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Alutaguse Vallavolikogu  

24.05.2018. a määrusele nr 51 

 

 

ALUTAGUSE  VALLAVALITSUSELE    „_____“________________20___  

 

 

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLUS 

 

 

Ürituse korraldaja 
 

Juriidilise isiku nimi 
 

Füüsilisest isikust  

korraldaja nimi 
 

 

Registrikood/Isikukood 
 

 

Kontaktaadress 
 

 

Mobiiltelefon 
  

e-post 
 

 

Vastutav isik üritusel 
  

telefon 

 

 

 

Andmed ürituse kohta 
 

Nimetus 

 

Ürituse vorm (vabaõhu-

kontsert, näitus, laat vm)  

 

Toimumise koht ja 

liikumisteekond 

 

 

Ürituse algus 

kuupäev  kellaaeg  

 

Ürituse lõpp 

kuupäev  kellaaeg   

 

Ala kasutamise algus 

kuupäev  kellaaeg  

 

Ala kasutamise lõpp 

kuupäev  kellaaeg  

 

Eeldatav osalejate arv 

 

 

Taotlusele on lisatud (kohustuslik) 

 Ürituse kirjeldus ja ajakava 

 Ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga 

 Kinnistu omaniku või maa-ala omaniku nõusolek kinnistu või maa-ala kasutamiseks 

 Territooriumi heakorra tagamise kava, prügi käitlemine (prügi kogumise lahendus) 

 Liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber 

korraldada (Maanteeameti kooskõlastus) 



 Parkimis- ja  liikluskorraldust tagava juriidilise või füüsilise isiku nimi ja 

kontaktandmed; vastutava isiku nimi ja kontaktandmed 

 Turvaplaan (vajadusel meditsiinilise teenindamise plaan) kui avaliku üritusega 

kaasneb kõrgendatud turvarisk 

 Turvalisust tagava turvaettevõtja nimi, registrikood ja aadress juhul, kui avaliku 

ürituse pidamiseks kaasatakse turvaettevõte,  

 Avaliku korra, ohutu liikluse, ohtlike kohtade tõkestamise tagamise vahendid 

 Andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest 

 

Teavitused 

 Kavatsus korraldada kaubandustegevust 

 Kavatsus korraldada alkohoolsete jookide pakkumist ja jaemüüki 

 Korraldatakse ilutulestik või kasutatakse heli- ja valgustehnikat; 

 Tehakse lõket või muid tuletöid 

 Vajadus sulgeda teid ja tänavaid 

 

 

Olen tutvunud Alutaguse Vallavolikogu poolt kehtestatud avaliku ürituse korraldamise ja 

pidamise nõuetega Alutaguse vallas ja kohustun neid täitma. 

 

Olen teadlik, et avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega Alutaguse vallale 

tekitatud materiaalse kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud 

kulutused kuuluvad hüvitamisele korraldaja poolt. 

 

Lisaks eeltoodule kinnitan oma allkirjaga, et kõik avaldusel olevad andmed on õiged 

ja vastavad tegelikkusele. 

 

 

Ürituse luba väljastada:  

 e-posti aadressile……………………………………………………. 

 postiga aadressile……………………………………………………. 

 vallavalitsuse kantseleisse aadressil Tartu mnt 56, Iisaku alevik 

 ………………………. teenuskeskusesse 

 

 

 

 

_________________________________  

Avaliku ürituse korraldaja allkiri 

 

 

 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Alutaguse Vallavalitsusele aadressil Tartu 

mnt 56, Iisaku alevik, Alutaguse vald, Ida-Virumaa 41101 või e-posti aadressile 

info@alutagusevald.ee 


