
Räpina Vallavolikogu 25.08.2021 

määruse nr 12 

LISA 1 

Avaliku ürituse korraldamise TEATIS 

Korraldaja andmed 

ees- ja perenimi 

registri- või isikukood 

kontaktaadress 

korraldaja esindaja ees- ja perenimi / 

vastutav isik (füüsiline isik) 

korraldaja esindaja mobiilinumber ja 

e-post

Avaliku ürituse andmed 

ürituse pealkiri 

ürituse formaat (laat, spordivõistlus, 

etendus, kontsert, perepäev vms) 

ürituse kirjeldus (eesmärk, aja- ja 

tegevuskava, täpsema kava võib esitada 

eraldi dokumendina) 

toimumise koht (aadress, katastriüksuse 

number, võib esitada eraldi  asukoha-

plaani) ja liikumismarsruut (olemasolu 

korral) 

ürituse alguse kuupäev ja kellaaeg 

ürituse lõpu kuupäev ja kellaaeg 

toimumiskoha kasutamise alguse 

kuupäev ja kellaaeg 

toimumiskoha kasutamise lõpu 

kuupäev ja kellaaeg 

prognoositav külastajate arv 

teave helitehnika kasutamise kohta 



turvalisust tagava turvaettevõtte 

nimi, registrikood ja kontaktandmed 

juhul kui ürituse korraldamisel 

kaasatakse turvaettevõte või 

andmed isiku kohta, kes vastutab 

avaliku korra ja turvalisuse eest 

(ees- ja perekonnanimi, isikukood, 

mobiilinumber, e-post) 

inventari (telgid, lava, tribüünid, piirded, 

atraktsioonid, müügi- ja teeninduspunktid, 

käimlad, prügikonteinerid, veevõtujaamad 

jms) loetelu 

teave ürituse toimumise kohas 

reklaami eksponeerimise kohta 

teave operatiivteenistuste (politsei, 

päästeteenistus, kiirabi) kaasamise 

kohta 

teave liikluspiirangu alasse 

sissesõiduloa taotlemise kohta (nt 

veokid heli- ja lavatehnikaga) 

muu oluline teave 

Ürituse korraldaja kooskõlastab ürituse järgmiste ametiasutustega ning esitab need koos 

teatisega Räpina Vallavalitsusele (märkida linnuke vastava lisa juurde): 

☐ Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, parkmetsas,

maastikukaitsealal või muul kaitse-eeskirjaga kaitse ala võetud alal, kui seda näeb ette kaitse-eeskiri

või looduskaitseseadus;

□ kinnistu omaniku või valdajaga kui üritust soovitakse korraldada kinnistul, mis ei kuulu vallale;

☐ sõltuvalt ürituse iseloomust, laadist ja asukohast teiste asutustega, füüsiliste- ja/või juriidiliste

isikutega ja/või organisatsioonidega.

Teatise allkirjastamisega kinnitan esitatud andmete õigsust ning kinnitan, 

☐ et olen teadlik avaliku ürituse korraldaja kohustusest täita avalikus kohas käitumise üldnõudeid

ning Räpina Vallavolikogu 25.08.2021 määruses nr 1-2/12 „Avaliku ürituse korraldamise ja

pidamise nõuded“, heakorra eeskirjas ja jäätmehoolduseeskirjas sätestatud nõudeid.

☐ et avalikul üritusel:

- ei toimu liikluse ümberkorraldamist ega ühissõidukite ümbersuunamist;

- ei müüda ega pakuta alkohoolseid jooke;

- ei tehta küttekoldevälist tuld, tuletöid ega kasutata pürotehnilisi tooteid;

- ei kasutata ajutisi rajatisi (tribüün, lava, suuremõõtmeline telk, konstruktsioon vms) või muud inimese

elule ja tervisele ohtu kujutavat lisainventari (v.a. spordiüritused ja etendusasutustes toimuvad üritused);

- ei toimu öörahu ajal;

- korraldamisega ei kaasne muid asjaolusid, mis võivad kaasa tuua olulise või kõrgendatud

ohu.

https://www.riigiteataja.ee/akt/109032018015#para55
https://www.riigiteataja.ee/akt/401092021006
https://www.riigiteataja.ee/akt/401092021006
https://www.riigiteataja.ee/akt/429012013057?leiaKehtiv
https://www.riigiteataja.ee/akt/427062020001


 

 

 

 

 

 

 

 
/taotleja ees- ja perekonnanimi/ 

 

 

/kuupäev/ 

 

 

/allkiri / digiallkiri/ 

 

 

 

Teatis koos võimalike lisadokumentide (asukohaplaan, ürituse täpsem kirjeldus) ja 

kooskõlastustega esitada Räpina Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-postil 

vald@rapina.ee või paberkandjal allkirjastatuna aadressil Kooli 1, Räpina 64504.  

mailto:vald@rapina.ee
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