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Kontaktandmed
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI)
Tervise 30, 13419 Tallinn vaata kaarti [1]
registrikood: 70003572
piiratud õigusega käibemaksukohustuslase nr: EE100950500
registreerimise kuupäev: 01.01.2008
üldine infotelefon 663 6600
üldine e-post info@ekei.ee [2]
pangakontod ja viitenumbrid [3]
Kodanike vastuvõtuks palume registreeruda e-posti aadressil info@ekei.ee [2] või telefonil 663 6608.
Registreerides jätta oma kontaktandmed ja selgitada ülevaatlikult küsimust või probleemi, millele
vastust soovitakse. Asjaajamistalitus edastab pöördumise vastavalt sisule asutuse juhile või
pädevale struktuuriüksusele ning teatab vastuvõtu kuupäeva ja kellaaja. Vajaduse korral
täpsustatakse pöördumise põhjust.
Oleme avatud: E – R 9.00 – 16.30
ekspertiisialased küsimused seoses menetlusasjadega – e-post kohtuekspertiis@ekei.ee [4], telefon
663 6600
keemiaosakonna (sh toksikoloogia) ekspertiiside ja uuringute küsimused - telefon 663 6701
sõrmejäljeekspertiiside ja uuringute alased küsimused – e-post sormeinfo@ekei.ee [5], telefon 663
6700
DNA ekspertiiside ja uuringute alased küsimused – e-post dnainfo@ekei.ee [6], telefon 663 6726
kohtupsühhiaatria ekspertiiside alased küsimused – e-post kpt@ekei.ee [7], telefon 663 6745
relva- ja laskemoona tüübikinnituse taotlused [8] – e-post tehnika@ekei.ee [9]
Kohtuarstlikud ekspertiisiosakonnad:
lisainfo surmatõendi ja surma põhjuse teatise väljastamise kohta [10]
lisainfo kohtuarstliku isikuekspertiisi kohta [11]
Põhja-Lääne kohtuarstlik ekspertiisiosakond
tööpiirkond: Harjumaa
Tervise 30, 13419 Tallinn vaata kaarti [1]
telefon 663 6762
e-post pohja@ekei.ee [12]
tööpiirkond: Pärnumaa, Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Hiiumaa, Saaremaa
Ristiku 1 (Pärnu Haigla), 80010 Pärnu vaata kaarti [13]
telefon 663 6615
e-post laane@ekei.ee [14]
Lõuna-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
tööpiirkond: Tartumaa, Viljandimaa, Jõgevamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Valgamaa
Ravila 19 (Biomeedikum), 50411 Tartu vaata kaarti [15]
telefon 663 6775
e-post louna@ekei.ee [16]
Ida-Eesti kohtuarstlik ekspertiisiosakond
tööpiirkond: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa
Ravi 10C, 30322 Kohtla-Järve vaata kaarti [17]
telefon 663 6780
e-post ida@ekei.ee [18]
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi e-posti aadressid on ette nähtud ainult ametialaseks suhtlemiseks,
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reklaami ja muu asjassepuutumatu teabe edastamine neile aadressidele ei ole lubatud.
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