Elukoha registreerimine www.eesti.ee kaudu
Selleks, et elukohta registreerida sisesta ID-kaart lugejasse, sisene internetis aadressile
www.eesti.ee , vali e-teenused ja klõpsa lahti, vali „Kodanikule“ ja klõpsa lahti, vali „elukohateate
esitamine“, vali sisenemine ID kaardiga, klõpsa ja sisesta PIN 1. Avaneb ekraanipilt, kus mõningad
selgitused ja juhised, lõpus hallis kastis kiri „alusta avalduse täitmist“, klõpsa lahti, avaneb leht, kus
kirjas avalduse esitaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood.
Edasi: „Kas esitan enda kohta elukoha andmed“, kui jah siis klõpsa täpil, kui ei siis klõpsa selle

taga oleval täpil.
Esitan elukohateate minuga koos elavate järgmiste isiku(te) ja, eestkostetava(te) kohta:
(allkiri on nõutav vähemalt 18-aastaselt teovõimeliselt isikult)
Siia kirja, kõik, kes samale aadressile registreeritakse, jälgi isikute vanust ja juhul kui isik 18
aastane ja vanem klõpsa „allkiri nõutav“ kastile ilmub „v“.
Eelmine elukoht (aadress välismaal, täidetakse saabumisel välismaalt):
Täidetakse juhul kui ollakse välismaale registreeritud ja nüüd soov Eestisse.
UUE ELUKOHA AADRESSI ANDMED:
Klõpsates annab ette valiku: riik, maakond, vald/linn, asula, väikekoha (ainult Kulli külas),
tänava, aadressobjekti (talu), maja nr ja korteri nr. Juhul kui antud loeteludest ei leia
vajalikku, trüki ise „tekstilise aadressi“ kohale. Juhul kui tead postiindeksit- sisesta.
Uue sideaadressi andmed: (sideaadressina esitatakse põhielukohast ERINEV aadress, juhul
kui ajutiselt elatakse pikemat aega mõnes muus kohas)
Vajadusel täida analoogselt elukohaaadressi sisestamisega. Jälgi, et sideaadressina esitatakse
põhielukohast ERINEV aadress, juhul kui ajutiselt elatakse pikemat aega mõnes muus kohas).
Sideaadress kehtib: (kehtivuse lõpp esitatakse juhul kui see on teada)
Sidevahendite andmed: (palume täita, et elukohateate menetleja saaks vajadusel Teiega
ühendust, samas kantakse esitatud andmed rahvastikuregistrisse sideandmeteks)
Palun kindlasti täita, just nimetatud põhjustel
Omaniku või tema esindaja andmed (täidetakse, kui avalduse esitaja ei ole eluruumi omanik
või kaasomanik):
Siia kirja ruumi omanik või omanikud, kindlasti allkirja kastikesse „v“ .
Vaata üle, veendu, et kõik on täidetud ja korras ning ja klõpsa „Salvesta avaldus“

NB! Juhul kui avalduse esitaja ei ole ruumi omanik ja täidetud on omaniku või tema esindaja
andmed ning linnuke tehtud allkirja kastikesse läheb elukohateade allkirjastamiseks
omanikule (omanikele).
Selleks, et omanik saaks elukohateatele oma nõusoleku ehk allkirja anda läheb ta oma arvutis
analoogselt elukohateate esitamise alguses toodud juhisele aadressile www.eesti.ee ja valib
„allkirjastamisel elukohateated“ klõpsab ning valib „ Allkirjastamisel „ seal peaks
olema avaldus, mis ootab avalduses märgitud teise isiku allkirja. Täidab ning salvestab.
Kui kõik korras, peab e-elukohateade jõudma mõningane aeg peale salvestamist selle
omavalitsuse registripidajani kuhu soovitakse elukohta registreerida.
Allpooltoodu on näide sellest ekraanivormist kui asute elukohateadet täitma.

Avalduse esitaja:
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Kas esitan enda kohta elukoha andmed
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Ei
Esitan elukohateate minuga koos elavate järgmiste isiku(te) ja, eestkostetava(te)
kohta: (allkiri on nõutav vähemalt 18-aastaselt teovõimeliselt isikult)
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Perenimi

Isikukood

Allkiri nõutav

Eelmine elukoht (aadress välismaal, täidetakse saabumisel välismaalt):
Riik

Vali...

Aadress
Välismaale lahkumise
aeg
UUE ELUKOHA AADRESSI ANDMED:
Uue elukoha asukoht:

Eesti

Uue sideaadressi andmed: (sideaadressina esitatakse põhielukohast ERINEV
aadress, juhul kui ajutiselt elatakse pikemat aega mõnes muus kohas)
Uue sideaadressi
asukoht:

Vali...

Sideaadress kehtib: (kehtivuse lõpp esitatakse juhul kui see on teada)
Alates
Kuni
Sidevahendite andmed: (palume täita, et elukohateate menetleja saaks vajadusel
Teiega ühendust, samas kantakse esitatud andmed rahvastikuregistrisse
sideandmeteks)
E-post
Telefon
Muu sidevahend
Sidevahendite andmed kehtivad: (kehtivuse lõpp esitatakse juhul kui see on teada)
Alates
Kuni
Omaniku või tema esindaja andmed (täidetakse, kui avalduse esitaja ei ole eluruumi
omanik või kaasomanik):
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