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Tapa turuplatsil kauplemise
reeglite kehtestamine
Lähtudes Tapa Vallavalitsuse 14.10.2020 korralduse nr 601 „Tapa vallale kuuluva vara valitsemise
üleandmine“ ja 23.12.2020 korralduse nr 756 „Kaubanduse korraldamine ja müügipiletite hinna kehtestamine“
punktist 8
1.

Kehtestan Tapa turuplatsil kauplemise reeglid (lisa 1).

2. Kauplemise reeglid koos turu plaani ja Tapa turul kauplemise taotluse vormiga avalikustatakse valla
veebilehel ja Tapa turu juures teadete tahvlil.

(allkirjastatud digitaalselt)
Lembit Saart
juhataja

KEHTESTATUD
Tapa Vallahoolduse juhataja
28.12.2020 käskkirjaga nr 1-1/20/1

Tapa turuplatsil kauplemise reeglid
1. Lahtiolekuaeg
1.1.Tapa turg aadressil Nooruse tn 1, Tapa linn on avatud kauplemiseks teisipäevast reedeni kella 7.0015.00 ja laupäeval kella 7.00-16.00.
1.2.Esmaspäeval ja pühapäeval on turuplats suletud.
1.3.Võttes aluseks Tapa Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 53 „Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded“ ning kokkuleppel turu haldajaga on võimalik kasutada turu platsi laada või muu
samalaadse ürituse korraldamiseks turu toimumise välisel ajal (pühapäeval) vastavalt Tapa
Vallavalitsuse 23.12.2020 korraldusega nr 756 „kaubanduse korraldamine ja müügipileti hinna
kehtestamine“ kinnitatud Tapa turuplatsi kasutamise tasule.
2. Müügikohad
2.1. Turuplats on jagatud müügikohtadeks vastavalt müügileti pikkusele 1-2 m; 3-4 m; 5-6 m; 6-8 m; 9-10
m.
2.2. Müügikohal kauplemiseks on kohustus teavitada kaubanduse korraldajat, v.a isiklikust tarbimisest üle
jääva koduaia juur- ja köögiviljade, marjade ja puuviljade, lillede ning metsasaaduste ja talukaupade
müügil.
2.3. Isiklikust tarbimisest üle jääva koduaia juur- ja köögiviljade, marjade ja puuviljade, lillede ning
metsasaaduste ja talukaupade müüjad saavad kasutada turul olevaid vabu müügikohti ilma eelneva
teavituseta.
3. Kauplemise soovist teatamine ja müügikoha eraldamine
3.1. Kauplemisest teavitamiseks peab kaupleja või müüja esitama turul kauplemise taotluse. Taotluse vorm
on kättesaadav Tapa valla veebilehel (www.tapa.ee).
3.2. E-vormina taotlus ja müügipileti hinna tasumise dokument (maksekorraldus) tuleb saata vähemalt viis
tööpäeva enne soovitavat kauplemispäeva e-kirjaga aadressil vallahooldus@tapa.ee .
3.3. E-vormina müügipileti taotleja tasub Tapa Vallavalitsuse arvelduskontole müügipäeva(de)ks
küsitavate päevade arvu kordse tasu vastavalt tema poolt valitud ja kehtivale müügipinna hinnale.
3.4. Tapa Vallahooldus väljastab või jätab väljastamata vastavalt taotluses esitatud andmetele müügipileti
e-vormina.
3.5. Paberkandjal saab kauplemisest teavitada ja müügipiletit vormistada Tapa turul turu lahtioleku aegadel
kohapeal, esitades taotluse turu korraldajale ning tasudes müügipinna hinnakirjale vastava summa
sularahas.
3.6. Vastavalt taotlusele ja müügipileti hinna tasumisele väljastatakse kauplejale vormikohane müügipilet
ja eraldatakse müügikoht
3.7. Müügipileti väljastamisest ja müügikoha väljaandmisest võib kaubanduse korraldaja keelduda kui:
- kaupleja või müüja müüb kaupa, mille müügiks puudub tal õigus;
- kaupleja on esitanud kauplemise registreerimise taotluses valeandmeid;
- müügikohad on täitunud;
- kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid.
3.8. Välja antud müügipileti võib kaubanduse korraldaja tühistada kui:
- kauplemisel on rikutud korduvalt või oluliselt käesolevas või muus õigusaktis sätestatud nõudeid;
- taotleja soovil.
3.9. Keeldumisest või tühistamisest teavitatakse taotlejat operatiivselt tema esitatud kontaktandmete
vahendusel.
3.10.
Müügikohtade täitumisel võib kaubanduse korraldaja piirata turul kauplejate arvu.

4. Heakord
Kaupleja peab hoidma korras oma müügikoha ja selle ümbruse. Iga päev pärast kauplemise lõpetamist peab
koristama müügiplatsi. Prügi peab sorteerima, eraldades papi ja paberi ning olmeprügi. Turuplatsil on lubatud
kasutada prügikonteinerit vastava märgistusega prügi jaoks.
5. Kaupleja kohustused
Müügikohtadel toimuv kauba või teenuse müük peab vastama õigusaktiga sellele kauba või teenuse müügile
kehtestatud nõuetele. Lisaks peab järgima, et:
1) õigusaktiga kehtestatud nõuetele mittevastaval või kasutatud kaubal peab kauba müügikohas olema
vastavasisuline teave;
2) kaupleja teeb avalikult nähtavaks kaupleja ärinime või müüja nime ja kontaktandmed, samuti kauba
ja teenuse nimetuse ning müügihinna;
3) kaupleja või müüja annab kliendile tellimuse vastuvõtmist tõendava dokumendi või märgise, kui tellimuse
täitmine tehakse kliendi juuresolekuta. Märgis peab võimaldama identifitseerida kauplejat ärinime, müüjat
nime või registrikoodi kaudu. Kliendi juuresolekul täidetava tellimuse korral väljastatakse tellimuse
vastuvõtmist tõendav dokument kliendi soovil;
4) kauba või teenuse eest maksekaardiga tasumisel võimaldab kaupleja või müüja maksekaardi kasutamist
kliendi juuresolekul.
6. Müügi piirangud
Turukaubanduses on keelatud müüa:
1) kaupa või teenust, mille müügiga seoses esitatavas majandustegevusteates tuleb märkida seaduses sätestatud
müüdava kauba või teenuse määratlus või mille müügiks on vajalik tegevusluba;
2) kaupa kataloogi, reklaamtrükise või muu trükise alusel;
3) salvestusega ning salvestuseta audio- ja videosalvestuseks mõeldud vahendeid;
4) arvutiprogramme andmekandjal või installeerituna kõvakettal.

