Perekonnasündmuste dokumendid
-

Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine (eesti.ee)
Perekonnasündmuse tõendi väljastamine (eesti.ee)
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus (pdf)
Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus inglise keeles (pdf)
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (pdf).

Isikul on enda andmete päringu abil võimalik eelnevalt kontrollida, missugused dokumendid on juba
rahvastikuregistrisse sisestatud. Puuduoleva Eestis koostatud perekonnaseisudokumendi sisestamist
saab tellida Eesti.ee kaudu – vt Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja parandamine.
Andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta saab taotleda:
-

-

Rahvusarhiivist on võimalik saada andmeid ja dokumente perekonnasündmuste kohta enne
01.07.1926. Rahvusarhiivi virtuaalne uurimissaal VAU koondab kõiki perekonnasündmustega
seotud andmebaase.
Viljandi Linnavalitsusest on võimalik saada andmeid ja perekonnasündmuse dokumente alates
01.07.1926 koostatud perekonnaseisuaktide ja –kannete, samuti perekonnakirjade alusel.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakond väljastab:
-

tõendeid nende alates 01.07.1926 registreeritud perekonnaseisusündmuste (sünni, surma,
abielu ja abielulahutuse) kohta, mida kohalikes (maavalitsuste) arhiivides ei ole säilinud;
Väljavõtteid Petserimaa (Vilo, Rootova, Kalda, Linnuse, Petseri vald), Harjumaa, Jõgevamaa
ja Ida-Virumaa valdade perekonnakirjadest;
kinnitatud väljavõtteid 1920.-1944.a toimunud nimemuutmise otsustest.

Siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonnast perekonnaseisudokumendi saamiseks tuleb
avaldus esitada linnavalitsusele, kes edastab selle siseministeeriumile.
Otse siseministeeriumile saab avalduse esitada teabevärava Eesti.ee kaudu, e-posti aadressile
info@siseministeerium.ee või postiaadressil Pikk 61, 15065 Tallinn.
Genealoogiliste uurimiste korral soovitame pöörduda:
-

Eesti Genealoogia Selts
Onomastika andmebaas (nimede andmebaas)
Eestikeelne perekonnaajaloo foorum (foorum perekonna ning suguvõsa ajaloo huvilistele)
Eesti Isikuloo Keskus (Isikuloolised andmed eestlaste ja Eestis elanud isikute kohta, eluloo- ja
arhiiviuuringud)

Perekonnasündmuse dokumendi väljastamine
Viljandi Linnavalitsus väljastab järgmisi dokumente::
-

perekonnasündmuste tõend (abielutõend, sünnitõend, abielulahutuse tõend, surmatõend,
nimemuutmise tõend);

-

perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõte;
rahvastikuregistri väljavõte;

Perekonnasündmuste tõendi, perekonnaseisuandmete väljatrüki ja/või rahvastikuregistri väljavõtte
saamiseks on vajalik esitada avaldus. Võimalik on:
-

esitada avaldus isiklikult linnavalitsuses,
saata elektrooniline avaldus digiallkirjaga kinnitatult e-posti aadressile aili.ongo@viljandi.ee,
saata avaldus posti teel,
esitada avaldus esindaja kaudu linnavalitsuses (esindaja peab tõendama oma volitust
volikirjaga)
esitada avaldus teabevärava Eesti.ee kaudu.

Väljastatavad dokumendid:
Korduvat perekonnasündmuse tõendit saab väljastada vastavalt soovile kas eesti-, inglise-, saksavõi prantsusekeelsena. Lisaks väljastame tõendeid perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete
väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooni alusel (CIEC tõendid), esitamiseks riikidesse, kes on
vastava konventsiooniga ühinenud.
Riikide loetelu:

CIEC

Rahvastikuregistri väljavõte väljastatakse vastavalt soovile eesti või inglise keeles.
Isikul on õigus saada tõend ja/või väljavõte enda, oma alaealise lapse ja eestkostetava ning surnud
abikaasa Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud perekonnasündmuse kohta.

Riigilõiv
- Perekonnasündmuse dokumendi registrisse kandmine - tasuta
- Esmane perekonnasündmuse registreerimise tõend - tasuta
- Rahvastikuregistri väljavõte - tasuta
- Korduv sünni-, surma-, abielu-, ja abielulahutuse tõend - 10 eurot
- Perekonnaseisuakti, perekonnakirja või lisatoimetuses oleva dokumendi kinnitatud ärakiri - 10 eurot.
- Korduv elektroonilise sünni-, surma-, abielu-, abielulahutuse tõend, nimemuutmise ja soo muutmise
tõend - 5 eurot.
- Perekonnaseisuasutuses säilitatavalt dokumendilt elektrooniline teatis või kinnitatud koopia - 5 eurot

