
LapseLe antav nimi
Lapsele antakse ees- ja perekonnanimi vanemate kokkuleppel.

 Kui vanemad ei saavuta kokkulepet, otsustab linna- või vallavalitsus, 
milline nimi lapsele antakse.

Eesnimeks võib anda kuni kolm lahku kirjutatud nime või sidekriipsuga 
seotud kaks nime.

 Näiteks Mari Ann Mai või Mari-Ann

Eesnimi peab olema kooskõlas heade kommetega ja vastama isiku soole.

 Eesnimi ei tohi sisaldada numbreid või mittesõnalisi tähiseid ega 
moodustada koos perekonnanimega üldtuntud isiku nime. 

Eestikeelne eesnimi peab vastama eesti õigekirjutuse reeglitele.

 Eestikeelse eesnime hääldus ja kirjapilt on sama ning see ei sisalda 
võõrtähti (nt c, č, q, w, x y), võõrsõna tähti (f, š, z, ž), võõrkeelseid 
täheühendeid (nt th, sh) ega alga tähtedega  g, b, d.

 Võõrkeelne eesnimi peab vastama asjaomase keele õigekirjutuse 
reeglitele ning olema välisriigis kasutusel eesnimena, mille kohta 
võidakse küsida vanematelt tõestust.

Perekonnanimeks võib anda mõlema vanema ühise perekonnanime või 
ainsa vanema perekonnanime ning vanemate erinevate perekonnanimede 
puhul ühe vanema perekonnanime.

 Mitmikutele antakse sama perekonnanimi.

Lapsele ei saa anda vanema kahest nimest koosnevat perekonnanime.

 Lapsele võib erandina anda vanema kahest nimest koosneva perekon-
nanime, kui vanem on omandanud selle sünniga, mõlemad või ainus 
vanem kannab topeltnime või kui lapse õel või vennal on kahest 
nimest koosnev perekonnanimi, mis ühtib vanema kahest nimest 
koosneva perekonnanimega.

sünnitõend
Sünni registreerimisel on vanemal soovi korral õigus saada tasuta sünnitõend. 

 Kui soovitakse tõendit pärast sünni registreerimist, võib selle 
saamiseks pöörduda maavalitsusse või tellida tõendi portaali www.
eesti.ee kaudu (riigilõiv on 3,19 eurot).

Tähelepanu! Toimingute tegemisel riigi- ja kohaliku omavalitsuse asu-
tustes (näit peretoetuste taotlemine, lapsele isikut tõendava dokumendi 
taotlemine jm) ei pea tõendit esitama, kuna need asutused kasutavad 
lapse sünniandmete saamiseks rahvastikuregistrit. Sünnitõendit 
võib vaja minna näiteks tööandjale, koolile, lasteaiale või pangale 
esitamiseks.

Lapse andmed rahvastikuregistris
Sünni registreerimise tulemusel on andmed lapse ja tema sünni ning 
vanemate kohta rahvastikuregistris. 

 Lapse sünnikohana kantakse rahvastikuregistrisse maakond ja linn 
või vald, kus laps sündis. 

Vastsündinule antakse isikukood meditsiiniasutuses.

 Kui lapse andmed kantakse rahvastikuregistrisse välisriigi sünnidoku-
mendilt, antakse lapsele selle käigus Eesti isikukood.

Lapse kodakondsuse rahvastikuregistrisse kandmisel lähtutakse vanemate 
kodakondsusest.

 Kui vähemalt ühel vanemal on Eesti kodakondsus, kantakse lapse 
kodakondsuseks Eesti kodakondsus. 

 Kui vähemalt ühel vanemal on Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa 
Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni koda-
kondsus, kantakse lapse kodakondsus vanemate kirjaliku avalduse 
alusel.

 Määratlemata kodakondsusega vanemate lapsele ei kanta koda-
kondsust ja neil on võimalik pöörduda lapsele Eesti kodakondsuse 
taotlemiseks Politsei- ja Piirivalveametisse.

 Teiste riikide kodakondsusega vanemate lapsele ei kanta kodakond-
sust enne, kui lapse kodakondsus on vanemate kodakondsusriigis 
dokumenteeritud ning Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud. 

Lapse elukoha aadressina kantakse sünni registreerimisel rahvastikuregis-
trisse tema ema rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.

 Kui emal puudub elukoha aadress rahvastikuregistris, lapse elukoha 
aadressi rahvastikuregistrisse ei kanta. 

Tähelepanu! Elukoha registreerimine rahvastikuregistris  
on kohustuslik!

Tähelepanu! Välisriigis registreeritud sünni või vanemate abielu 
andmete rahvastikuregistrisse kandmiseks esitatav dokument peab 
sõltuvalt riigist olema kas legaliseeritud või apostillitud, välja arvatud 
Venemaal, Lätis, Leedus, Poolas ja Ukrainas välja antud dokumendid. 
Dokumendid peavad olema  kas eesti, vene või inglise keeles. kuidas

registreerida
Lapse sündLOGO



Sünni rEgiSTrEEriminE
Lapse sünd registreeritakse Eestis, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanema 
elukoht on Eestis või lapse vanemal on Eesti kodakondsus.

 Lapse sündi ei registreerita Eestis, kui lapse sünd on juba registreeritud 
välismaal. Sel juhul tuleb välisriigi sünnidokument esitada maavalit-
susele lapse sünniandmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. 

Sünde registreeritakse perekonnaseisuasutustes: maavalitsuses, valla- või 
linnavalitsuses ning Tallinnas nii Harju Maavalitsuses kui ka Tallinna Perekon-
naseisuametis. 

 Kui teie linna või valla territooriumil asub maavalitsus, registreerib 
sünde maavalitsus. 

 Riigiportaalis www.eesti.ee saab sündi registreerida, kui vanemad 
on omavahel abielus ja laps on sündinud haiglas, kus on elek-
troonilise meditsiinilise sünnitõendi teenus (seisuga 31.12.2011 on 
need haiglad Ida-Tallinna Keskhaigla, Lääne-Tallinna Keskhaigla 
Pelgulinna sünnitusmaja, Pärnu Haigla, Rakvere Haigla ja Erahaigla 
Fertilitas). 

Lapse sünd tuleb registreerida kuu aja jooksul lapse sünnist. 

 Mõjuval põhjusel võib sünni registreerimise tähtaega pikendada kuni 
kahe kuuni. 

 Ametnik registreerib sünni seitsme tööpäeva jooksul.

Sünni registreerimiseks peavad lapse vanemad esitama vabalt valitud pere-
konnaseisuasutusse kohale tulles kirjaliku avalduse koos lisadokumentidega, 
milleks on meditsiiniasutuse tõend lapse sünni kohta ja vanemate isikut 
tõendavad dokumendid. 

 Omavahel abielus olevatel vanematel peab kaasas olema abieludoku-
ment ainult siis, kui abielu andmed ei ole kantud rahvastikuregistrisse. 
Andmeid rahvastikuregistris saab kontrollida Riigiportaalis  
www.eesti.ee.

 Omavahel abielus vanematest võib tulla sündi registreerima ka ainult 
üks vanem. Sel juhul peab kaasas olema teise vanema kirjalik avaldus 
lapsele soovitava nime kohta.

 Omavahel abielus mitteolevad vanemad peavad avalduse esitama 
koos kohale tulles.

LaPSE Ema ja LaPSE iSa
Lapse ema on naine, kes on lapse sünnitanud. 

 Lapse ema andmete aluseks on sünni registreerimisel meditsiiniasu-
tuse tõend.

Kui lapse vanemad on omavahel abielus, loetakse isaks abielumees.

 Kui laps sünnib kolmesaja päeva jooksul pärast abielu lõppemist, on 
lapse isa lapse emaga abielus olnud mees.

 Kui lapse emaga abielus olev mees ei ole last eostanud ja abikaasad 
on selle kohta esitanud perekonnaseisuasutusele ühise avalduse, ei 
loeta meest lapse isaks. 

 Abielu lahutamise korral võib alates abielu lahutamise avalduse või 
hagi esitamisest  isaduse omaks võtta.

Kui vanemad ei ole omavahel abielus, loetakse lapse isaks mees, kes on 
isaduse omaks võtnud.

 Isaduse võib omaks võtta nii enne lapse sünni registreerimist kui ka 
pärast  seda. 

 Isaduse omaksvõtu avalduse saab esitada perekonnaseisuasutuses, 
Eesti konsulaarametniku või Eesti notari juures. 

 Isaduse omaksvõtule annab nõusoleku lapse ema.

VanEma hooLDUSõigUS
Sünni registreerimisel kantakse rahvastikuregistrisse hooldusõiguse 
andmed.

 Abielus olevatel vanematel on ühine hooldusõigus.

 Abielus mitteolevad vanemad peavad valima, kas hooldusõigus on 
ühel või mõlemal vanemal.

Hooldusõigus on vanema kohustus ja õigus hoolitseda oma alaealise lapse 
eest ning hõlmab isiku- ja varahooldust. Hooldusõiguslik vanem on lapse 
seaduslik esindaja.

 Isikuhooldus on hooldaja kohustus ja õigus last kasvatada, tema 
järele valvata ja tema viibimiskohta määrata ning lapse igakülgse 
heaolu eest muul viisil hoolitseda.

 Varahooldus hõlmab õigust ja kohustust valitseda lapse vara.

aLaEaLinE VanEm
Alla 18-aastane vanem ei saa ise lapse sünni registreerimise avaldust 
esitada.

 Sünni registreerimise avalduse esitab lapse elukohajärgne valla- või 
linnavalitsus. 

 Kui alaealine vanem on abielus lapse täisealise vanemaga, esitab 
sünni registreerimise avalduse täisealine vanem. 

 Kui alaealine vanem võtab isaduse omaks või on nõus isaduse 
omaksvõtuga või annab nõusoleku lapse nime osas, lisatakse tema 
vanemate nõusolek.

Tähelepanu! Kui kohus on alaealise vanema teovõimet laiendanud, siis 
on tal õigus esitada lapse sünni registreerimise avaldus ise. 


