SILLAMÄE LINNAVALITSUS
K O R R A L D U S
Sillamäe

31. oktoober 2014.a nr 639-k

Konkursi „Sillamäe Parim Ettevõtja 2014“ korraldamine
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 2 ja Sillamäe
Linnavolikogu 30.septembri 2003.a määrusega nr 14/27-m kinnitatud „Sillamäe linna
põhimääruse“ § 42 alusel ning eesmärgiga tunnustada Sillamäe linna arenevaid ettevõtjaid ja
ettevõtlusega tegelejaid, samuti anda Sillamäe ettevõtlusest üldsusele informatsiooni,
linnavalitsus annab k o r r a l d u s e:
1. Sillamäe Linnavalitsuse arenguosakonnal kuulutada välja konkurss „Sillamäe Parim
Ettevõtja 2014“.
2. Kinnitada konkursi „Sillamäe Parim Ettevõtja 2014“ tingimused vastavalt korralduse
lisale.
3. Moodustada konkursil osalejate hindamiseks komisjon koosseisus:
3.1. komisjoni esimees – linnapea Tõnis Kalberg;
3.2. komisjoni liikmed: arenguosakonna juhataja Aleksei Stepanov, arenguosakonna
spetsialist Anton Makarjev ja Sillamäe Linnavalitsuse liige Andrei Birov.
4. Korralduse punktis 3 toodud komisjonil esitada konkursi tulemused linnavalitsusele
30.novembriks 2014.a.
5. Käesoleva korralduse peale võib esitada Sillamäe Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamäe
40231) vaide „Haldusmenetluse seaduses“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jõhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jõhvi
41532) „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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Lisa
Sillamäe Linnavalitsuse
31. oktoobri 2014.a korraldusele nr 639-k
Konkursi „Sillamäe Parim Ettevõtja 2014“ tingimused
1. Konkursi eesmärgiks on Sillamäe linna arenevate ettevõtjate väljaselgitamine ning
tunnustamine. Eraldi tunnustatakse ettevõtjaid, kes on loonud enim uusi töökohti
Sillamäel, teinud suurimaid investeeringuid, saavutanud silmapaistvamaid tulemusi,
panustanud enim oma töötajate rahulolusse.
2. Konkursist saavad osa võtta tegutsevad ettevõtjad, kelle asukoht ja/või üks põhitegevuse
koht on Sillamäe linn. Tunnustatakse ettevõtjaid, kellel ei ole maksuvõlgnevusi.
Eriauhindade saajaks võib olla kõik Eestis registreeritud ettevõtjad.
3. Konkursil osalemiseks esitab ettevõtja arenguosakonnale taotluse järgnevate andmetega:
3.1. ettevõte nimi, põhitegevusala ja -koht;
3.2. juhatuse liikmete nimed;
3.3. töötajate keskmine arv 2012. ja 2013. aastal;
3.4. Sillamäel asuvasse ettevõttesse tehtud investeeringute suurus eurodes 2013. aastal;
3.5. müügitulu 2012. ja 2013. aastal;
3.6. ettevõte erilisim või silmapaistvaim saavutus 2013. aastal (näiteks uus toode, uue
juhtimissüsteemi rakendamine, oluline turu laiendamine, muu innovaatiline tegevus
jne) koos lühikirjeldusega;
3.7. ettevõte töötajasõbralikud tegevused 2013. aastal (koolitused, töökeskkond,
ühisüritused, pereüritused, vaba aja veetmise võimalused jne) ning nende mahud.
4. Ettevõtjaid tunnustatakse kahes alagrupis:
4.1. töötajate arv 0-9;
4.2. töötajate arv 10 ja enam.
5. Ettevõtjaid reastatakse kahes alagrupis pingeritta alljärgnevate näitajate põhjal:
5.1. investeeringute suurus eurodes 2013.a;
5.2. töötajate keskmise arvu kasv;
5.3. 2013. a müügitulu kasv võrreldes 2012.a;
5.4. müügitulu ühe töötaja kohta 2013.a.
6. Ettevõtjate pingerea alagruppide lõikes ja eriauhindade osas teeb kindlaks konkursi
komisjon. Eriauhindade võitjaid, nimetusi ja arvu kinnitab komisjon oma otsusega ka ilma
taotlusteta.
7. Tunnustatakse:
7.1. iga alagrupi kolme esimest ettevõtjat (Sillamäe Parim Ettevõtja 2014);
7.2. käesolevate tingimuste punktis 5.1. toodud näitajate põhjal koostatakse pingeread,
mille esimest kohta tunnustatakse eraldi (Suurim investeerija);
7.3. käesolevate tingimuste punktis 5.2. toodud näitajate põhjal koostatakse pingeread,
mille esimest kohta tunnustatakse eraldi (uute töökohtade looja);
7.4. silmapaistvaima saavutuse eest;
7.5. töötajasõbralikumat ettevõtet.
8. Ettevõte võib kandideerida valikuliselt erinevates kategooriates – näiteks silmapaistvaima
saavutuse, töötajasõbraliku ettevõte, investeeringute jt kategoorias.
9. Konkursi esikohtade võitjate valimiseks arvestab komisjon ajalehe Äripäev iga-aastase
Virumaa TOP100 pingerea. Juhul, kui pingereas pole piisavalt Sillamäe ettevõtjaid, siis
võitjaid määrab komisjon.
10. Konkursil osaleda soovivad ettevõtted peavad esitama punktis 3 nimetatud taotluse
arenguosakonnale hiljemalt 23. novembriks 2014. a. kirjalikult aadressil Sillamäe Kesk
27, 40231 või e-kirjaga aadressil anton.makarjev@sillamae.ee.

11. Juhul, kui ettevõtete esitatud taotlusi on vähem kui 10, siis hinnatakse ettevõtjaid nende
2013. aasta majandustegevuse aruannete alusel.
12. Konkursile esitatud materjalid vaatab läbi linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes
teeb linnavalitsusele ettepaneku ettevõtete tunnustamiseks.
13. Konkursi tulemused kinnitab Sillamäe Linnavalitsus.
14. Konkursi võitjatele antakse aukirjad ja meened.
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