2. TÄIENDAVAD DOKUMENDID JA TÕENDID
- mistahes kasutatud Venemaa viisa koopia (välja arvatud transiitviisa), mis on
välja antud viimase 12 kuu jooksul + Vene Föderatsiooni piiri ületamise templitega
lehekülje koopia + passi isiklike andmetega lehekülje koopia (kui eelmine viisa on
vanas passis): aastase mitmekordse viisa taotlemisel küllakutsuva organisatsiooni
kirjaliku pöördumise alusel;
- kahe viimase eelneva aasta kahe järjestikuse aastase viisa koopia + nende
viisadega Vene Föderatsiooni piiri ületamise templitega lehekülje koopia + passi
isiklike andmetega lehekülje koopia (kui eelmine viisa on vanas passis):
mitmekordse viisa taotlemisel kehtivustähtajaga 2 kuni 5 aastat küllakutsuva
organisatsiooni kirjaliku pöördumise alusel;

- tühistatud passis kehtiva viisa koopia + tühistatud pass ja isiklike andmetega
lehekülje koopia: kehtiva viisa ülekandmise taotlemisel uude passi;
- välisriigi kodanikul HIV-infektsiooni puudumise sertifikaat (originaal ja koopia):
tähtajalise elamisloaga isiku viisa taotlemisel ning ka õppe- või tööviisa taotlemisel
Föderaalse migratsiooniameti kutse alusel;
- Eesti poolse organisatsiooni või linnapea kinnitusega ametlike
vahetusprogrammide osalejate delegatsiooni nimekiri (nõuetekohaselt
vormistatud originaal): humanitaarviisa taotlemiseks eesmärgiga kultuurilised,
spordialased, noorsooalased, või teadus-tehnilised sidemed Venemaa riikliku
organisatsiooni, munitsipaalorganisatsiooni, mittetulundusühingu või vastuvõtva
Venemaa linna administratsiooni kirjaliku pöördumise alusel;
- dokumentaalselt kinnitatud erakorralise ravi vajaduse või lähedase sugulase
raske haiguse või surma kinnituse koopia: eraviisa taotlemiseks seoses vajadusega
siseneda Vene Föderatsiooni erakorraliseks raviks või seoses lähedase sugulase raske
haigusega või surmaga. Dokumentaalse kinnitusena aktsepteeritakse ametlikul
blanketil Venemaa raviasutuse kirjalikku kinnitust (pitsatiga), surmatunnistust või
kodaniku surma rahvusvahelist telegrammi, mis on kinnitatud sideettevõtte
ametiisiku poolt;
-sugulusastet kinnitatavate dokumentide koopiad ning ka dokumendid
perekonnanime muutuse kohta: eraviisa taotlemisel eesmärgiga külastada
matmispaika, eraviisa taotlemisel abikaasade ja nende laste sissesõiduks Venemaa

kodaniku taotlusel, Vene Föderatsioonis kinnisvara omavate Eesti Vabariigi kodaniku
lähisugulastele ja sugulastele ning sissesõiduks Vene Föderatsiooni seoses raske
haiguse erakorralise raviga, lähedase sugulase surmaga. Sugulusastet ja
perekonnanime muutmist kinnitavate dokumentidena aktsepteeritakse
perekonnaseisuameti tunnistusi ning välisriikides väljaantavaid sarnaseid
dokumente;
- Vene Föderatsiooni sissesõitmiseks kehtivate sõidupiletite koopaid ja
liikumiseteele jäävate riikide sissesõiduviisade koopiad või sihtriigi viisa koopia või
selle riigi passi koopia: transiitviisa taotlemisel;
- Eestis üle 90-päeva pideva viibimise luba (õppe-või tööviisa, tööluba, tähtajaline
elamisluba, ajutine elamisluba Eesti Vabariigis): Eesti Vabariigi territooriumil
mistahes Vene Föderatsiooni viisade (välja arvatud transiitviisade) taotlemisel
Albaania, Bahreini, Bulgaaria, Venetsueela, Haiiti, Taani, Egiptuse, Iirimaa, Lesotho,
Liibüa, Makedoonia, Mali, Mehhiko, Myanmari, Namiibia, Uus-Meremaa, Araabia
Ühendemiraatide, Omaani, Korea Vabariigi, Saudi Araabia, Ühendkuningriigi ja
Põhja-Iirimaa, Sierra Leone, Ekvatoriaal-Guinea, Lõuna-Aafrika Vabariigi, Jaapani
kodanike poolt;
- Eestis üle 90-päeva pideva viibimise luba (õppe-või tööviisa, tööluba, tähtajaline
elamisluba, ajutine elamisluba Eesti Vabariigis): Eesti Vabariigi territooriumil Vene
Föderatsiooni transiitviisa taotlemisel Suurbritannia, Taani, Myanmari ja Namiibia
kodanike poolt;
- tähtajatu elamisluba Eesti vabariigis: Eesti Vabariigi territooriumil mistahes Vene
Föderatsiooni viisade taotlemisel Alžeeria, Angoola, Afganistani, Bangladeshi,
Vietnami, Gruusia, India, Iraagi, Iraani, Hiina, Põhja-Korea, Nepaali, Nigeeria,
Pakistani, Ruanda, Süüria, Somaalia, Tšaadi, Sri-Lanka, Etioopia kodanike poolt.

