
 

 
 

 

 

 
 

 

Keila Kultuurikeskuse korraldatava laada müügikoha hinna kinnitamine 

 

 

Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Keila 

linna põhimääruse § 38 lõike 1 ja Keila linnavolikogu 26. aprilli 2022 määruse nr 6 „Avalikult 

kasutataval maa-alal kaubanduse korraldamise nõuded ja kord“ § 7 ning lähtudes Keila 

Kultuurikeskuse direktori Katrin Sassi taotlusest: 

 

1. Kinnitada Keila Päeva laada müügikoha hind järgmiselt: 

1.1. müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) 

hind käsitööga kauplemisel 7 eurot päevas; 

1.2. müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) 

hind taimede-istikutega kauplemisel 13 eurot päevas; 

1.3. müügikoha ühe mooduli (laiusega 1 meeter ja sügavusega 3 meetrit, arvestus täismeetrites) 

hind toidu- ja tööstuskaubaga kauplemisel 14 eurot päevas; 

1.4. müügikoht toitlustamisel (Keila Kultuurikeskuse ettenähtud kohas koha olemasolul, 

müügikoha suurus kuni 6 meetrit) maksab 175 eurot päevas; 

1.5. müügikoht lõbustustele, meelelahutusatraktsioonidele (Keila Kultuurikeskuse ettenähtud 

kohas koha olemasolul): ponisõidu, õhupallide, näomaalingute jms teenuse korral 30 eurot ning 

batuutide, karussellide, elektriautode jms teenuse korral 50 eurot päevas; 

1.6. mootorsõiduki paigaldamisel müügiplatsile (vastava võimaluse andmine Keila 

Kultuurikeskuse otsustuspädevuses) lisandub müügikoha hinnale lisatasu 5 eurot päevas; 

1.7. elektri kasutamisel (vastava võimaluse andmine Keila Kultuurikeskuse otsustuspädevuses) 

lisandub müügikoha hinnale lisatasu 15 eurot ühe müügikoha kohta päevas. 

 

2. Kinnitada Keila kihelkonna laada müügikoha hind järgmiselt:  

2.1. müügikoha ühe mooduli (laiusega kuni 1 meeter ja sügavusega kuni 3 meetrit, arvestus 

täismeetrites) hind käsitöö- ja omatoodanguga kauplemisel 5 eurot päevas;  

2.2. müügikoha ühe mooduli (laiusega kuni 1 meeter ja sügavusega kuni 3 meetrit, arvestus 

täismeetrites) hind tööstusliku valmistoodangu ja toiduainetega kauplemisel 8 eurot päevas;  
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2.3. müügikoha (suurusega alates laiusega 1 m ja sügavusega 3 m) hind taimede ja istikutega 

kauplemisel 6 eurot päevas;  

2.4. müügikoha suurusega kuni 30 m
2
 hind lõbustustele, meelelahutusatraktsioonidele 25 eurot 

päevas.  

 

3. Keila Kultuurikeskusel on õigus väljastada tasuta müügikoht heategevuslikul eesmärgil kauba 

müügi/teenuse pakkumise korral. 

 

4. Müügikoha tasu laekub Keila linnaeelarvesse. 

 

5. Laadale kauplema tulemata jätmise korral müügikoha tasu ei tagastata. 

 

6. Abilinnapea Maret Lepiksaarel korraldada korralduse teatavakstegemine Keila 

Kultuurikeskusele. 

 

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest ja seda rakendatakse alates 25. aprillist 2022. 

 

8. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 

päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maret Lepiksaar 

abilinnapea linnapea ülesannetes (allkirjastatud digitaalselt) 

Maris Mäger 

linnasekretär 

 


