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KINNITATUD
Kaitseväe juhataja 10.07.2014
käskkirjaga nr 198  

							„Kaitseväe korralduse seadus“ § 414
[RT I 2008, 35, 213 - jõust. 01.08.2014]


Kaitseväkke teenistusse või tööle kandideerija või isiku teenistuse või töösuhte ajal Kaitseväkke teenistusse või tööle sobivuse otsustamise isikuankeet


Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära. Juhul kui mõni vastus ei mahu ankeedis toodud väljale, siis kasutage lisalehena valget lehte. 

Nimi: ________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi (-nimed))
Varem kasutatud nimed, kui te ei ole Eesti kodanik 
___________________________________________________________________

	____________________________________________________________________


	____________________________________________________________________


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)

Sünniaeg: ____________________________________________________________
(päev, kuu, aasta)

Sünnikoht: ___________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn)
Isikukood 












Kontaktandmed
Märkige kõik kasutuses olevad telefoninumbrid.

Tööl: ______________________________ Kodus: ______________________________
		(koos suunanumbriga)				(koos suunanumbriga)

Mobiil: ____________________________ Muu: ________________________________
		(koos suunanumbriga)

Kasutatavad isikliku e-posti aadressid: _________________________________________



Kodakondsus, sh varasem või topeltkodakondsus 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
Abikaasa või abieluga sarnanevas suhtes oleva elukaaslase nimi ja kodakondsus

Nimi:___________________________________________________________________
	Kodakondsus:___________________________________________________________

Perekonnaseis
__________________________________________________________________________

Elukohad ja viibimiskohad välisriikides, kus on elatud või viibitud üle kolme kuu 18. eluaastast arvates
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Varasem tööalane tegevus ja tegelemine ettevõtlusega
Märkige ajalises järjestuses kõik kohad, kus olete töötanud (sh varasem lepinguline tegevteenistus kaitsejõududes, kohakaaslus, leping teise tööandjaga jmt) ja otsese ülemuse nimi, kui see on Teile teada. Eraldi ei pea välja tooma perioodi viimasest Kaitseväkke teenistus- või töösuhtesse asumisest.

/__________kuni __________/ __________________________________________
    (kuu, aasta)	   (kuu, aasta)		(tööandja nimetus või ettevõtte nimi)

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

	____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

/__________kuni __________/ __________________________________________
   (kuu, aasta)         (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

/__________kuni __________/  ___________________________________________
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

/__________kuni __________/  ___________________________________________
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

	/__________kuni __________/  ___________________________________________

    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)			(tööandja nimetus)

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

	_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

/__________kuni __________/  ___________________________________________
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

/__________kuni __________/  ___________________________________________
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

/__________kuni __________/  ___________________________________________
      (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)		(ametikoht ja otsese ülemuse nimi)

Hariduskäik alates põhiharidusest
 
/__________kuni __________/  ___________________________________________
    (kuu, aasta)                   (kuu, aasta)				(kooli nimi)

	Kooli asukoht: _________________________________________________________

	Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________

	Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________

	/__________kuni __________/  ___________________________________________

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

	Kooli asukoht: _________________________________________________________

	Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________

	Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________

	/__________kuni __________/  ___________________________________________

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

	Kooli asukoht: _________________________________________________________

	Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________

	Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________


	/__________kuni __________/  ___________________________________________

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

	Kooli asukoht: _________________________________________________________

	Omandatud haridus/ kraad/lõpetamata: _____________________________________

	Läbitud kursus/eriala: ___________________________________________________

Täiendkoolitused või lähetused välismaal 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)

_______________________________________________________________________

Ajateenistuskohustuse täitmise aeg ja koht 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Vanemate, kasuvanemate, laste ja kasulaste ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning kodakondsus

Ees-ja perekonnanimi
Sugulusaste
Sünniaeg 
Kodakondsus




































Kuuluvus ühingutesse ja organisatsioonidesse
Ühing,  organisatsioon, partei, erakond või muu
Asukoht
Liitumise/lahkumise/ aeg
Teie staatus
1)




2)




3)





Teenistus välisriikide relvajõududes või muudes relvastatud ühendustes
______________________________________________________________________
	  _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Kontaktid välisriikide luure- või julgeolekuteenistustega
______________________________________________________________________
	________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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 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)






Märkige ristiga, kui olete kinnitusega nõus

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.

Varasemate tausta- või julgeolekukontrollide tegemise põhjus ja aeg?

Kontrolli liik

Kontrolli põhjus
Teostamise aeg 
1) 



2) 



3) 



4) 



5)





________________________				__________________________
(ankeedi täitmise päev, kuu, aasta)				(ankeedi esitaja allkiri)

