	SünniaegRow2: 
	KodakondsusRow2: 
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	SugulusasteRow3: 
	SünniaegRow3: 
	KodakondsusRow3: 
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	SugulusasteRow4: 
	SünniaegRow4: 
	KodakondsusRow4: 
	Eesja perekonnanimiRow5: 
	SugulusasteRow5: 
	SünniaegRow5: 
	KodakondsusRow5: 
	Eesja perekonnanimiRow6: 
	SugulusasteRow6: 
	SünniaegRow6: 
	KodakondsusRow6: 
	Eesja perekonnanimiRow7: 
	SugulusasteRow7: 
	SünniaegRow7: 
	KodakondsusRow7: 
	Asukoht1: 
	Liitumiselahkumise ettevõtlusega alustamiselõpetamise aeg1: 
	Teie staatus osanik aktsionär juhatusenõukogu liige lihtliige jne1: 
	Asukoht2: 
	Liitumiselahkumise ettevõtlusega alustamiselõpetamise aeg2: 
	Teie staatus osanik aktsionär juhatusenõukogu liige lihtliige jne2: 
	Asukoht3: 
	Liitumiselahkumise ettevõtlusega alustamiselõpetamise aeg3: 
	Teie staatus osanik aktsionär juhatusenõukogu liige lihtliige jne3: 
	16 Teenistus välisriikide relvajõududes või muudes relvastatud ühendustes 1: 
	16 Teenistus välisriikide relvajõududes või muudes relvastatud ühendustes 2: 
	16 Teenistus välisriikide relvajõududes või muudes relvastatud ühendustes 3: 
	Täht abjneRow1: 
	Riik ettevõteasutusorganisatsioonRow1: 
	SelgitusRow1: 
	Täht abjneRow2: 
	Riik ettevõteasutusorganisatsioonRow2: 
	SelgitusRow2: 
	Täht abjneRow3: 
	Riik ettevõteasutusorganisatsioonRow3: 
	SelgitusRow3: 
	muu juriidiline isik nimetus: 
	Karistuse määramise aeg kuuaasta1: 
	Alus1: 
	Milline karistus määrati1: 
	Karistuse määramise aeg kuuaasta2: 
	Alus2: 
	Milline karistus määrati2: 
	Karistuse määramise aeg kuuaasta3: 
	Alus3: 
	Milline karistus määrati3: 
	Karistuse määramise aeg või kahtlustusesüüdistuse esitamise aeg kuuaasta1: 
	Alus1_2: 
	Karistuse liik ja määr või menetluse liik1: 
	Karistuse määramise aeg või kahtlustusesüüdistuse esitamise aeg kuuaasta2: 
	Alus2_2: 
	Karistuse liik ja määr või menetluse liik2: 
	Karistuse määramise aeg või kahtlustusesüüdistuse esitamise aeg kuuaasta3: 
	Alus3_2: 
	Karistuse liik ja määr või menetluse liik3: 
	hasartmängust: 
	Kontrolli põhjus1: 
	Kontrolli teostamise aeg riigisaladuse loa kehtivusaeg1: 
	Kontrolli põhjus2: 
	Kontrolli teostamise aeg riigisaladuse loa kehtivusaeg2: 
	Kontrolli põhjus3: 
	Kontrolli teostamise aeg riigisaladuse loa kehtivusaeg3: 
	Kontrolli põhjus4: 
	Kontrolli teostamise aeg riigisaladuse loa kehtivusaeg4: 
	Kontrolli põhjus5: 
	Kontrolli teostamise aeg riigisaladuse loa kehtivusaeg5: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 1: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 2: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 3: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 4: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 5: 
	21 Muud asjaolud ja seletused mida peate oluliseks märkida 6: 
	ankeedi täitmise päev kuu aasta: 
	allkirjastatud digitaalselt 1: 
	Olen KVs tegevsteenistuses: Off
	Kandideerin KV-sse: Off
	ees- ja perekonnanimi nimed: 
	Aeg kuu aastaRow1: 
	Text3: 
	Aeg Row2: 
	Aeg Row3: 
	Aeg Row4: 
	KoodRow1: 
	Riik aadressRow1: 
	Aeg kuu aastaRow1_2: 
	KoodRow1_2: 
	Riik aadressRow1_2: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga: 
	Algus kuu aasta3_3: 
	Lõpp kuu aasta3_3: 
	Ametikoht ja otsese ülemuse nimi3_2: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga_3: 
	Kooli nimi: 
	vallaline: Off
	vabaabi: Off
	abielus: Off
	kooselu: Off
	lesk: Off
	lahutatud: Off
	Lahus: Off
	püsisuhtes: Off
	muu: Off
	X: 
	KoodRow2: 
	Riik aadressRow2: 
	Aeg kuu aastaRow2_2: 
	Riik aadressRow2_2: 
	KoodRow3: 
	Riik aadressRow3: 
	Aeg kuu aastaRow3_2: 
	KoodRow3_2: 
	Riik aadressRow3_2: 
	KoodRow4: 
	Riik aadressRow4: 
	Aeg kuu aastaRow4_2: 
	KoodRow4_2: 
	Riik aadressRow4_2: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga_row2: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga row2: 
	Tööandja aadress riik linn ja telefoninumber koos suunakoodiga_row3: 
	Kooli nimi2: 
	Kooli nimi3: 
	Kooli nimi4: 
	Täiendharidus1: 
	Täiendharidus 2: 
	Täiendharidus 3: 
	kuni_aasta 13: 
	Alates aasta 13: 
	karistusJah1: 
	karistusjah2: 
	karistusei1: 
	karistusei2: 
	kohtaktjah1: 
	kontaktjah2: 
	kontaktjah3: 
	kontaktei1: 
	kontaktei2: 
	kontaktei3: 
	Kontakt Aeg kuuaastaRow1: 
	Kontakt Aeg kuuaastaRow2: 
	Kontakt Aeg kuuaastaRow3: 
	abikaasa või elukaaslase nimi: 
	haridusalates1: 
	täiendkoolitus1: 
	Täiendharidus1_2: 
	Kuuluvus1: 
	Karistaja1: 
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