Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007. a määruse nr 262
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitse kord“ lisa 6

[RT I, 14.01.2011, 6 - jõust. 17.01.2011]

FÜÜSILISE ISIKU KINNITUS HOIDA TEATAVAKS SAAVAT RIIGISALADUST
Mina, _______________________________, isikukood: _________________________,
(ees- ja perekonnanimi)

kinnitan, et olen teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja
kohustusest hoida minule teatavaks saavat riigisaladust.
Mulle on selgitatud, et eelnimetatud kohustuse ning m uude riigisaladuse ja salastatud välisteabe
seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmise korral võetakse mind vastutusele seadusega ettenähtud juhul ja
korras.
Kohustus hoida riigisaladust kehtib ka pärast riigisaladusele juurdepääsu loa kehtetuks
tunnistamist või juurdepääsuloa kehtivuse lõppemist või juurdepääsuõiguse lõppemist.

__________________________
(päev, kuu, aasta)

____________________________________
(allkiri)
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_____________________________
(julgeolekukontrolli teostav asutus)

________________________
( päev, kuu, aasta)

RIIGISALADUSE TÖÖTLEMISLOA TAOTLUS

Ärinimi/nimi:___________________________________________
Äriregistri kood/isikukood:
Palun anda ______________________________________________ riigisaladuse töötlemisluba.
(juriidilise isiku nimetus/füüsilisest isikust ettevõtja nimi)

Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, valeteabe või
võltsitud andmete esitamine võib kaasa tuua riigis aladuse töötlemisloa andmisest keeldumise või
loa kehtetuks tunnistamise.
______________________________________
(juriidilise isiku juhi või füüsilisest isikust ettevõtja allkiri)

______________________________________
(allakirjutaja nimi ja ametikoht)

Lisad:
1) riigisaladuse töötlemisloa taotleja ankeet _____ lehel ja lisalehed _____ lehel ühes
eksemplaris;
2) riigisaladuse töötlemisloa taotleja kirjalik nõusolek ühel lehel ühes eksemplaris;

3) kinnitus, et taotleja on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende
rikkumise eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust.
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_____________________________
(julgeolekukontrolli asutus)

_______________________________
(päev, kuu, aasta)

RIIGISALADUSE TÖÖTLEMISLOA KEHTIVUSE PIKENDAMISE TAOTLUS

Ärinimi/nimi:___________________________________________
Äriregistri kood/isikukood:

Palun pikendada __________________________________________ väljastatud riigisaladuse
töötlemisluba.

(juriidilise isiku nimetus/füüsilisest isikust ettevõtja nimi)

Käesolevaga tõendan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et andmete varjamine, valeteabe või
võltsitud andmete esitamine võib kaasa tuua riigisaladuse töötlemisloa kehtivuse pikendamisest
keeldumise või loa kehtetuks tunnistamise.
______________________________________
(juriidilise isiku juhi või füüsilisest isikust ettevõtja allkiri)

______________________________________
(allakirjutaja nimi ja ametikoht)

Lisad:
1) riigisaladuse töötlemisloa taotleja ankeedi lisa _____ lehe l ja lisalehed _____ lehel ühes
eksemplaris;
2) riigisaladuse töötlemisloa kehtivuse pikendaja kirjalik nõusolek ühel lehel ühes eksemplaris;

3) kinnitus, et taotleja on teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise
eest ja kohustusest hoida temale teatavaks saavat riigisaladust.
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Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007 . a määruse nr 262
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitse kord“ lisa 9
RIIGISALADUSE TÖÖTLEMISLOA TAOTLEJA ANKEET
Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära. Juhul kui mõni
vastus ei mahu ankeedis toodud väljale, siis kasutage lisalehena valget lehte.
I.

JURIIDILISE ISIKU ANDMED

1.

Ärinimi: ________________________________________________________

2.

Registreerimise kuupäev: __________________________________________

3.

Äriregistri kood:

4.

Varem kasutatud ärinimed:

(päev, kuu, aasta)

1) ________________________________________________________________
(ärinimi, nime kasutamise ajavahemik – kuu, aasta, nime muutmise põhjus)

2) ________________________________________________________________
(ärinimi, nime kasutamise ajavahemik – kuu, aasta, nime muutmise põhjus)

5.

Asukoht ja aadress
Märkige nii juriidilise isiku juriidiline, posti- kui ka tegevusaadress
1) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

2) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

3) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

6.

Juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital

Märkige juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital kroonides
___________________________________________________________________
7.
•

Tegevusalad
Peamised tegevusalad:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
•

Täiendavad tegevusalad:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________
8.
1)

Pangakontod
Pank (nimetus, asukoht)

Kontonumber, valuuta

2)
3)
4)
5)

9.
Asutajad
Registrikood/ Ärinimi/nimi
sünniaeg/
isikukood
1)

Elukoht/asukoht

Osaluse suurus

2)
3)
4)
5)
6)
10. Juhtimis-, kontroll- ja järelevalveorganite liikmed (nõukogu ja juhatuse liikmed)
viimase viie aasta jooksul
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Roll
1)

Registrikood/
sünniaeg/
isikukood

Ärinimi/nimi

Elukoht/ asukoht

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
11.

Juriidilise isiku juht

Nimi: ________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi (-nimed))

Sünniaeg või isikukood: __________________________________________________
Elukoht: _______________________________________________________________
(linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks)

Telefoninumber: ________________________________________________________
12.

Riigisaladuse kaitset korraldava isiku kandidaadi andmed

Nimi: ________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi (-nimed))

Sünniaeg või isikukood: __________________________________________________
Elukoht: _______________________________________________________________
(linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks)

Telefoninumber: ________________________________________________________
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13. Omanikud
Märkige aktsionärid/osanikud viimase 5 aasta jooksul, kelle osalus on olnud vähemalt 5% aktsiavõi osakapitalist.
Registrikood/ Ärinimi/nimi
sünniaeg/
isikukood
1)

Elukoht/asukoht

Osaluse suurus

2)
3)
4)
5)
6)
14. Juriidilise isiku osalus teistes ettevõtetes
Registrikood/ Ärinimi/nimi
Elukoht/asukoht
sünniaeg/
isikukood
1)

Osaluse suurus

2)
3)
4)
5)
6)
15. Prokuristid/volitatud esindajad
Eesnimi
Perekonnanimi
1)
2)
3)

Isikukood/
sünniaeg

Elukoht
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4)
Märkige prokuura ulatus, volituse liik ja nende kestus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
16. Audiitorid
Eesnimi
1)

Perekonnanimi

Isikukood/
sünniaeg

Tunnistuse number

2)
17. Osalemine riigihanke konkurssidel viimase 5 aasta jooksul
Aasta
Riigihange (asutus, objekt)
Võitmine
Jah
Ei

18. Kasutatud alltöövõtjad viimase 5 aasta jooksul
Riigihange
Alltöövõtja
Alltöövõtja
(asutus, objekt)
ärinimi/nimi
elukoht/asukoht
1)

Tellija

Teostatud tööd

2)
3)
4)
19. Osalemine alltöövõtjana viimase 5 aasta jooksul
Riigihange
Peatöövõtja
Peatöövõtja
(asutus, objekt)
ärinimi/nimi
elukoht/asukoht

Teostatud tööd
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1)
2)
3)
4)
20. Majandusandmed majandusaasta aruannete järgi viimase 5 aasta jooksul
Aasta
Bilansimaht
Kasum
Kahjum

II.

KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA

21. Kontaktid välisriikide ametivõimudega ja finantshuvid
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah Ei
a) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on kunagi olnud kontakte välisriigi
valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajatega mõnel muul põhjusel kui
Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (Välja arvatud viisa taotlemise ning
piiri ületamisega seotud kontaktid)
b) Kas Teie juhitav juriidiline isik omab mõnes välisriigis vara või
finantshuvisid?
c) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kokkupuuteid välisriikide
luureorganisatsioonidega?
Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis.
Täht
Aeg
Riik, ettevõte/asutus/
(kuu/aasta)
organisatsioon

Selgitus
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22. Kontaktid välisriikide astutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega
Märkige milliste välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega teeb või on teinud
juriidiline isik koostööd viimase 5 aasta jooksul.
Aeg
(kuu/aasta)

III.

Riik,
ettevõte/asutus/organisatsioon

Selgitus

MUU JURIIDILIST ISIKUT PUUDUTAV TEAVE

23. Rikkumised ja kohtuvaidlused
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah Ei
1) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on kunagi
haldus- või väärteokorras karistatud?
2) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on kunagi
kriminaalkorras karistatud?
3) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on või on
olnud võlgnevusi maksuametile?
4) Kas Teie juhitav juriidiline isik on viimase 3
aasta jooksul rikkunud riigihangete teostamiseks
sõlmitud hankelepinguid?
5) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on
pooleliolevaid tsiviilkohtuvaidlusi?
a) Karistuse määranud
asutus
1)
2)
3)

Karistuse
määramise aeg
(kuu/aasta)

Alus

Vastake küsimusele a
Vastake küsimusele b
Vastake küsimusele c
Vastake küsimusele d
Vastake küsimusele e
Karistuse liik ja
määr
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b) Kohtu nimetus

Karistuse määramise aeg
(kuu/aasta)

Karistuse liik ja määr

Toimepandud kuritegu

c) Millised võlgnevused
1)

Aeg
(kuu/aasta)

Selgitus

Rakendatud
sanktsioonid

2)
3)
d) Riigihange
(asutus, objekt)
1)

Aeg
(kuu/aasta)

Selgitus

Rakendatud
sanktsioonid

2)
3)
4)
e) Kohtu nimetus
1)

Vaidluse sisu ja/või kohtuasja
number

Vaidluse teine pool
(pooled)

2)
3)
24. Varalised kohustused
Märkige ristiga „jah“ või „ei“.
Jah Ei
1) Kas Teie juhitav juriidiline isik omab
Vastake küsimusele a
kinnisvara,
sh kaasomand
(kuni
kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad, ka korteriomand)?
2) Kas Teie juhitava juriidilise isiku vara suhtes Vastake küsimusele b
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on seatud pandiõigus?
3) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on varalisi Vastake küsimusele c
kohustusi, mis ületavad eelmise majandusaasta
ühe kuu keskmist käivet?
4) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on
Vastake küsimusele d
kohuslasi, kes on ületanud oma (makse- jm)
kohustuste täitmise tähtaega enam kui kolm
kuud?
a) Kinnisvara
kirjeldus

Kinnisvara asukoha
aadress

Kinnistu nimi

1)

Kinnisasja
katastriüksuse
tunnus

2)
3)
4)
5)
b) Pandiõiguse
tekkimise aeg
(kuu/aasta) ja
kestus
1)

Pandiõiguse omanik
(ärinimi/nimi,
asukoht)

Pandiõiguse ese

Pandiõigusega
tagatav nõue

2)
3)
4)
5)
c)

1) Varalise kohustuse iseloom:________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________
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2) Varalise kohustuse iseloom:___________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________
3) Varalise kohustuse iseloom:___________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________
d) Varalise kohustuse
iseloom

IV.

Kohuslase ärinimi/nimi

Varalise
kohustuse
suurus kroonides

LOA TAOTLEMISEGA SEONDUV

25. Kas juriidiline isik on varem taotlenud või omanud riigisaladuse töötlusemisluba või
juurdepääsuõigust riigisaladusele?
Jah
Ei
Jaatava vastuse korral palun täpsustage.
Riigisaladuse töötlemisloa/
Millise tasemega
Milleks Te riigisaladuse
juurdepääsuõiguse
riigisaladuse töötlemisluba/
töötlemisluba/
omamise ajavahemik
riigisaladusele juurdepääsu
riigisaladusele
(kuu/aasta)
õigust Te omasite?
juurdepääsu õigust
vajasite?
1)
2)
3)
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26. Kas te vajate lisaks riigisaladuse töötlemisl oale ka juurdepääsusertifikaati salastatud
välisteabele?
Jah
Ei

Jaatava vastuse korral märkige, millise salastatud välisteabe avaldaja ja millise tasemega
salastatud välisteabele Te juurdepääsusertifikaati vajate:
________________________________________________
V.

MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED

Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________

________________________
(päev, kuu, aasta)

__________________________________
(juriidilise isiku juhi allkiri, nimi, ametikoht)
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Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007. a määruse nr 262
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitse kord“ lisa 10
RIIGISALADUSE TÖÖTLEMISLOA PIKENDAJA ANKEET
(täidetakse töötlemisloa kehtivuse pikendamise taotlemisel)
Palun vastake kõigile küsimustele, ka eitava vastuse korral märkige see ära, v.a juhul, kui
küsimuse juures on märgitud muud vastamise tingimused. Juhul kui mõni vastus ei mahu
ankeedis toodud väljale, siis kasutage lisalehena valget lehte.
I.

JURIIDILISE ISIKU ANDMED

1. Ärinimi: ________________________________________________________
2. Registreerimise kuupäev: __________________________________________
3. Äriregistri kood:

(päev, kuu, aasta)

4. Asukoht ja aadress
Märkige nii juriidilise isiku juriidiline, posti- kui ka tegevusaadress
4) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

5) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

6) ________________________________________________________________
(riik, maakond, vald, linn, tänav, maja, postiindeks, postkasti number)

5. Juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital
Märkige juriidilise isiku õiguslik vorm ja osa- või aktsiakapital kroonides.
___________________________________________________________________
6. Tegevusalad
Märkige muutused tegevusalades, mis on aset leidnud peale viimast riigisaladuse töötlemisloa või
selle pikendamise taotlemist.
•
Peamised tegevusalad:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________
•

Täiendavad tegevusalad:
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________

7. Pangakontod
Pank (nimetus, asukoht)
1)

Kontonumber, valuuta

2)
3)
4)
5)
8. Juhtimis-, kontroll- ja järelevalveorganite liikmed (nõukogu ja juhatuse liikmed)
töötlemisloa pikendamise taotlemise hetkel
Roll
Registrikood/ Ärinimi/nimi
Elukoht/asukoht
sünniaeg/
isikukood
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9. Juriidilise isiku juht
Nimi: ________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi (-nimed))

Sünniaeg või isikukood: __________________________________________________
Elukoht: _______________________________________________________________
(linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks)
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Telefoninumber: ________________________________________________________
10. Riigisaladuse kaitset korraldav isik
Nimi: ________________________________________________________________
(ees- ja perekonnanimi (-nimed))

Sünniaeg või isikukood: __________________________________________________
Elukoht: _______________________________________________________________
(linn/maakond, tänav, maja, korter, postiindeks)

Telefoninumber: ________________________________________________________
11. Omanikud
Märkige aktsionärid/osanikud, kes on omandanud osaluse ettevõttes alates viimasest riigisaladuse
töötlemisloa või selle pikendamise taotlemisest ja kelle osalus on vähemalt 5% aktsia- või
osakapitalist.
Registrikood/ Ärinimi/nimi
sünniaeg/
isikukood
1)

Elukoht/asukoht

Osaluse suurus

2)
3)
4)
12. Juriidilise isiku osalus teistes ettevõtetes
Märkige osalus, mis on om andatud peale viimast riigisaladuse töötlemisloa või selle
pikendamise taotlemist.
Registrikood/ Ärinimi/nimi
Elukoht/asukoht
Osaluse suurus
sünniaeg/
isikukood
1)
2)
3)
4)
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13. Prokuristid/volitatud esindajad
Märkige, kui andmetes on toimunud muutused alates viimasest riigisaladuse töötlemisloa või
selle pikendamise taotlemisest.
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood/
Elukoht
sünniaeg
1)
2)
Märkige prokuura ulatus, volituse liik ja nende kestus:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________
14. Audiitorid
Eesnimi
1)

Perekonnanimi

Isikukood/
sünniaeg

Tunnistuse number

2)
15. Osalemine riigihanke konkurssidel alates viimasest riigisaladuse töötlemisloa või selle
pikendamise taotlemisest
Aasta
Riigihange (asutus, objekt)
Võitmine
Tellija
Jah
Ei

16. Kasutatud alltöövõtjad alates viimasest
riigisaladuse töötlemisloa või selle
pikendamise taotlemisest
Riigihange
Alltöövõtja
Alltöövõtja
Teostatud tööd
(asutus, objekt)
ärinimi/nimi
elukoht/asukoht
1)
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2)
3)
4)
17. Osalemine alltöövõtjana alates viimasest riigisaladuse töötlemisloa või selle
pikendamise taotlemisest
Riigihange
Peatöövõtja
Peatöövõtja
Teostatud tööd
(asutus, objekt)
ärinimi/nimi
elukoht/asukoht
1)
2)
3)
4)
18. Majandusandmed majandusaasta aruannete järgi alates viimasest riigisaladuse
töötlemisloa või selle pikendamise taotlemisest
Aasta
Bilansimaht
Kasum
Kahjum

II.

KONTAKTID VÄLISRIIKIDEGA

19. Kontaktid välisriikide ametivõimudega ja finantshuvid
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladuse töötlemisloa taotluse või
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta).
Jah Ei
a) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kontakte välisriigi
valitsuse, saatkonna või konsulaadi esindajatega mõnel muul põhjusel kui
Eesti Vabariigi ametlikes huvides? (Välja arvatud viisa taotlemise ning
piiri ületamisega seotud kontaktid)
b) Kas Teie juhitav juriidiline isik omab mõnes välisriigis vara või
finantshuvisid?
c) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on olnud kokkupuuteid välisriikide
luureorganisatsioonidega?
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Jaatava vastuse korral andke selgitus järgnevas tabelis.
Täht
Aeg
Riik, ettevõte/asutus/
(kuu/aasta)
organisatsioon

Selgitus

20. Kontaktid välisriikide astutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega
Märkige milliste välisriikide asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega teeb või on teinud
juriidiline isik koostööd alates viimasest riigisaladuse töötlemisloa või selle pikendamise
taotlemisest.
Aeg
(kuu/aasta)

III.

Riik,
ettevõte/asutus/organisatsioon

Selgitus

MUU JURIIDILIST ISIKUT PUUDUTAV TEAVE

21. Rikkumised ja kohtuvaidlused
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladuse töötlemisloa taotluse või
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta).
Jah Ei
1) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on
Vastake küsimusele a
väärteokorras karistatud?
2) Kas Teie juhitavat juriidilist isikut on
Vastake küsimusele b
kriminaalkorras karistatud?
3) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on või on Vastake küsimusele c
olnud võlgnevusi maksuametile?
4) Kas Teie juhitav juriidiline isik on rikkunud Vastake küsimusele d
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riigihangete
teostamiseks
sõlmitud
hankelepinguid?
5) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on
Vastake küsimusele e
pooleliolevaid tsiviilkohtuvaidlusi?
a) Karistuse määranud
asutus
1)

Karistuse
määramise aeg
(kuu/aasta)

Alus

Karistuse liik ja
määr

2)
3)
b) Kohtu nimetus

Karistuse määramise aeg
(kuu/aasta)

Karistuse liik ja määr

Toimepandud kuritegu

c) Millised võlgnevused
1)

Aeg
(kuu/aasta)

Selgitus

Rakendatud
sanktsioonid

2)
3)
d) Riigihange
(asutus, objekt)
1)
2)
3)
4)

Aeg
(kuu/aasta)

Selgitus

Rakendatud
sanktsioonid

8
e) Kohtu nimetus
1)

Vaidluse sisu ja/või kohtuasja
number

Vaidluse teine pool
(pooled)

2)
3)
22. Varalised kohustused
Märkige ristiga „jah“ või „ei“ (vastake viimase riigisaladuse töötlemisloa taotluse või
pikendamise taotluse esitamisele järgnenud perioodi kohta).
Jah Ei
1) Kas Teie juhitav juriidiline isik on omandanud Vastake küsimusele a
või võõrandanud kinnisvara, sh kaasomand (kuni
kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad, ka korteriomand)?
2) Kas Teie juhitava juriidilise isiku vara suhtes Vastake küsimusele b
on seatud pandiõigus?
3) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on varalisi Vastake küsimusele c
kohustusi, mis ületavad eelmise majandusaasta
ühe kuu keskmist käivet?
4) Kas Teie juhitaval juriidilisel isikul on
Vastake küsimusele d
kohuslasi, kes on ületanud oma (makse- jm)
kohustuste täitmise tähtaega enam kui kolm
kuud?
a) Kinnisvara
kirjeldus

Kinnisvara asukoha
aadress

Kinnistu nimi

1)

Kinnisasja
katastriüksuse
tunnus

2)
3)
4)
5)
b) Pandiõiguse
tekkimise aeg
(kuu/aasta) ja
kestus
1)

Pandiõiguse omanik
(ärinimi/nimi,
asukoht)

Pandiõiguse ese

Pandiõigusega
tagatav nõue
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2)
3)
4)
5)
c)

1) Varalise kohustuse iseloom:________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________
2) Varalise kohustuse iseloom:___________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________
3) Varalise kohustuse iseloom:___________________________________________
Laenu väljastanud pank või muu isik: _____________________________________
Laenusumma ja intressimäär: ___________________________________________
Igakuise tagasimakse summa: ___________________________________________
Laenu tähtaeg: _______________________________________________________

d) Varalise kohustuse
iseloom

Kohuslase ärinimi/nimi

Varalise
kohustuse
suurus kroonides
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IV.

MUUD ASJAOLUD VÕI SELETUSED

23. Kas te vajate lisaks riigisaladuse töötlemisl oale ka juurdepääsusertifikaati salastatud
välisteabele?
Jah
Ei

Jaatava vastuse korral märkige, millise salastatud välisteabe avaldaja ja millise tasemega
salastatud välisteabele Te juurdepääsusertifikaati vajate:
________________________________________________
24. Muud asjaolud või seletused, mida peate oluliseks märkida:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________

________________________
(päev, kuu, aasta)

__________________________________
(juriidilise isiku juhi allkiri, nimi, ametikoht)

Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007. a määruse nr 262
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitse kord“ lisa 11

JURIIDILISE ISIKU RIIGISALADUSE TÖÖTLEMISLOA VÕI SELLE KEHTIVUSE
PIKENDAMISE TAOTLEJA KIRJALIK NÕUSOLEK
Ärinimi/nimi:___________________________________________
Äriregistri kood/isikukood:

Käesolevaga luban _________________________________ saada
(julgeolekukontrolli teostava asutuse nimetus)

_________________________________________________kohta teavet füüsilistelt isikutelt ja
(juriidilise isiku nimetus/füüsilisest isikust ettevõtja nimi)

juriidilistelt isikutelt ning nende asutustelt ja organitelt nii riigisaladuse töötlemisloa andmise või
selle kehtivuse pikendamise otsustamiseks kui ka loa kehtivuse ajal.
Palun igati abistada käesoleva kirja esitajat vajaliku teabe saamisel. Teave on vajalik
julgeolekukontrolli teostava asutuse seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ja on ette nähtud
üksnes ametlikuks kasutamiseks.
______________________________________
(juriidilise isiku juhi või füüsilisest isikust ettevõtja allkiri)

______________________________________
(allakirjutaja nimi ja ametikoht)

______________________________________
(päev, kuu, aasta)

Vabariigi Valitsuse
20. detsembri 2007. a määruse nr 262
„Riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitse kord“ lisa 12
JURIIDILISE ISIKU KINNITUS HOIDA TEATAVAKS SAAVAT RIIGISALADUST
Mina, __________________________________________________________________
(juriidilise isiku nimetus, juriidilise isiku juhi ees- ja perekonnanimi, ametikoht)

kinnitan, et olen teadlik riigisaladuse kaitse nõuetest, vastutusest nende rikkumise eest ja
kohustusest hoida juriidilisele isikule teatavaks saavat riigisaladust.
Mulle on selgitatud, et eelnimetatud kohustuse ning m uude riigisaladuse ja salastatud välisteabe
seadusest või selle alusel antud õigusaktidest tulenevate nõuete täitmata jätmise või
mittenõuetekohase täitmise korral võetakse mind vastutusele seadusega ettenähtud juhul ja
korras.
Kohustus hoida riigisaladust kehtib ka pärast riigisaladuse töötlemisloa kehtetuks tunnistamist
või riigisaladuse töötlemisloa kehtivuse lõppemist.

__________________________
(päev, kuu, aasta)

____________________________________
(juriidilise isiku juhi allkiri)

