
Kui teie lÄHEDANE on kadunud, siis 
Otsige teda kõikvõimalikest kohtadest
>> sõprade ja tuttavate juurest
>> töökaaslaste ja äripartnerite kaudu
>> tema elus olnud olulistest paikadest

Viivitamatult helistage Häirekeskuse numbrile 112
ja teavitage Häirekeskust oma lähedase kadumisest – 
kellaajast, kadumise kohast ja seda ümbritsevast
piirkonnast, tema riietusest ja sellest, et teil on oma 
lähedase isikuankeet „LEIA MIND“, mille koopia te 
esimesel võimalusel edastate otsingu korraldajale.

Seejärel helistage sihtasutuse Kadunud 24/7 töötavale
tasuta infotelefonile +372 6616 776. Lisaks otsingute
nõustamisele aitame lähedase otsimiskuulutuse 
koostamisel ja vabatahtlike otsingutele abiks
organiseerimisel.

Miks seda ankeeti täita? 
AEG ON KÕIGE OLULISEM FAKTOR

OPERATIIVNE OTSINGUGRUPP
ABIKS KUNI ESIMESE 120 TUNNI MAASTIKUOTSINGUTEL

Kui teie lähedane on kadunud, siis otsingu korraldajale on väga 
oluline võimalikult kiiresti saada maksimaalne informatsioon teie 
lähedasest, sealhulgas ajakohane foto lähedase näost ja temast
üldpikkuses ning tema tunnusmärkide kirjeldus. Ankeedi täitmine 
aitab ajakriitilisel hetkel otsingu alguses säästa oluliselt aega. 
Teie kadunud lähedasel allesolevat aega.
Ankeedi tellimiseks kirjutage info@kadunud.ee või helistage +372 
6616 776. Vajadusel tuleme ja aitame sõrmejälgede ja DNA proovi 
võtmisel, mis on tasuline, riigilõiv + teenuse hind.

KADUNUD SA  EE661010220095092013 / Selgitus: Annetus
KADUNUD SA  EE441010220248190225 / SELGITUS: ANNETUS OTSINGUFONDI

katrinalert KADUNUD.ee OPEROG OPEROG
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Parem keskmine sõrm

Vasak keskmine sõrm

Parem pöial

Vasak pöial

Parem nimeta sõrm

Vasak nimeta sõrm

Parem väike sõrm

Vasak väike sõrm

Parem nimetissõrm

Vasak nimetissõrm

AADRESS

TUNNUSMÄRGID

Perearsti nimi, telefon:

Allergiad:

Veregrupp:  

Eriarsti nimi, telefon:

Tarvitatavad ravimid: 

Hädaolukorra kontaktid (kellele lähedane oskab 
peast helistada) nimi, telefon, sugulus vm. side 

Prillid Kontaktläätsed Hambaklambrid Sünnimärgid

Rõngad Tätoveeringud

Kirjeldus:

 

Aadress: 

Linn: 

Maakond:  

Postiindeks: 

Riik: 

Sugu:  Naine     Mees  

Rass/nahavärv:

Juuste värv:  

Silmade värv: 

Perekonnanimi: 

Eesnimi (-nimed):  

Hüüdnimi: 

Isikukood: 

Fotod

 

Pikkus Kaal  Kuupäev

ERILISED TUNNUSMÄRGID

TERVISEINFO

SÕRMEJÄLJED

Pidage palun meeles
salvestada kõrgresolutsiooniga fotod
lähedase näost ja õlgadest ning teine 

lähedasest üldpikkuses, mõõdetava
objekti taustal (näit. sõiduauto,

aed, majauks vm.). Pidage palun meeles
fotosid vähemalt iga 2 aasta

järel uuendada.

Kinganumber: 

Needid

Kui teie lähedase sõrmejälgi
riiklikus sõrmejälgede 
registris ei eksisteeri, siis 
on oluline, et sõrmejäljed 
sisalduksid siin ankeedis
või saaks need sisse 
kantud riiklikusse
registrisse. Paluge
sõrmejäljed võtta
selleks vastavat koolitust
omaval inimesel.

Minu lähedasel on:
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Lisa 1 -  LÄHISUGULASTE KONTAKTID

 

 

 

DNA

 

Lisa 3 - SOTSIAALVÕRGUSTIKUD

Lisa 4 - SALASÕNAD JA PAROOLID

Lisa 5 - VARASEMATE KADUMISTE AJALUGU

Kui teie lähedase DNA pro�ili
riiklikus DNA registris ei eksisteeri,
siis on eriti oluline, et DNA pro�il
saaks sinna kantud. Paluge DNA

proov võtta selleks vastavat
koolitust omaval inimesel.

Teise variandina palun säilitage 
lähedase kasutatud vana hambahari
turvakleebisega suletud ümbrikus.

Ka sellelt saab lasta vajadusel määrata
lähedase DNA pro�ili, kui seda 

on kasutanud ainult tema.

Palun kirjutage eraldi lehele Lisa 1 välja lähedase ema, isa, vanaema, vanaisa,
õe, venna, laste või teiste olemasolevate lähisugulaste kontaktandmed
(nimi, telefon, e-mail, elukoha aadress).

Palun salvestage eraldi kausta Lisa 3 print screenid (PrtSc) või printige välja lähedase sotsiaalvõrgustike (facebook, vkontakte, odnoklassniki
või muu) lehtedel kuvatud sõprade avatud andmed.

Palun kirjutage eraldi lehele Lisa 4 välja ja sulgege turvakleebisega suletud ümbrikusse lähedase kasutajakontode (facebook, vkontakte,
odnoklassniki, gmail, mail.ru, tutvusportaalide nagu �irtic.ee, arvutimängu keskkondade, vestlusgruppide, jututubade, pangakonto, 
mobiiltelefoni, ID-kaardi ja muu) kasutajatunnused, paroolid ja pin koodid. Lisaks lähedase poolt kirjeldatud tema jaoks tähtsate 
mälestustega seotud kohad, temale kallid ja olulised paigad, kus ta meeleldi viibiks.

Palun kirjutage eraldi lehele Lisa 5 välja lähedase iga varasema kadumise järelkokkuvõte
(kadumisteekonna kirjeldus, kuidas liikus, kus peatus, kellega kontakteerus, mis vahendeid vajas - leidis - kasutas jne.).

Kui oled korduvkaduja, palume siin sinul allkirjastada nõusolek sinu järgmise omal tahtel kadumise korral kaks korda päevas siin
kokkulepitud kellaaegadel kontakti võtmiseks ja selle hoidmiseks sihtasutusega Kadunud 24/7 info- ja nõustamistelefonil 
+372 6616776 sinu elusoleku ja vabal tahtel liikumises veendumiseks. Kontakti hoidmine hoiab ära turvakleebisega ümbrike 
avamise ja sinu otsimiseks kuulutuste avaldamise meedias. 
Sihtasutusega Kadunud kontakti hoidmisel saame tagada sinu anonüümsuse.

Nimi / Allkiri:
Kuupäev:

Kellaaeg 1:
Kellaaeg 2:

Ankeedis olevad andmed on kirja pandud minu nõusolekul.

Nimi / Allkiri:
Kuupäev:

 

Lisa 2 - MUUD SOTSIAALSED KONTAKTID

Palun kirjutage eraldi lehele Lisa 2 välja lähedase sõprade, sõbrannade, 
trennikaaslaste, tööandja ja töökaaslaste, äripartnerite,  sotsiaaltöötaja, 
eeskostja jt. kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, elukoha aadress).
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Taotlus lapse andmete kandmiseks riiklikusse DNA registrisse.

Käesolevaga taotlen oma lapse andmete viimist riiklikusse DNA registrisse vastavalt
Kohtuekspertiisiseaduse paragrahvile 9 .

Taotleja (st lapsevanema) isikuandmed:

Eesnimi   

Perekonnanimi  

Isikukood  

Lapse isikuandmed:

Eesnimi   

Perekonnanimi 

Isikukood  

Andmete riiklikusse DNA registrisse viimise eesmärk on sätestatud DNA proovi võtmise vormil. 

Kuupäev:

Allkiri:

Kohtuekspertiisiseadus.

§ 9 .  Nõusolek daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmete kandmiseks
riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse.

(1) Isik võib taotleda tema daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmete
kandmist vastavalt riiklikusse sõrmejälgede registrisse või riiklikusse DNA-registrisse. Taotlus peab
olema kirjalik ja allkirjastatud.

(2) Taotlusega annab isik nõusoleku tema daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil
saadud andmete töötlemiseks ning määrab andmete kasutamise eesmärgi.

(3) Isik, kelle andmed on kantud riiklikusse sõrmejälgede registrisse või riiklikusse DNA-registrisse
käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt, võib igal ajal taotleda enda andmete kustutamist nimetatud
registritest, esitades registri volitatud töötlejale kirjaliku ja allkirjastatud taotluse. 
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Vabariigi Valitsuse määrus 
„Riikliku DNA-registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” 

Lisa 
 
 

DNA-PROOVI VÕTMISE VORM 
 
Andmed isiku kohta  
Eesnimi1):  Perekonnanimi1):  
Isikukood või selle puudumisel sünniaeg1):  Sugu:  
Isikusamasus tuvastatud1):  pass       ID-kaart       muu, nimetada: 
Dokumendi number: Menetlusasja number: 
Isik on1):  vanglas karistust kandev isik 

 kahtlustatav 
 süüdistatav 
 süüdimõistetu 
 menetlusalune väärteomenetluses 
 tuvastatava või teadmata kadunud isiku sugulane, märkida 

sugulus tuvastatava või kadunu suhtes: 
 

 arestialune 
 riikliku ekspertiisiasutuse töötaja 
 vabatahtlik 
 tunnistaja 
 kannatanu 
 muu, selgitus: 

 
Riiklikusse DNA-registrisse kandmine 
Kanda registrisse2):  jah       ei  
Registrisse kandmise seaduslik alus2):   kriminaalmenetluse 

seadustiku § 991 lg 1 
 väärteomenetluse seadustiku § 311  
 kohtuekspertiisiseaduse § 98 

 politsei ja piirivalve seaduse § 719  
 muu, selgitus: 

 vangistusseaduse § 18 lg 1 
 vangistusseaduse § 86 lg 6 
 välismaalaste seaduse § 275 lg 4 
 välismaalasele rahvusvahelise kaitse 

andmise seaduse § 15 lg 7 
 väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seaduse § 312 lg 3 
 väljasõidukohustuse ja 

sissesõidukeelu seaduse § 3312 lg 4 

 kriminaalmenetluse 
seadustiku § 991 lg 2 

 kriminaalmenetluse 
seadustiku § 100 lg 11 

 kohtuekspertiisiseaduse 
§ 251 lg 1 

 politsei ja piirivalve 
seaduse § 451 

Registrisse kandmise eesmärk2): 
 süütegude menetlemine, avastamine ja ärahoidmine 
 isikusamasuse tuvastamine 
 välistamine 
 muu, selgitus: 

 
DNA-proovi võtmine 
DNA-proovi tüüp1):  veri       sülg    muu (nimetada) 
DNA-proovi doonori allkiri1) 

(v.a surnud isiku korral): 
 

DNA-proovi võtmist taotlenud asutus: 
DNA-proovi võtmist taotlenud isik (ametikoht, nimi): 

DNA-proovi võtmise koht: 
DNA-proovi võtmise kuupäev1): 
DNA-proovi võtja (ametikoht, nimi, allkiri)1): 
DNA-proovi võtmise juures viibinud isikud (nimi, allkiri)1): 
 
Märkused 
 

1) - kohustuslik väli. Eesnime, perekonnanime ega isikukoodi ei märgita politseiametnikult politsei ja piirivalve 
seaduse § 451 alusel võetud DNA-proovi puhul. 
2) - kohustuslik väli juhul, kui isiku proov sisestatakse riiklikusse DNA-registrisse. 



Taotlus lapse andmete kandmiseks riiklikusse sõrmejälgede registrisse.

Käesolevaga taotlen oma lapse andmete viimist riiklikusse sõrmejälgede registrisse vastavalt
Kohtuekspertiisiseaduse paragrahvile 9 .

Taotleja (st lapsevanema) isikuandmed:

Eesnimi 

Perekonnanimi

Isikukood  

Lapse isikuandmed:

Eesnimi   

Perekonnanimi  

Isikukood 

Andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse viimise eesmärk on isikusamasuse tuvastamine. 

Kuupäev:

Allkiri:

Kohtuekspertiisiseadus.

§ 9 .  Nõusolek daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmete kandmiseks
riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja riiklikusse DNA-registrisse.

(1) Isik võib taotleda tema daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmete kandmist
vastavalt riiklikusse sõrmejälgede registrisse või riiklikusse DNA-registrisse. Taotlus peab olema 
kirjalik ja allkirjastatud.

(2) Taotlusega annab isik nõusoleku tema daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud
andmete töötlemiseks ning määrab andmete kasutamise eesmärgi.

(3) Isik, kelle andmed on kantud riiklikusse sõrmejälgede registrisse või riiklikusse DNA-registrisse
käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt, võib igal ajal taotleda enda andmete kustutamist nimetatud
registritest, esitades registri volitatud töötlejale kirjaliku ja allkirjastatud taotluse. 
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SÕRMEJÄLGEDE KAART 
FINGERPRINT FORM 
 

Number 

Riik 
Country  EESTI / ESTONIA EURODAC: 

 

1) Viitenumber / 
 Reference number 

 
 
 
 
2) Varjupaigataotluse esitamise kuupäev / 

Date of the application for asylum 
 
 
 
 
3) Varjupaigataotluse esitamise koht /  

Place of the application for asylum 
 
 
 
 
4) Sõrmejälgede kesküksusele edastamise 

kuupäev / Date on which the data were 
transmitted to the Central Unit 

 

 

R
ibakood - Barcode 

Perekonnanimi 
Family name  

Eesnimi (ed) 
Forename(s)  

Endine nimi 
Previous name  

Aadress 
Address  

Isiku tuvastamise alus 
Basis of identification  

Sugu 
Sex  Sünniaeg 

Date of birth  

Sõrmejälgede võtmise põhjus 
Reason for fingerprinting   

Rahvus 
Nationality  

SÕRMEJÄLJED PÖÖRATES /  ROLLED IMPRESSIONS 

1. Parema käe pöial 
Right thumb 

2. Parema käe nimetissõrm 
Right forefinger 

3. Parema käe kesksõrm 
Right middle finger 

4. Parema käe nimetu sõrm 
Right ring finger 

5. Parema käe väikesõrm 
Right little finger 

     

6. Vasaku käe pöial 
Left thumb 

7. Vasaku käe nimetissõrm 
Left forefinger 

8. Vasaku käe kesksõrm 
Left middle finger 

9. Vasaku käe nimetu sõrm 
Left ring finger 

10. Vasaku käe väikesõrm 
Left little finger 

     

SÕRMEJÄLJED VAJUTADES /  PLAIN IMPRESSIONS  

VASAK KÄSI    Võetakse neli sõrme koos 
LEFT HAND    Four fingers taken simultaneously 

KAKS PÖIALT  Võetakse vajutades 
TWO THUMBS  Plain impressions 

PAREM KÄSI    Võetakse neli sõrme koos 
RIGHT HAND    Four fingers taken simultaneously 

 VASAK / LEFT PAREM / RIGHT  
  

 

               Siseministri 19. juuli 2010. a määruse nr 32 «Daktüloskopeerimisel kogutud andmete
riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine»  lisa

  



 
 
 PEOPESAJÄLJED 

PALMPRINTS 
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 Sõrmejälgede võtja nimi ja ametinimetus / Name and position of the person who took the 
fingerprints  

Sõrmejälgede võtmise kuupäev / Date on which the fingerprints were taken 
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