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Ettekirjutus
Ettekirjutus on tehtud korrakaitseseaduse (edaspidi KorS) § 6 lg 1, § 23 lg 4, § 28, kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 531, reklaamiseaduse (edaspidi RekS) § 30 lg 2
p 4, Põltsamaa Vallavolikogu 15. novembri 2018 määruse nr 61 „Välireklaami paigaldamise
eeskiri““ (edaspidi „Välireklaami paigaldamise eeskiri“) ja haldusmenetluse seaduse (edaspidi
HMS) § 40 lg 3 p 1 alusel.
Põltsamaa Vallavalitsus tuvastas 31. juulil 2019 Põltsamaa valla haldusterritooriumil, aadressil J.
Kuperjanovi tn 2a, Põltsamaa linn Põltsamaa vald, Jõgeva maakond, reklaamiseaduse ja
„Välireklaami paigaldamise eeskirja“ rikkumised. Rikkumiste fikseerimiseks on koostatud
paikvaatluse protokoll.
Paikvaatluse käigus tehti kindlaks, et OÜ Moonlight (registrikood 10857701, aadress Pajusi mnt 716, Põltsamaa linn, Põltsamaa vald) on paigaldanud Põltsamaa Selveri kaupluse vastas ringtee ning
lillepoe kõrval asuvale muruplatsile 30. augustil 2019 Põltsamaa losshoovis toimuva suvelõpupeo
välireklaami.
„Välireklaami paigaldamise eeskirja“ § 3 lg 2 sätestab, et välireklaami paigaldamine on lubatud
ametiasutuse väljastatud välireklaami paigaldusloa alusel.
Nimetatud välireklaami paigaldamiseks ei ole OÜ Moonlight nõuetekohast taotlust Põltsamaa
Vallavalitsusele esitanud.
Lähtudes paikvaatlusega tuvastatud asjaoludest saab asuda seisukohale, et rikutud on „Välireklaami
paigaldamise eeskirja“ § 3 lg 2.
Ettekirjutuse adressaadil on võimalus tõendiks oleva paikvaatluse protokolliga tutvuda Põltsamaa
Vallavalitsuses, Viljandi mnt 3, Põltsamaa linn. Tutvumise aeg eelnevalt kokku leppida
järelevalvespetsialist Kaja Keskülaga, telefonil 5059363.
Juhindudes HMS § 40 lg 3 p 1 võib haldusmenetluse läbi viia menetlusosalise arvamust ja
vastuväiteid ära kuulamata, kui viivitusest tuleneva kahju ärahoidmiseks või avalike huvide kaitseks
on vaja viivitamatult tegutseda.
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Põltsamaa Vallavalitsuse majandusosakonna järelevalvespetsialist Kaja Kesküla, võtnud aluseks
RekS § 13 lg 1, „Välireklaami paigaldamise eeskirja“ § 3 lg 2, KOKS § 531, KorS § 28 lg 1 ja
hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ning välja selgitatud asjaolusid,
otsustas:
anda käesoleva haldusakti adressaadile, Moonlight OÜ ,registrikood 10857701, aadress Pajusi 7-16,
Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, järgmine ettekirjutus, mis tuleb täita määratud tähtajaks.
Nõuete rikkuja on kohustatud vastavalt „Välireklaami paigaldamise eeskiri“ § 3 lg 2
sätestatule esitama välireklaami paigaldusloa saamiseks sama eeskirja § 5 nõuetele
vastava taotluse.
Ettekirjutuse sisus nimetatud nõuete vabatahtliku täitmise tähtaeg on 07.08.2019.
Ettekirjutuse täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel vastavalt
„Välireklaami paigaldamise eeskirja“ § 13 lg 4 alusel korraldab reklaami mahavõtmise
ametiasutus reklaami paigaldaja kulul.
Taotluse täitmisel tekkivate küsimustega palun pöörduda arenguspetsialist Loreida Küppas
poole telefonil 53425004 või e-post: loreida.kuppas@poltsamaa.ee.
Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema
õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Põltsamaa Vallavalitsusele (Lossi tn 9,
Põltsamaa linn 48104) või kaebus Tartu Halduskohtu Tartu kohtumajja (Kalevi 1, 51010 Tartu,
tmktartu.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaide või kaebuse esitaja
vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.
Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida Põltsamaa Vallavalitsust kirjalikult
postiaadressil Lossi tn 9, 48104 Põltsamaa linn või digitaalselt allkirjastatud dokumendina eposti aadressile info@poltsamaa.ee.
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