
KÄSKKIRI 

05.04.2021 nr 

T-30-1/21/27 Ürituse The Tall Ships Races Tallinn 2021 kauplemistingimused 

Tallinna Linnavolikogu 26. novembri 2020 määruse nr 21 „Tallinna Kultuuri- ja 
Spordiameti põhimäärus“ § 6 lg lg 1 ja § 11 lg 2 p 3, Tallinna Linnavalitsuse 17. märtsi 
2021 korraldusega nr 284 „Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti tasuliste teenuste hindade 
kehtestamine“ alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 17. detsembri 2020 määruse 
nr 28 „Tallinna linna 2021. aasta eelarve“ lisaga 3, millest nähtuvalt Tallinna Kultuuri- ja 
Spordiamet korraldab üritust The Tall Ships Races 2021 

1. Üldtingimused 

1.1.Üri tuse The Tal l Ships Races Tal l inn 2021 (edaspidi üri tus) 
kauplemistingimused reguleerivad kauplejate, sh toitlustajate tegevust 
ürituse kaubandusalal. 

1.2.Üritusel on kaubandustegevuse korraldaja (edaspidi kaubanduse korraldaja): 

1.2.1.Vanasadama kaubatänaval ja Kalaranna kvartalis Tallinna Kultuuri- 
ja Spordiamet; 

1.2.2.Lennusadama kaubandusalal Sihtasutus Eesti Meremuuseum; 

1.2.3.Noblessneri jahisadama kaubandusalal Noblessner Arendus OÜ. 

2. Ürituse toimumise aeg ja koht 
2.1 Üritus toimub: 

1. Vanasadamas, Kalaranna kvartalis ja Noblessneri jahisadamas 15.–17. 
juulini 2021; 

2. Lennusadamas 15.–18. juulini 2021. 

3. Kaubandustegevuse aeg 

3.1. Kui kaubanduse korraldajaga ei ole kokku lepitud teisiti, on kaupleja 
kohustatud kauplema oma müügikohas kõikidel ürituse toimumise päevadel 
järgmiselt: 

3.1.1. 15. juulil kella 13–21ni; 

3.1.2. 16. ja 17. juulil kella 12–21ni; 

3.1.3. 18. juulil kella 12–17ni (ainult Lennusadamas). 

3.2. Kui kaupleja ei ole oma müügikohta saabunud 15. juulil kella 9.15-ks või 
pole hilinemisest kaubanduse korraldajat telefoni teel teavitanud, on 
kaubanduse korraldajal õigus anda tema müügikoht teisele kauplejale. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/405122020001
https://www.riigiteataja.ee/akt/405122020001
https://www.riigiteataja.ee/akt/405122020001
https://www.riigiteataja.ee/akt/405122020001
https://teele.tallinn.ee/documents/107438/view#preview
https://teele.tallinn.ee/documents/107438/view#preview
https://teele.tallinn.ee/documents/107438/view#preview
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020042
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020042
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020042
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020042
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4. Ligipääs kaubandusalale 

4.1. Kaubandusalal on lubatud kaubelda ainult kauplejal, kellel on tasutud 
müügikoha arve ja kellele on väljastatud müügipilet. 

4.2. Kaupleja pääseb sõidukiga kauba maha- ja pealelaadimiseks 
kaubandusalale järgmiselt: 

4.2.1. 15. juulil kella 8–12ni, Lennusadamas kella 8–10ni ja 23–24ni; 

4.2.2. 16. juulil kella 8–11ni, Lennusadamas kella 8–10ni ja 23–24ni; 

4.2.3. 17. juulil kella 8–11ni, Lennusadamas kella 8–10ni ja 23–1ni; 

4.2.4. 18. juulil kella 8–10ni ja 18–20ni (ainult Lennusadamas). 

4.3. Muudel aegadel pääseb kaubandusalale ainult jalgsi. 

4.4. Kaubanduse korraldaja ei taga kaupleja sõidukile parkimiskohta. 

5. Müügikohale esitatavad nõuded 

5.1. Müügikoht on müügitelk, toiduauto või -haagis vm inventar, mille kaupleja 
on paigaldanud kaubanduse korraldaja määratud kohta. 

5.2. Vanasadama alal on müügitelk eelistatult sinine või valge. 

5.3. Müügikohast väljapoole on kauplejal lubatud inventari või kaupa paigutada 
ainult kokkuleppel kaubanduse korraldajaga. 

6. Kaupleja kohustub: 
6.1. järgima Eesti Vabariigi seadusi ja muid asjakohaseid õigusakte, sh 

seaduses kehtestatudkeelenõudeid; 

6.2. hankima kaubandustegevuseks vajalikud load ja täitma muu hulgas: 

6.2.1. Põllumajandus- ja Toiduameti nõudeid; 

6.2.2. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti nõudeid; 

6.2.3. Maksu- ja Tolliameti nõudeid töötajate registreerimise kohta; 

6.3. kooskõlastama kaubanduse korraldajaga maa külge kinnitatava inventari 
kasutamise. Kooskõlastamata jätmise korral on kaubanduse korraldajal 
õigus nõuda kauplejalt kahjutasu tekitatud kahju ulatuses; 

6.4. teavitama kaubanduse korraldajat kauplejaks registreerimisel 
elektriühenduse vajadusest. Hilisemal teavitamisel loob kaubanduse 
korraldaja kauplejale elektriühenduse võimaluse korral; 

6.5. katma temani veetud elektrikaabli, et kaitsta seda mehaaniliste vigastuste 
eest. Kõikelektriseadmed ja pikendusjuhtmed peavad olema varustatud 
vastavusmärgiga ja olema töökorras. Kui kaubanduse korraldaja tuvastab 
elektriohutusnõuete rikkumise, on tal õigus lõpetada kauplejale 
elektriteenuse osutamine; 

6.6. viima jäätmed (sh pappkastid, taara ja toidunõud) jäätmemahutisse. 
Suuremahulised pakendid tuleb jäätmemahutisse panna ruumisäästlikult 
(kokkupressitult või lahtivõetult). Kaubanduse korraldajal on õigus selle 
kohustuse rikkumise korral nõuda kauplejalt täiendava jäätmeveokulu 
hüvitamist; 

https://pta.agri.ee/toidu-muuk#juhendid
https://www.ttja.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/meelespea_laadal_kuplejale.pdf
https://www.ttja.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/meelespea_laadal_kuplejale.pdf
http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine
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6.7. hoidma korda müügikohas ja seda ümbritseval alal 2 m raadiuses. 

Kaubanduse korraldajal on õigus selle kohustuse rikkumise korral nõuda 
kauplejalt müügikoha ümbruse koristamise kulude hüvitamist; 

6.8. vältima müügikohaaluse pinna kahjustamist oma tegevuse käigus (sh 
määrdumist toidujäätmetega). Kaubanduse korraldajal on õigus nõuda 
kauplejalt kahjustatud pinna puhastamise ja/või korrastamisega seotud 
kulude hüvitamist; 

6.9. kasutama puhast ja korrektset inventari, millel ei ole kolmandate isikute 
kaubamärkide tunnuseid (tekstid, logod vms); 

6.10.tagama, et üritusel ei serveerita toitu ja jooki plasti sisaldavates 
ühekorranõudes (nt taldrikud, kausid, joogitopsid, joogitopside kaaned) ega 
kasutata ühekorra söögiriistu (nt noad, kahvlid, lusikad, söögipulgad, 
kõrred, joogi segamispulgad). Kasutada tohib biolagunevast plastist nõusid 
ja söögiriistu, mis on kompostitavad ja millel on EVS-EN 13432 standardile 
või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendav sertifikaat; 

6.11.järgima tuleohutusnõudeid. Müügikohas peab olema vähemalt üks 
tulekustuti(tulekustutusaine mass 6 kg), mis tulekolde olemasolul peab 
paiknema selle kõrval. Müügikohas, kus kasutatakse toidu valmistamisel 
rasvainet, peab olema ka tulekustutusvaip; 

6.12.olema viisakas nii külastajate kui ka kaaskauplejate suhtes ning korrektselt 
ja puhtalt riietatud; 

6.13.viima iga päev ürituse sulgemise järel ära oma kauba või sulgema 
müügikoha. Kaubanduse korraldaja tagab kaubandusalal turvateenuse, 
kuid ei vastuta kaupleja vara eest; 

6.14.viima pärast ürituse lõppu ära kõik kauplemiseks kasutatud vahendid ja 
inventari. Kaubanduse korraldaja viib ürituse territooriumile eelneva 
kokkuleppeta jäetud vahendid ja inventari ära kaupleja kulul. 

7. Kauplejal on keelatud: 
7.1. muuta oma müügikoha asukohta kaubanduse korraldaja eelneva 

nõusolekuta. Kaubandusekorraldajal on õigus keeldu rikkunud kaupleja 
kaubandusalalt kõrvaldada, tagastamata talle müügikoha tasu; 

7.2. müüa vaenu ja vägivalda õhutavate sümbolitega tooteid ning tubakatooteid; 

7.3. müüa kaubanduse korraldaja eelneva nõusolekuta: 

7.3.1. suhkruvatti, jäätist, jääjooke ja muid külmutatud tooteid või 
kasutada neid oma müüdavatoote komponendina; 

7.3.2. kohvi- ja karastusjooke (sh vesi, limonaad, mahlad ja mahlajoogid) 
ja lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsenti); 

7.4. ühendada iseseisvalt kaabli ürituse territooriumile paigaldatud elektrikilbiga. 
Ühendusi tohib teha ainult selleks volitatud isik kaubanduse korraldaja 
eelneval nõusolekul. Leppetrahv rikkumise eest on 320 eurot (rikkumine on 
tuvastatav mh videovalve abil); 
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7.5. teha lahtist tuld kaubanduse korraldaja eelneva nõusolekuta, panna 

jahtumata sütt jäätmemahutisse või tekitada muul viisil tuleohtlikku 
olukorda; 

7.6. kallata sademeveekanalisatsiooni restkaevu orgaaniliste ja muude 
jäätmetega saastatudvedelikke. Kaupleja kohustub nimetatud vedelikud 
kokku koguma ja ürituse territooriumilt ära viima. Leppetrahv rikkumise eest 
on 320 eurot (rikkumine on tuvastatav mh videovalve abil);  

7.7. müüa kohapeal tarbitavat toitu ja jooki klaastaaras; 

7.8 anda müügikohta allkasutusse või edasi müüa. 

8. Kaubanduse korraldaja kohustub: 
8.1. tagama puhta vee olemasolu kaubandusalal; 

8.2. tagama elektrivarustuse kaubandusalal, kui kaupleja on kaubanduse 
korraldajat teavi tanudelektr iühenduse vajadusest kauplejaks 
registreer imisel . Kaubanduse korraldaja paigaldab vajal ikud 
elektrivahekilbid kaupleja müügikohast maksimaalselt 50 m kaugusele; 

8.3. tagama kauplejale sõidukiga ligipääsu kaubandusalale punktis 4 nimetatud 
aegadel; 

8.4. tagama kaubandusala turvateenuse; 

8.5. tagama kaubandusala heakorrateenuse (jäätmemahutite olemasolu ja 
tühjendamise ning üldkoristuse); 

8.6. väljastama kauplejale müügipileti ja määrama müügikoha. 

9. Kaubanduse korraldajal on õigus: 
9.1. eelistada kauplejate valikul neid kauplejaid, kelle tööstuskauba sortimendis 

on ülekaalus kodumaine toodang (käsitöö, suveniirid, kosmeetika, talukaup 
jm); 

9.2. mitte lubada üritusele kauplejaid, kes: 

9.2.1. rikuvad kauplemistingimusi; 

9.2.2. müüvad kauplejaks registreerimisel nimetamata kaupa; 

9.2.3. on jätnud müügikoha eest tasumata; 

9.3. teha muudatusi kauplejate paigutuses kaubandusala piires; 

9.4. teha muudatusi kauplemistingimustes tulenevalt ürituse iseloomust ja 
vajadusest ning riigiskehtivast olukorrast seoses COVID-19 haiguse 
levikuga; 

9.5. mitte lubada kaubandusalale kauplejat, kes on müügikoha allrendile andnud 
või võtnud. 

10.Registreerimine ja arveldamine 

10.1.Kaupleja saab end üritusel kauplejaks registreerida kuni 23. maini 2021 
avalikekogunemiste infosüsteemis aadressil akis.tallinn.ee. 

10.2.Kaubanduse korraldaja kinnitab kaupleja registreeringu e-kirjaga hiljemalt 
1. juunil 2021. 

https://akis.tallinn.ee/
https://akis.tallinn.ee/
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10.3.Kaubanduse korraldaja esitab kauplejale müügikoha arve. Arve õigeaegne 

tasumine tagab kauplejale müügipileti ja müügikoha kaubandusalal. 

10.4.Kui üritus jääb Vabariigi Valitsuse või Tallinna linna määratud piirangute 
tõttu ära, tagastatakse kauplejale müügikoha tasu. 

10.5.Punktides 9.2.1 ja 9.2.2 nimetatud juhtudel või kui kaupleja loobub üritusel 
kauplemisest, siis müügikoha tasu ei tagastata. 

11. Üritusel kauplemise hinnakiri 
11.1.Müügikoha tasu sisaldab müügikohta kaubandusalal ja müügipiletit. Elekter 

on eraldi tasueest. 

11.2.Müügipilet väljastatakse kolmeks päevaks (Lennusadama kaubandusalal 
neljaks päevaks) järgmistes kategooriates: 

11.2.1.tööstuskaupadega (keraamika, käsitöö, tekstiil, ehted, kosmeetika 

jm) kaupleja;11.2.2 toiduainetega (maiustused, talukaup, 

aiasaadused jm) kaupleja; 

11.2.3 toitlustusteenuse osutaja (toiduauto või -haagis, toitlustustelk). 

11.3.Hinnakiri Vanasadama kaubatänaval (Kultuurikilomeetril): 
11.3.1.tööstuskaupadega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 230 

eurot, igalisaruutmeeter 30 eurot (müügikoha tasule lisandub 
käibemaks). Inventari loetelu tuleb kooskõlastada kaubanduse 
korraldajaga; 

11.3.2.toiduainetega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 255 eurot, 
iga lisaruutmeeter35 eurot (müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.3.3.toitlustusteenuse osutaja müügikoht (müügikoht kuni 20 m2) 
maksab 600 eurot, iga lisaruutmeeter 35 eurot (müügikoha tasule 
lisandub käibemaks); 

11.3.4.toitlustusteenuse osutaja müügikoht (müügikoht alates 21 m2) 
maksab 32 €/m2 (müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.3.5.reklaamtegevuse (flaierite jagamine, toodete tutvustus) tingimused 
lepitakse kokku Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga; 

11.3.6.elektritasu kolme päeva eest on 30 eurot (lisandub käibemaks). 

11.4.Hinnakiri Kalaranna kvartali kaubandusalal: 
11.4.1.tööstuskaupadega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 230 

eurot, igalisaruutmeeter 30 eurot (müügikoha tasule lisandub 
käibemaks). Inventari loetelu tuleb kooskõlastada kaubanduse 
korraldajaga; 

11.4.2.toiduainetega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 255 eurot, 
iga lisaruutmeeter35 eurot (müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.4.3.toitlustusteenuse osutaja müügikoht (müügikoht kuni 20 m2) 
maksab 600 eurot, iga lisaruutmeeter 35 eurot (müügikoha tasule 
lisandub käibemaks); 
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11.4.4.toitlustusteenuse osutaja müügikoht (müügikoht alates 21 m2) 

maksab 32 €/m2 (müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.4.5.reklaamtegevuse (flaierite jagamine, toodete tutvustus) tingimused 
lepitakse kokku Tallinna Kultuuri- ja Spordiametiga; 

11.4.6.elektritasu kolme päeva eest on 30 eurot (lisandub käibemaks). 

11.5.Hinnakiri Lennusadama kaubandusalal: 
11.5.1.tööstuskaupade või toiduainetega kaupleja müügikoht (3 × 3 või 3 

× 4 m telk) maksab350 eurot, iga lisaruutmeeter 40 eurot 
(müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.5.2.reklaamtegevus (flaierite jagamine, toodete tutvustus) ilma 
müügitelgita maksab 300 eurot päevas (lisandub käibemaks). 
Reklaamtegevuse osaluspiletiga ei ole lubatud toodete ega 
teenuste müük; 

11.5.3.elektritasu nelja päeva eest on 90 eurot (lisandub käibemaks). 

11.6.Hinnakiri Noblessneri jahisadama kaubandusalal: 
11.6.1.tööstuskaupadega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 250 

eurot, igalisaruutmeeter 35 eurot (müügikoha tasule lisandub 
käibemaks). Inventari loetelu tuleb kooskõlastada kaubanduse 
korraldajaga; 

11.6.2.toiduainetega kaupleja müügikoht (3 × 3 m telk) maksab 300 eurot, 
iga lisaruutmeeter38 eurot (müügikoha tasule lisandub käibemaks); 

11.6.3.toitlustusteenuse osutaja müügikoht maksab 600 eurot (müügikoha 
tasule lisandub käibemaks); 

11.6.4.reklaamtegevuse (flaierite jagamine, toodete tutvustus) tingimused 
lepitakse kokku Noblessner Arendus OÜ-ga; 

11.6.5.elektritasu kolme päeva eest on 20 eurot (kuni 5 A), 30 eurot (16 A) 
või 45 eurot (32 A) (lisandub käibemaks). 

12.Teatavakstegemine 

12.1.Käskkiri teha teatavaks Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti kultuuriosakonna 
Regati Tall Ships Races 2021 büroole ja arengu ja tugiteenuste osakonna 
finantsjuhile Tene Tällile ning avaldada The Tall Ships Races Tallinna 2021 
veebilehel https://www.tallshipstallinn.ee/. 

13.Vaidlustamisviide 

13.1.Käskkirja kohta on võimalik esitada vaie Tallinna Kultuuri- ja Spordiameti 
kaudu võikaebus Tallinna Halduskohtule (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 
päeva jooksul arvates käskkirja teatavakstegemisest. 

(allkirjastatud digitaalselt) 
Hillar Sein 
Ameti juhataja

https://www.tallshipstallinn.ee/

