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Lindora laadaga seotud õigusaktid aastatel 2005-2011 

 

Pealkiri  Andja  Liik  
Akti 

nr  

Akti 

kuupäev  

Lindora Laada müügipileti hinna 

kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 33 13.10.2005 

Lindora Laada müügipileti hinna 

kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 23 30.08.2006 

Lindora Laada müügipileti hinna 

kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 25 26.09.2007 

Lindora Laada müügipileti hinna 

kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 18 27.08.2008 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi 

jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 32 26.09.2005 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi 

jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 24 30.08.2006 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 25 30.08.2006 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi 

jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 26 26.09.2007 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 27 26.09.2007 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi 

jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 19 27.08.2008 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 20 27.08.2008 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi 

jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 21 23.09.2009 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastseliina 

Vallavolikogu 
määrus 22 23.09.2009 

Volikogu määrused on olemas ka aastatest  2010 ja 2011  nii kange alkoholi 

müügikeelu kui pürotehnika toodetega kauplemise keelu kohta. Need on avaldatud 

valla kodulehel. 
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Riigi Teataja: KO, 01.11.2005, 239, 2239 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2005, 239, 2239 

Lindora Laada müügipileti hinna kehtestamine 

Vastu võetud 13.10.2005 nr 33 

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 alusel.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2005a toimuva Lindora Laadal kauplejatele müügipileti 

hinnaks ühes müügikohas (3x3 m) 100,00 krooni.  

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

3. Määrus jõustub 20.oktoobril 2005a.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL 

 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2005, 222, 2108 

 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina Vallavolikogu 26. septembri 2005. a määrus nr 1-1/32  

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 

37 ja alkoholiseaduse § 42 lõike 1 alusel ning arvestades vajadusega avaliku korra 

tagamise huvides avalikul üritusel keelata kange alkohoolse joogi jaemüük.  
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1. Kehtestada 28.oktoobril 2005a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud perioodil on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

4. Määrus jõustub 01. oktoober 2005. a.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL 

 

Aasta 2006 

Riigi Teataja: KO, 06.09.2006, 163, 1846  

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2006, 163, 1846 

Lindora Laada müügipileti hinna kehtestamine 

Vastseliina Vallavolikogu 30. augusti 2006. a määrus nr 1-1.1/23  

Määrus kehtestatakse Kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 ning 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg1 ja § 91 lg 1 alusel.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2006. a toimuva Lindora Laadal kauplejatele müügipileti 

hinnaks ühes müügikohas (3×3 m) 100,00 krooni.  

2. Punktis 1 nimetatud müügipileti hinna maksmisest on vabastatud käsitööga 

kauplejad.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  
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4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL 

 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2006, 163, 1847 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastseliina Vallavoliko 30. augusti 2006. a määrus nr 1-1.1/ 24  

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 

37 ja alkoholiseaduse § 42 lõike 1 ja Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg1 ja § 9¹ 

lg 1 alusel ning arvestades vajadusega avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel keelata kange alkohoolse joogi jaemüük.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2006. a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud perioodil on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  
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Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2006, 163, 1848 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastseliina Vallavoliko 30. augusti 2006. a määrus nr 1-1.1/25  

Määrus kehtestatakse lõhkematerjaliseaduse § 60 lõike 3, Halduskohtumenetluse 

seadustiku § 9 lg1 ja § 91 lg 1 alusel ning arvestades vajadust avaliku korra tagamise 

huvides avalikul üritusel kehtestada pürotehniliste toodetega kauplemise ja 

ilutulestiku korraldamise keeld, et vältida elanikkonnale vigastuste tekitamise ning 

materiaalse kahju ohtu.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2006. a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld.  

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

Aasta 2007 

 

Riigi Teataja: KO  2007, 166, 1981 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2007, 166, 1981 
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Lindora Laada müügipileti hinna kehtestamine 

Vastu võetud 26.09.2007 nr 25 

Määrus kehtestatakse Kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 ning 

Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 91 lg 1 alusel.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2007a toimuva Lindora Laadal väikekauplejatele 

müügipileti hinnaks ühes müügikohas (3x3 m) 150,00 krooni;  

2. Kehtestada 28. oktoobril 2007a toimuva Lindora Laadal toitlustusteenust 

pakkuvatele kauplejatele müügipileti hinnaks ühes müügikohas (4x4) 500.- krooni:  

3. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud müügipileti hinna maksmisest on 

vabastatud käsitööga, loomade-ja kodulindudega ning talukaubaga ning talus 

valmistaud toiduga väikekauplejad;  

4. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

5. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2007, 166, 1982 

 

 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastu võetud 26.09.2007 nr 26 
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Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja alkoholiseaduse § 

42 lõike 1 ja Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 91 lg 1 alusel ning 

arvestades vajadusega avaliku korra tagamise huvides avalikul üritusel keelata kange 

alkohoolse joogi jaemüük.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2007a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld;  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud perioodil on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2007, 166, 1983 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastu võetud 26.09.2007 nr 27 

Lõhkematerjaliseaduse1 § 60 lõike 3, Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 

91 lg 1 alusel ning arvestades vajadust avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel kehtestada pürotehniliste toodetega kauplemise ja ilutulestiku korraldamise 

keeld, et vältida elanikkonnale vigastuste tekitamise ning materiaalse kahju ohtu.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2007a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld;  
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2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina Vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

Volikogu esimees Ivar TRAAGEL 

Aasta 2008 

Riigi Teataja: KO 2008, 123, 1746 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2008, 123, 1746 

 

Lindora Laada müügipileti hinna kehtestamine 

Vastu võetud 27.08.2008 nr 18 

Määrus kehtestatakse kaubandustegevuse seaduse § 18 lõike 5 ja 

halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 alusel.  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2008a toimuva Lindora Laadal kauplejatele müügipileti 

hinnaks ühes müügikohas (4 x 3 m) järgmiselt:  

1.1 Tööstuskaubaga kauplejale 200,00 krooni  

1.2 Toidukaupadega kauplejale 200.00 krooni  

1.3 Raamatutega kauplejatele 200.00 krooni  

2. Kehtestada 28. oktoobril 2008a toimuva Lindora Laadal toitlustusteenust 

pakkuvatele kauplejatele müügipileti hinnaks ühes müügikohas (4 x 4 m) 500.00 

krooni.  

3. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud müügipileti hinna maksmisest on 

vabastatud käsitööga, loomade-ja kodulindudega ning talukaubaga ning talus 

valmistaud toiduga väikekauplejad.  
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4. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.  

5. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

Volikogu esimees Ivar TRAAGEL 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2008, 123, 1747 

 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastu võetud 27.08.2008 nr 19 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja alkoholiseaduse § 42 lg 1, 

lg 2 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 alusel ning arvestades 

vajadusega avaliku korra tagamise huvides avalikul üritusel keelata kange alkohoolse 

joogi jaemüük.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2008a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ajal on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  
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Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2008, 123, 1748 

 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 

Vastu võetud 27.08.2008 nr 20 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, lõhkematerjaliseaduse1 § 60 

lg 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 alusel ning arvestades 

vajadust avaliku korra tagamise huvides avalikul üritusel kehtestada pürotehniliste 

toodetega kauplemise ja ilutulestiku korraldamise keeld, et vältida elanikkonnale 

vigastuste tekitamise ning materiaalse kahju ohtu.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2008a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld.  

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

 

 

Aasta 2009 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 
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Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2009, 148, 1990 

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

Vastu võetud 23.09.2009 nr 21 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja alkoholiseaduse § 

42 lõike 1, lõike 2 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 ja § 9¹ lõike 1 

alusel ning arvestades vajadusega avaliku korra tagamise huvides avalikul üritusel 

keelata kange alkohoolse joogi jaemüük.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2009.a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ajal on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

 

Väljaandja: Vastseliina Vallavolikogu 

Akti liik: määrus 

Teksti liik: algtekst 

Avaldamismärge: KO 2009, 148, 1991 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise ning ilutulestiku 

korraldamise keelu kehtestamine 
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Vastu võetud 23.09.2009 nr 22 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, 

lõhkematerjaliseaduse1 § 60 lõike 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lõike 1 ja § 

9¹ lõike 1 alusel ning arvestades vajadust avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel kehtestada pürotehniliste toodetega kauplemise ja ilutulestiku korraldamise 

keeld, et vältida elanikkonnale vigastuste tekitamise ning materiaalse kahju ohtu.  

1. Kehtestada 28.oktoobril 2009.a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld.  

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist.  

 Volikogu esimees Ivar TRAAGEL  

 

Aasta 2010 
 

Allikas: http://avalik.amphora.ee/vastseliinavv/document.aspx?id=258301 

 

MÄÄRUS  

 

 

Vastseliina      29. september 2010.a nr 1-

1.1/23 

 

 

Lindora Laadal kange alkohoolse  

joogi jaemüügi keelu kehtestamine 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja alkoholiseaduse § 42 lg 1, lg 2 

ja halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ja Vastseliina valla põhimääruse § 

11 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades vajadusega avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel keelata kange alkohoolse joogi jaemüük, Vastseliina vallavolikogu 

m ä ä r a b: 

1. Kehtestada 28. oktoobril 2010.a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld. 
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2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ajal on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise 

või ladustamise eesmärgist. 

 

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates 

määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest 

teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 

seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse 

teatavakstegemisest; 

 

4. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. 

 

 

 

 

Ivar Traagel 

vallavolikogu esimees 

 

 

Allikas: http://avalik.amphora.ee/vastseliinavv/document.aspx?id=258303 

 

MÄÄRUS  

 

 

Vastseliina      29. september 2010.a nr 1-

1.1/24 

 

 

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise 

ning ilutulestiku korraldamise keelu kehtestamine 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, lõhkematerjaliseaduse1 § 60 lg 

3, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ja Vastseliina valla põhimääruse § 

11 lõigete 1 ja 2 alusel ning arvestades vajadust avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel kehtestada pürotehniliste toodetega kauplemise ja ilutulestiku korraldamise keeld, 

et vältida elanikkonnale vigastuste tekitamise ning materiaalse kahju ohtu, Vastseliina 

vallavolikogu 

m ä ä r a b 

1. Kehtestada 28. oktoobril 2010.a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste 

toodetega kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld. 
 
2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates 

määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest 

teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse 
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seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse 

teatavakstegemisest; 

 

3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist. 

 

 

 

 

 

Ivar Traagel 

vallavolikogu esimees 

 

Aasta 2011 

Allikas: http://www.vastseliina.ee/index.php?picfile=1577 

 

MÄÄRUS  

Vastseliina       31. august 2011.a nr 1-1.1/21  

Lindora Laadal kange alkohoolse joogi jaemüügi keelu kehtestamine  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja alkoholiseaduse § 42 lg 1 

p 1, lg 2 ja halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ja Vastseliina valla 

põhimääruse § 11 lõigete 1 ja 2 ning Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse 

10.08.2011.a avalduse nr 31 alusel ja arvestades vajadusega avaliku korra tagamise 

huvides avalikul üritusel keelata kange alkohoolse joogi jaemüük,  

Vastseliina vallavolikogu  

m ä ä r a b:  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2011.a toimuval Lindora Laadal kauplejatele kange 

(etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) alkohoolse joogi jaemüügi keeld.  

2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ajal on Lindora Laada territooriumil 

keelatud hoida ja ladustada kanget (etanoolisisaldusega üle 22 mahuprotsendi) 

alkohoolset jooki, sõltumata selle alkohoolse joogi kuuluvusest või hoidmise või 

ladustamise eesmärgist.  

3. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

4. Määrus jõustub 5.septembril 2011a.  

http://www.vastseliina.ee/index.php?picfile=1577
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Ivar Traagel  

vallavolikogu esimees 

Allikas: http://www.vastseliina.ee/index.php?picfile=1578 

 

MÄÄRUS  

Vastseliina       31. august 2011.a nr 1-1.1/22  

Lindora Laadal pürotehniliste toodetega kauplemise ning ilutulestiku korraldamise 

keelu kehtestamine  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, lõhkematerjaliseaduse 53 lg 

7, § 60 lg 3, halduskohtumenetluse seadustiku § 9 lg 1 ja § 9¹ lg 1 ja Vastseliina valla 

põhimääruse § 11 lõigete 1 ja 2, Vastseliina Piiskopilinnuse Sihtasutuse 10.08.2011.a 

avalduse nr 31 alusel ja arvestades vajadust avaliku korra tagamise huvides avalikul 

üritusel kehtestada pürotehniliste toodetega kauplemise ja ilutulestiku korraldamise 

keeld, et vältida elanikkonnale vigastuste tekitamise ning materiaalse kahju ohtu, 

Vastseliina vallavolikogu  

m ä ä r a b  

1. Kehtestada 28. oktoobril 2011.a toimuval Lindora Laadal pürotehniliste toodetega 

kauplemise ning ilutulestiku korraldamise keeld. 

2. Käesoleva määruse peale võib esitada Vastseliina vallavolikogule vaide 

haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest 

teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud määrusest teada saama või 

esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud 

korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest;  

3. Määrus jõustub 5. septembril 2011a.  

Ivar Traagel  

vallavolikogu esimees 

 

 

http://www.vastseliina.ee/index.php?picfile=1578

