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TAOTLUS
EESTI VABARIIGI KODANIKU KANDMISEKS
VENEMAA FÖDERATSIOONI VIISA TAOTLUSE MENETLEMISE TASU
KOMPENSATSIOONI SAAJATE NIMEKIRJA

TAOTLEJA ANDMED
Eesnimi
Perekonnanimi
Sünniaeg
Isikukood
Passi number
Rahvastikuregistri
järgne elukoht
(maakond, linn/vald)
Taotlust Eesti Vabariigi kodaniku kandmiseks Venemaa Föderatsiooni viisa taotluse
menetlemise tasu kompensatsiooni saajate nimekirja saab esitada kui taotleja vajab Venemaa
Föderatsiooni viisat abikaasa, lähisugulase ja sugulase või nende matmispaiga külastamiseks
järgmistes piirkondades:
 Slantsõ rajooni Zagrive vallas,
 Kingissepa rajooni Ivangorodi linnas ning Bolšelutski ja Kuzemkino vallas,
 Petseri rajooni Petseri linnas ning Krupa, Laure ja uueIrboska vallas.
Taotluse kohustuslikud lisadokumendid:

Koopia abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendist või koopia abikaasa,
lähisugulase või sugulase matmispaiga tõendist, mille on väljastanud Venemaa Föderatsiooni
kohalik omavalitsus, kohaliku omavalitsuse asutus või Punase Rist.

Koopia taotleja ja abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendavast
dokumendist (sünnitunnistus, abielutunnistus vms).
Taotlusele ei pea lisama:

Abikaasa, lähisugulase või sugulase elukoha tõendi koopiat, kui see on väljastatud ja
esitatud kahe eelneva kalendriaasta jooksul toetusskeemi rakendajale (aastani 2017 IdaViru
või Võru Maavalitsusele).

Abikaasa, lähisugulase või sugulase matmispaiga tõendi koopiat, kui see on esitatud
eelnevatel kalendriaastatel toetusskeemi rakendajale (aastatel 20092017 IdaViru või Võru
Maavalitsusele).

Abikaasa, lähisugulase või sugulase sugulussuhet tõendava dokumendi koopiat, kui see
esitatud eelnevatel kalendriaastatel toetusskeemi rakendajale (aastatel 20092017 IdaViru või

Võru Maavalitsusele) või kui dokumendi aluseks olnud perekonnaseisutoimingu kohta on
tehtud kanne Eesti rahvastikuregistrisse.
Mõisted
 Lähisugulased on taotleja tütar, poeg, ema, isa, õde, vend, vanaema, vanaisa, lapselaps.
 Sugulased on taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütar, poeg, ema, isa, õde,
venda, vanaema, vanaisa või lapselaps.
KÜLASTAMISE PÕHJUS
Reisi eesmärk külastada abikaasat, lähisugulast või sugulast või nende matmispaika
(palun õige märkida ristiga)

Abikaasa
Abikaasa matmispaik
Ema
Ema matmispaik
Isa
Isa matmispaik
Tütar
Tütre matmispaik
Poeg
Poja matmispaik
Õde
Õe matmispaik
Vend
Venna matmispaik
Vanaema
Vanaema matmispaik
Vanaisa
Vanaisa matmispaik
Lapselaps
Lapselapse matmispaik
Sugulane
Sugulase matmispaik
Külastatava abikaasa, lähisugulase või sugulase:
Perekonnanimi
Eesnimi
Isanimi
Sünniaeg
Abikaasa, lähisugulase või
sugulase elukoht (aadress):
Sugulussuhe sugulasega (palun
kirjutada, kas tädi, onu,
täditütar, onupoeg jne):
Kalmistule maetud abikaasa, lähisugulase või sugulase:
Perekonnanimi
Eesnimi
Isanimi
Sünniaeg
Surmaaeg
Kalmistu nimetus ja asukoht

Taotleja kontaktandmed

epost:

telefon:

Kinnitan oma allkirjaga, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja luban neid kasutada Venemaa
Föderatsiooni viisa taotluse menetlemise tasu kompensatsiooni saajate nimekirja saamiseks esitatud
taotluse menetlemisel.

....................................................... (allkiri)
"........" ............................ 20….. (kuupäev)

