22.06.2021 nr 19-12/21-05860-004

ETTEKIRJUTUS

Ettekirjutuse adressaat :
Juriidilise isiku nimi: Miliam Travel OÜ
Seadusjärgne esindaja: Maili Madrus
Registrikood : 11574773
Asukoht: Kase tn 2-19, Tabasalu alevik, Harku vald, Harju maakond, 76901
Kontaktandmed: travel@miliam.ee
Ettekirjutuse koostaja: Grete-Liis Kalev, ettevõtluse osakonna jurist
Ettekirjutuse tegemise aeg ja koht: 22.06.2021, Endla 10a, 10122 Tallinn
1. ÕIGUSRIKKUMINE:
Õigusrikkumine seisneb reisiettevõtja Miliam Travel OÜ poolt uue perioodi kohta (s.o
tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 02.07.2021) tagatise olemasolu tõendava dokumendi
esitamata jätmises Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (edaspidi TTJA).
Turismiseaduse § 15¹ lg 9 p 7 järgi tuleb uueks perioodiks tagatis seada vähemalt üks kuu
enne eelmise tagatise kehtivuse lõppemist ning uue tagatise kehtivus peab algama vähemalt
eelmise tagatise lõppemise päevale järgnevast päevast. Turismiseaduse § 15¹ lg 10 alusel
tuleb tagatise olemasolu tõendav dokument edastada TTJA-le viivitamata pärast tagatise
väljastamist.
2. RESOLUTSIOON
Ettekirjutusega kohustab TTJA Miliam Travel OÜ:
2.1 esitada TTJA-le uue perioodi kohta (s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga
02.07.2021) tagatise olemasolu tõendav dokument;
2.2 esitada TTJA-le tagatise olemasolu nõudvate kohustuste puudumist tõendavad
raamatupidamisdokumendid (kinnitatud vormil (panga digitempliga) arvelduskonto(de)
väljavõtted perioodil alates 01.01.2020 kuni väljavõtete esitamise kuupäevani, juhatuse
liikme või volitatud isiku allkirjastatud saadud ettemaksete raamatupidamiskonto
detailne väljavõte ning 2020. ja 2021. aasta reisikalender, tuues välja, millised reisid
toimusid ja millised jäid ära), kui reisiettevõtjal Miliam Travel OÜ ei ole võimalik seada
tagatist uue perioodi kohta ega esitada tagatise olemasolu tõendavat dokumenti TTJA-

le;
2.3 teavitada TTJA-d oma maksevõime tõttu pakettreisilepingust tuleneva kohustuse
täitmise suutmatusest ja/või oma maksevõime tõttu seotud reisikorraldusteenuste osaks
oleva reisiteenuse osutamata jätmisest, kui Miliam Travel OÜ ei suuda esitada punktis
2.1 toodud tagatise dokumenti, kuid omab turismiseadusest tulenevaid tagatist nõudvaid
kohustusi, mida ettevõtja majanduslikel põhjustel ei suuda täita enne hetkel kehtiva
tagatise lõppemist, mistõttu ei ole võimalik esitada punktis 2.2 toodud tagatise olemasolu
nõudvate kohustuste puudumist tõendavaid raamatupidamisdokumente.
3. ETTEKIRJUTUSE TÄITMISE TÄHTAEG
Ettekirjutus on täitmiseks kohustuslik hiljemalt 29.06.2021 kell 12:00 ning ettekirjutuse
täitmisest tuleb teavitada kirjalikult e-posti (grete-liis.kalev@ttja.ee) hiljemalt
29.06.2021 kell 12.15.
4. MENETLUSKÄIK:
02.06.2021 seisuga ei olnud Miliam Travel OÜ esitanud TTJA-le uue perioodi kohta (s.o
tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 02.07.2021) tagatise olemasolu tõendavat dokumenti.
TTJA andis 02.06.2021 reisiettevõtjale õiguse olla ärakuulatud dokumendiga nr
19-12/21-05860-002.
Ärakuulamisõiguse
andmisega
juhtis
TTJA
tähelepanu
õigusrikkumisele, mis seisnes uue perioodi kohta (s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga
02.07.2021) tagatise olemasolu tõendava dokumendi esitamata jätmises ning andis
menetlusosalisele võimaluse arvamuse ja vastuväidete esitamiseks. Ärakuulamisõiguse
andmine edastati ettevõtte äriregistris avaldatud e-posti aadressile travel@miliam.ee.
TTJA teavitas, et Miliam Travel OÜ-l on võimalus rikkumine koheselt ilma ettekirjutuseta
lõpetada, esitades TTJA-le viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 07.06.2021 uue perioodi kohta
(s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 02.07.2021) tagatise olemasolu tõendav dokument.
TTJA teavitas reisiettevõtjat, et alternatiivselt on Miliam Travel OÜ-l võimalus rikkumine
ilma ettekirjutuseta lõpetada, esitades TTJA-le viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 07.06.2021
tagatise olemasolu nõudvate kohustuste puudumist tõendavad raamatupidamisdokumendid.
TTJA palus esitada krediidiasutuse kinnitatud vormil arvelduskonto(de) väljavõtteid perioodil
alates 01.01.2020 kuni väljavõtete esitamise kuupäevani, juhatuse liikme või volitatud isiku
allkirjastatud saadud ettemaksete raamatupidamiskonto detailne väljavõte ning 2020. ja 2021.
aasta reisikalender, tuues välja reiside kaupa, millised reisi toimusid ning millised jäid ära.
08.06.2021 kell 11:54 saatis TTJA ametnik Miliam Travel OÜ-le e-kirja nr
19-12/21-05860-003, kus Amet tuletas reisiettevõtjale meelde, et Miliam Travel OÜ-l on
ärakuulamisõiguse andmisest tulenevalt tähtaegselt esitamata tagatise dokument uueks
perioodiks või raamatupidamisdokumendid, mis tõendaksid tagatise kohustuse olemasolu
puudumist. Lisaks andis TTJA Miliam Travel OÜ-le täiendava tähtaja 10.06.2020.
14.06.2021 helistas TTJA ametnik Miliam Travel OÜ juhatuse liikmele, kes lubas
õigusrikkumise lõpetada ning seada uue tagatise hiljemalt 20.06.2021. Ühtlasi selgitas
reisiettevõtja, et peab läbirääkimisi tagatise andjaga, kes väljastas neile hetkel kehtiva tagatise
dokumendi. 18.06.2021 helistas TTJA ametnik uuesti reisiettevõtjale, et selgitada, kas Miliam
Travel OÜ on tegutsenud uue tagatise seadmisega ning selgitas, et Ametil on õigus väljastada
Miliam Travel OÜ-le ettekirjutus uueks perioodiks tagatise dokumendi esitamata jätmise
osas. Miliam Travel OÜ juhatuse liige kinnitas, et tegutseb uue tagatise seadmisega ning
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saadab tagatise andjale vajalikud dokumendid hiljemalt 18.06.2021. 21.06.2021 helistas TTJA
ametnik tagatise andjale, kellega Miliam Travel OÜ pidas läbirääkimisi uue tagatise seadmise
osas. Tagatise andja kinnitas 21.06.2021 kell 9:41, et Miliam Travel OÜ ei ole esitanud
vajalike dokumente tagatise dokumendi väljastamiseks.
22.06.2020 kell 11:00 seisuga ei ole Miliam Travel OÜ esitanud Ametile tagatise olemasolu
tõendavat dokumenti ega esitanud raamatupidamisdokumente, mis tõendavad tagatise
olemasolu nõudvate kohustuste puudumist.
5. TARBIJAKAITSE JA TEHNILISE JÄRELEVALVE AMETI PÕHJENDUSED:
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/2302 artikli 17 kohaselt peavad
liikmesriigid tagama, et pakettreise ostvad reisijad on täielikult kaitstud korraldaja
maksejõuetuse eest, st olukorras, kus reisikorraldaja ei ole suuteline täitma
pakettreisilepingutest tulenevaid kohustusi. Liikmesriigid, kus korraldajad on asutatud,
peavad tagama, et korraldajatel on tagatis nende maksejõuetuse korral reisijate poolt ja eest
tehtud maksete tagasimaksmiseks ja juhul, kui pakettreis sisaldab reisijatevedu, reisija
kodumaale toimetamiseks. Direktiivi artikli 19 kohaselt peavad liikmesriigid tagama, et
seotud reisikorraldusteenuste hankimist hõlbustavatel ettevõtjatel on tagatis kõikide reisijatelt
saadud maksete tagasimaksmiseks, kui seotud reisikorraldusteenuse osaks olev reisiteenus
jääb nende maksejõuetuse tõttu osutamata. Kui kõnealused ettevõtjad vastutavad reisijateveo
eest, peavad liikmesriigid tagama, et tagatis kataks ka reisijate kodumaale toimetamise.
Tagatise kohustus on ettevõtjal selleks, et juhul, kui ta ei suuda täita pakettreisilepingust või
seotud reisikorraldusteenuste osaks olevast lepingust tulenevaid kohustusi, oleks võimalik
reisil olevad reisijad tagasi tuua ja tagastada nende poolt tehtud maksed.
Maksejõuetusvastase kaitse korral ei käsitleta reisiettevõtja maksejõuetusena püsivat
suutmatust täita oma kohustusi pankrotiseaduse tähenduses, vaid maksejõuetusel
turismiseaduse kontekstis on märksa laiem tähendus, hõlmates ka ettevõtja ajutist suutmatust
täita lepingutest tulenevaid kohustusi. Nii märgitakse ka direktiivi preambuli punktis 39, et
maksejõuetusvastane kaitse peaks olema kättesaadav niipea, kui korraldaja
likviidsusprobleemide tõttu reisiteenuseid antud hetkel või tulevikus ei osutata või osutatakse
üksnes osaliselt või kui teenuse pakkujad nõuavad, et reisijad nende eest tasuksid (n-ö
laiendatud maksejõuetuse käsitlus).
Eestis on reisiettevõtja maksejõuetusevastane kaitse ette nähtud turismiseadusega (edaspidi ka
TurS).
TurS § 30 lg 1 kohaselt, turismiseadusega ja selle alusel kehtestatud nõuete, välja arvatud
turismiseaduse §-s 24 sätestatud majutusteenuse kasutaja registreerimise kohustuse ja § 21
lõikes 3 nimetatud järgu andja ülesannete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet TTJA.
Korrakaitseseaduse (edaspidi ka KorS) § 2 lg 4 kohaselt, riiklik järelevalve on
korrakaitseorgani tegevus eesmärgiga ennetada ohtu, selgitada see välja ja tõrjuda või
kõrvaldada korrarikkumine. Korrakaitseorgan on seaduse või määrusega riikliku järelevalve
ülesannet täitma volitatud asutus, kogu või isik (KorS § 6 lg 1).
Reisiettevõtja Miliam Travel OÜ poolt majandustegevuse registris märgitud tegevusalad
viitavad sellele, et reisiettevõtja tegutseb reisikorraldajana TurS § 6 p 1 ja 4 sätestatud
tegevusaladel ning seotud reisikorraldusteenuste hõlbustajana TurS § 6 p-s 6 sätestatud
tegevusalal.
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Pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid müüval ja pakkuval ettevõtjal, kes tegutseb
reisiettevõtjana TurS § 6 sätestatud tegevusaladel, peab vastavalt TurS § 15 lg-le 1 olema
tagatis ning tagatise suurus peab vastavalt ettevõtja tegevusalale olema piisav TurS § 15 lg-tes
3 ja 4 loetletud kohustuste täitmiseks. Samaaegselt peab tagatise suurus vastama ka TurS §
15¹ sätestatud tagatise miinimumnõuetele. Reisiettevõtja Miliam Travel OÜ
majandustegevuse registris avaldatud tegevusaladest lähtuvalt on TurS § 15¹ lõikest 3 ja 4
tulenevalt reisiettevõtja kohustusliku tagatise miinimumnõudeks vähemalt seitse protsenti
reisiettevõtja planeeritavast aastasest pakettreiside või kolm protsenti seotud
reisikorraldusteenuste kogumüügist, kuid mitte vähem kui 13 000 eurot. Juhul, kui
pakettreiside kogumüügist seitse protsenti või seotud reisikorraldusteenuste kogumüügist
kolm protsenti on suurem kui 13 000 eurot, tuleb lähtuda kogumüügi pealt arvestatud tagatise
miinimumist.
Ühtlasi on TurS § 15¹ lg-s 9 ette nähtud täpsemad nõuded, millele tagatis peab vastama. Sama
sätte punkti 7 kohaselt tuleb reisiettevõtjal uueks perioodiks tagatis seada vähemalt üks kuu
enne eelmise tagatise kehtivuse lõppemist ning uue tagatise kehtivus peab algama vähemalt
eelmise tagatise lõppemise päevale järgnevast päevast.
Nõuded tagatisele on vajalikud üheltpoolt reisiettevõtja teavitamiseks, kuidas seada
nõuetekohane tagatis, teisalt aitab ära hoida olukordi, kus ühe tagatise lõppedes ei ole
järgmiseks perioodiks tagatist veel seatud või ei ole tagatist muul põhjusel praktikas võimalik
kasutada (nt kui seda välistavad või piiravad muud lepingutingimused).
TurS § 151 lg 10 näeb ette, et tagatise olemasolu tõendav dokument edastatakse TTJA-le
viivitamata pärast tagatise väljastamist. Tagatise olemasolu tõendava dokumendi esitamine
viivitamatult TTJA-le on oluline, võimaldamaks aegsasti hinnata tagatise nõuetele vastavust.
Reisiettevõtjal Miliam Travel OÜ-l oli kohustus hiljemalt 01.06.2021 seada tagatis uue
perioodi kohta (s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 02.07.2021) ja edastada tagatise
olemasolu tõendav dokument viivitamatult TTJA-le. Amet on järelevalvemenetluse käigus
tuletanud ettevõtjale meelde uue tagatise seadmise kohustust, andnud võimaluse kohustus
vabatahtlikult täita, lisaks esitada oma selgitused ja vastuväited ning tuletanud vastamise
tähtaega meelde täiendavalt telefonikõnega, kuid hoolimata eeltoodust ei ole reisiettevõtja
oma kohustust täitnud.
Seisuga 22.06.2021 kell 11:00 ei ole reisiettevõtja Miliam Travel edastanud Ametile uue
perioodi kohta (s.o tagatise kehtivuse alguskuupäevaga 02.07.2021) tagatise olemasolu
tõendavat dokumenti. Seega on reisiettevõtja Miliam Travel OÜ jätnud täitmata TurS § 15¹ lgs 10 sätestatud kohustuse.
Reisiettevõtjal, kes tegutseb TurS § 6 nimetatud tegevusaladel on kohustus esitada
majandustegevusteade (TurS § 8 lg 1). Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (edaspidi
ka MSÜS) § 15 lg-ga 5 on kehtestatud, et vastutuskindlustuse või muu samalaadse tagatise
nõude korral sisaldab majandustegevusteade üldandmetena ka andmeid tagatise summa,
algus- ja lõpukuupäeva ja tagatise andja kohta. Majandustegevuse üldandmete muutumise
korral tuleb ettevõtjal üldandmete muutumisest registripidajat teavitada hiljemalt viie
tööpäeva jooksul (MSÜS § 30 lg 5).
Majandustegevuse registrist nähtuvalt seisuga 22.06.2021 ei ole reisiettevõtja Miliam Travel
OÜ edastanud majandustegevusteadet, kus oleks märgitud uue perioodi tagatise andmed.
Seega ei ole reisiettevõtja Miliam Travel OÜ täitnud MSÜS § 30 lg-s 5 ette nähtud kohustust
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teavitada registripidajat üldandmete muutmisest.
Reisiettevõtjal on TurS § 151 lg-st 10 tulenev kohustus tagatise olemasolu tõendav dokument
viivitamatult peale väljastamist TTJA-le esitada. Miliam Travel OÜ uut tagatise olemasolu
tõendavat dokumenti Ametile esitatud ei ole ning samuti ei ole uue tagatise kohta tehtud
MSÜS § 15 lg-s 5 nimetatud kannet majandustegevuse registrisse, mistõttu võib olla
realiseerunud olukord, kus reisiettevõttel ei ole alates 02.07.2021 TurS § 15 lg 1 alusel
kohustuslikku tagatist.
Ohu või korrarikkumise korral on pädeval korrakaitseorganil õigus panna avaliku korra eest
vastutavale isikule ettekirjutusega ohu tõrjumise või korrarikkumise kõrvaldamise kohustus
ning hoiatada teda korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendite
kohaldamise eest, kui isik ei täida kohustust hoiatuses määratud tähtaja jooksul (KorS § 28 lg
1). Ohu või korrarikkumise all tuleb mõista muuhulgas turismiseaduse ja selle alusel
kehtestatud õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumist või ohu tekitamist.
KorS § 28 lg 2 kohaselt kui avaliku korra eest vastutav isik ei täida tähtaegselt KorS § 28 lg-s
1 nimetatud ettekirjutust, võib selle täita asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud
vahenditega ja korras. Muu isiku võib asendustäitmist läbi viima kohustada üksnes KorS §-s
16 sätestatud eeldustel. Sunniraha igakordse kohaldamise ülemmäär sätestatakse riikliku
järelevalve eriseaduses. Seaduses sätestamata juhul on sunniraha igakordse kohaldamise
ülemmäär 9600 eurot.
Eeltoodu tõttu võib realiseeruda olukord, kus ühe tagatise lõppedes ei ole järgmiseks
perioodiks tagatist veel seatud ja seeläbi on tagatise kaitseta reisijad, kes reisiettevõtjale
Miliam Travel OÜ tulevikus toimuvate pakettreiside eest makseid on tasunud. Samuti võivad
tagatise kaitseta jääda reisijad, kes ei ole reisiettevõtjalt ära jäänud pakettreisi eest tehtud
maksete kohta raha tagasi saanud või kellele on väljastatud kehtiv pakettreisi kinkekaart, mida
ei ole veel kasutatud. Lisaks võivad tagatise kaitseta jääda reisijad, kes on Miliam Travel OÜle tasunud reisitasusid seotud reisikorraldusteenuste hõlbustamise eest.
Seetõttu on vajalik TTJA-l kindlaks teha, kas ja kui suures ulatuses reisijatelt saadud makseid,
mille puhul on reisiteenus reisijatele osutamata, reisiettevõtja Miliam Travel OÜ käes on.
Selleks on TTJA-l vajalik tutvuda reisiettevõtja raamatupidamisdokumentidega (kinnitatud
vormil (panga digitempliga) arvelduskonto(de) väljavõtted perioodil alates 01.01.2020 kuni
väljavõtete esitamise kuupäevani, juhatuse liikme või volitatud isiku allkirjastatud saadud
ettemaksete raamatupidamiskonto detailne väljavõte ning 2020. ja 2021. aasta reisikalender,
tuues välja, millised reisid toimusid ja millised jäid ära).
KorS § 30 lg 3 alusel võib politsei või seaduses sätestatud juhul muu korrakaitseorgan nõuda
isikult dokumentide esitamist, kui on alust arvata, et isikul on ohu ennetamiseks,
väljaselgitamiseks või tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks või kaitstava isiku või
valvatava objekti ohutuse tagamiseks vajalikke andmeid, ning selle ohu ennetamine,
väljaselgitamine, tõrjumine või korrarikkumise kõrvaldamine või isiku kaitsmine või objekti
valvamine on dokumente nõudva korrakaitseorgani pädevuses.
KorS § 23 lg 3 alusel on isikul kohustus taluda tema suhtes seaduses sätestatud alusel ja
korras kohaldatavaid riikliku järelevalve meetmeid ja KorS § 23 lg-st 4 tulenevalt on lõikes 3
nimetatud kohustuse täitmise tagamiseks korrakaitseorganil õigus teha järelevalve subjektile
ettekirjutus ning rakendada sunniraha asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud alusel
ja korras. Sunniraha ülemmäär on 9600 eurot, kui eriseaduses ei ole sätestatud teisiti.
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TurS § 15³ lg 1 kohaselt on reisiettevõtja kohustatud TTJA-d viivitamata teavitama, kui ta ei
suuda oma maksevõime tõttu täita pakettreisilepingust tulenevat kohustust või jääb osutamata
seotud reisikorraldusteenuste osaks olev reisiteenus.
Kui reisiettevõtja ei suuda seada uueks perioodiks turismiseaduse nõuetele vastavat tagatist,
kuid omab turismiseadusest tulenevaid tagatist nõudvaid kohustusi, mida ettevõtja
majanduslikel põhjustel ei suuda täita enne hetkel kehtiva tagatise lõppemist, mistõttu ei ole
võimalik esitada eelmainitud tagatise olemasolu nõudvate kohustuste puudumist tõendavaid
raamatupidamisdokumente, tuleb reisiettevõtjal viivitamatult TTJA-d teavitada oma
maksevõime tõttu pakettreisilepingust tuleneva kohustuse täitmise suutmatusest või seotud
reisikorraldusteenuste osaks oleva reisiteenuse osutamata jätmisest.
TTJA saab seejärel vastavalt TurS § 15³ lg-le 2 algatada reisiettevõtja tagatise kasutamise
menetluse ja TurS § 15³ lg 3 p 1 kohase avalikkuse teavitamisega määrata reisijatele nõuete
esitamise tähtaja.
6. SUNNIRAHA HOIATUS:
Kui ettekirjutuse resolutsiooni punkt 2.1 on jäetud määratud tähtajaks täitmata, määrab TTJA
ettekirjutuse adressaadile korrakaitseseaduse § 28 alusel sunniraha 4000 eurot.
Alternatiivselt, kui ettekirjutuse resolutsiooni punkt 2.2 on jäetud määratud tähtajaks täitmata,
määrab TTJA ettekirjutuse adressaadile korrakaitseseaduse § 23 alusel sunniraha 4000 eurot.
Sunniraha kohaldamisel määrab Amet sunniraha vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja. Sunniraha
tähtajaks tasumata jätmise korral pöördub Amet sunniraha sissenõudmiseks asendustäitmise
ja sunnirahaseaduse § 9 lg 1 ja täitemenetluse seadustiku § 2 lg 1 p 11 ja § 23¹ alusel
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja poole.
Sunniraha võib määrata korduvalt – kuni ettekirjutus on täidetud. Kui adressaat ei tasu
sunniraha, edastatakse see kohtutäiturile täitemenetluse alustamiseks. Sellisel juhul
lisanduvad määratud sunnirahale kohtutäituri tasu ja muud seadusest tulenevad täitekulud.
7. VAIDLUSTAMISVIIDE:
Isikul, kes leiab, et ettekirjutusega rikutakse tema õigusi, on õigus esitada HMS § 75 alusel 30
kalendripäeva jooksul arvates vaidlustatava ettekirjutuse teadasaamisest vaie TTJA
peadirektorile (Endla tn 10a, 10122 Tallinn, e-post info@ttja.ee) haldusmenetluse seaduses
sätestatud korras ning HKMS § 46 lõike 1 alusel kaebus halduskohtule (Tallinna Kohtumaja,
Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn, e-post tlnhktallinn.menetlus@kohus.ee) halduskohtumenetluse
seadustikus sätestatud korras:
tühistamis- ja kohustamiskaebuse 30 päeva jooksul arvates haldusakti teatavaks
tegemisest;
keelamiskaebuse tähtajatult;
hüvitamiskaebuse kolme aasta jooksul arvates päevast, kui kaebaja sai teada või pidi
teada saama kahjust;
kaebuse haldusakti õigusvastasuse kindlakstegemiseks kolme aasta jooksul haldusakti
andmisest arvates.
Kaebuse esitamine ei peata ettekirjutuse täitmist ega sunnivahendi rakendamist, kui TTJA või
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kohus ei otsusta teisiti.
8. ETTEKIRJUTUSE SAATMINE:
Ettekirjutus saadetakse 22.06.2020 Miliam Travel OÜ äriregistrisse kantud elektronposti
aadressile travel@miliam.ee.

Ettekirjutuse koostanud ametnik:
/allkirjastatud digitaalselt/
Grete-Liis Kalev
ettevõtluse osakonna jurist
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