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                  KINNITATUD 

                  Maardu Linnavolikogu 

                  26.03.2019 

                  määrusega nr  44 

 

Müügipileti hinnad: 
 

I. avalikul üritusel 
1.1 kauplejale (tööstuskaubad, toidukaubad, käsitöökaubad, istikud) 

 

1.1.1 üks müügikoht kuni 12 m2 -  üheks päevaks                                     35.00 - 50.00.- eurot          

(hind sõltub müügikoha asukohast)     

1.1.2 üks müügikoht kuni 12 m2 -  kaheks päevaks               55.00 – 85.00.- eurot 

(hind sõltub müügikoha asukohast) 

 

1.2 toitlustajale (sh alkohoolsed joogid kohapeal tarbimiseks)  

 

1.2.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks    200.- eurot 

1.2.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks    300.- eurot 

 

1.3 toitlustajale (v.a. alkohol) 

1.3.1 üks müügikoht  kuni  50 m2 – üheks päevaks    100.- eurot 

1.3.2 üks müügikoht  kuni  50 m2 – kaheks päevaks    150.- eurot 

 

1.4 mesinduskaubad ja käsitööna valmistatud ehted 

1.4.1 üks müügikoht kuni 12 m2 – üheks päevaks    25.- eurot 

1.4.2 üks müügikoht kuni 12 m2 – kaheks päevaks    35.- eurot 

 

1.5 meelelahutusatraktsioonid (batuut, karusell, skyjump jt)                              

1.5.1 üks  müügikoht  - üheks päevaks                                                          75.- eurot 

1.5.2 üks  müügikoht -  kaheks päevaks                                                        100.- eurot 

 

1.6 mootorisõiduki parkimise eest territooriumi haljasalal  25.- eurot 

 

1.7 müügipiletile lisandub elektrienergia kasutamise vajadusel 

1.7.1 ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1 x 10A) - üheks päevaks  15.- eurot 

1.7.2 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A) - üheks päevaks                 30.-eurot  

 

1.7.3 ühe pistiku kasutamisel (1 faas, 1 x 10A) - kaheks päevaks  25.- eurot 

1.7.4 ühe pistiku kasutamisel  (3 faasi, 3 x 10A) - kaheks päevaks       40.- eurot 

 

1.8 vormistamine Maardu Linnavalitsuses, sh paberkandjal                   10.00.- eurot 

 

1.9 avaliku ürituse eelsel päeval ja kohapeal tasumisel kõik eelpoolnimetatud hinnad 

kahekordistuvad 



 

II. tänavakaubanduse puhul  

2.1 kauplejale kehtivusega  1-3 päeva 

2.1.1 üks müügikoht kuni 12 m2 – üheks päevaks    15.- eurot 

2.1.2 üks müügikoht kuni 12 m2 – kaheks päevaks    20.- eurot  

2.1.3 üks müügikoht kuni 12 m2 – kolmeks päevaks    30.- eurot 

 

2.2. kehtivusega kuni 1 kuu  

2.2.1 kauplejale        65.- eurot 

2.2.1 müüjale, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus-  

või kutsetegevust        25.- eurot 

 

3. kehtivusega kuni 3 kuud  

3.1.1 kauplejale        160.- eurot 

3.1.2 müüjale, kes müüb kaupa või osutab teenust väljaspool majandus-  

või kutsetegevust        40.- eurot 

 

 


