
Kutsekvalifikatsiooni tunnustamise tõendi taotlus 

Logida tuleb sisse iseteenindusse https://medre.tehik.ee/ eraisiku rollis (mitte ettevõttena) 

 

Avalehel peale sisselogimist on vaade, mis suunab uusi taotlusi esitama. Vajutada tuleb nupule „Uus 

taotlus“. 

 

 

Avanenud lehel vajutada nupule „Uus tõendi taotlus“ 

 

 

https://medre.tehik.ee/


Järgnevalt avaneb taotluse sisestamise vaade, kuhu saate sisestada kogu vajaliku info. Esimeses 

sammus tuleb teha omandatud kutse valik. Valikus on toodud ainult need kutsed, mis on reaalselt 

omandatud (registris). Taotlust saab esitada kõikidele kutsetele korraga. 

Kui kutse on valitud, siis vastavalt valikule tekivad eriala väljale rippmenüüsse omandatud erialad 

(juhul kui need on omandatud). Kui eriala omandatud ei ole, siis eriala väli jääb mitteaktiivseks ning 

valikuid ei teki. Taotlust saab esitada ühele erialale korraga 

Väljale „Riik, kuhu tõend esitatakse“ saab rippmenüüst valida sobiva riigi. Kui on soov korraga 

mitmesse riiki tõend esitada siis vajutades „Lisa riik“ saab veel mitmeid riike valida. 

Väljale „Haridus“ tuleb sisestada oma hariduse info.  Kui see kõik on tehtud, siis muutub nupp „Edasi“ 

aktiivseks ning võib sinna peale vajutada, et järgmisesse sammu liikuda.  

Muidugi on võimalik ka taotluse täitmisest loobuda, selleks tuleb vajutada nupule „Loobun“. Samuti 

saab ka taotluse sisestamine pooleli jätta ning kunagi hiljem täitmisega jätkata. Selleks saab vajutada 

nupule „Salvesta ja jätka hiljem“. Hiljem leiad seega pooleli oleva taotluse „Minu taotlused“ 

menüüpunkti alt, kuhu koonduvad kõik taotlejaga seotud taotlused. 

 

 

Kui nüüd kõik väljad on esimeses sammus täidetud, siis vorm näeb välja selline 



 

 

Järgnevalt vajutada nuppu „Edasi“, et liikuda taotluse sisestamise teise sammu. Teises sammus saab 

taotleja sisestada/kontrollida oma kontaktandmeid. Saab kasutada rahvastikuregistri andmeid või 

käsitsi andmed sisestada. Valida saab, kuidas soovitakse tõend kätte saada. Kui soovitakse postiga 

valitud aadressile, siis aadressi väljale kirjutama hakates toimub otsing ning pakub vastavalt Eestis 

olevatele aadressidele vasteid. Postiindeks tekib automaatselt vastavalt sisestatud aadressile. Kui aga 

postiaadress asub välismaal või otsing ei anna vastet siis saab märkida aadressi käsitsi vajutades 

lingile „märkige see käsitsi“. Kui on soov tõendile ise järgi tulla Terviseametisse ning taotleja teeb 

vastava valiku, siis aadressi lisama ei pea. Kui kõik andmed on kontrollitud/sisestatud, siis tuleb 

vajutada nuppu „Edasi“ ning jõutakse taotluse sisestamise kolmandasse sammu. 

 



 

Kolmandas sammus saab üle kontrollida sisestatud andmed ning kui kõik on õigesti sisestatud, siis 

vajutada nuppu „Esita taotlus“ esitatakse taotlus.  

Kui aga mingeid andmeid on vajalik korrigeerida, siis saab vajutada nuppu „Tagasi“, mis viib 

eelmisesse sammu ning saab sisestatud andmeid korrigeerida. 

 



 

 

Peale „Esita taotlus“ nupule vajutamist avaneb vaade riigilõivu tasumise lehele 

 

 

Järgnevalt kui riigilõiv on tasutud ning Terviseameti ametniku poolt kontrollitud, siis võetakse taotlus 

menetlusse. Taotluse olekut saate jälgida „Minu taotlused“ menüüpunkti alt. Peale menetlust 

rahuldatakse taotlus ning väljastatakse tõend. 



 

 

 

 

 

 


