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LEISI VALLA AVALIKU KORRA EESKIRI
I. ÜLDSÄTTED
1.1 Avaliku korra eeskirja ülesanne on koos vastavate riigi õigusaktidega tagada Leisi valla
haldusterritooriumil avalik kord ja inimeste turvalisus.
1.2 Eeskiri kehtib Leisi valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele
ja füüsilistele isikutele, kes viibivad valla haldusterritooriumil.
1.3 Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis
tegelikult on üldkasutatav, samuti ühissõiduk.
1.4 Iga inimese kohus on hoida korda ja pidada puhtust, ära hoida iseenda ja tõkestada teiste
tegevust, mis rikub käesolevas eeskirjas sätestatud või üldtunnustatud käitumisreegleid.
1.5 Lapsevanemate või eestkostjate kohuseks on teostada avalikes kohtades järelvalvet oma laste
või eestkostetavate üle.
II. AVALIKU KORRA NÕUDED
2.1 Kõigis avalikes kohtades on keelatud kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, lärmamine,
sõimamine ja muud kaaskodanike sündsustunnet ja ühiselu reegleid rikkuvad teod.
2.2 Öörahu vallas kehtib kella 23.00 – 06.00 ja öörahu rikkumine ükskõik millisel viisil on
keelatud (sh muusikaline müra, sõidukite kasutamisega seotud müra jms tegevus).
2.3 Töid, millega kaasnev müra ületab sanitaareeskirjas kehtestatud päevase olmemüra normi, võib
teha ajavahemikus kella 08.00 – 21.00. Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste
likvideerimisel.
2.4 Avalikes kohtades ürituste korraldamiseks on vajalik vallavalitsuse kooskõlastus. Ürituse
korraldaja vastutab avaliku korra eest üritusel.
2.5 Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult kehtestatud korras väljastatud kauplemisloa
alusel ja kauplemisloal ettenähtud lahtioleku aegadel ning tingimustel.
2.6 Kauplemisega tegelevate ettevõtete omanikud peavad täitma vallavalitsuse või politsei esildisi
turvalisuse, avaliku- ja heakorra tagamiseks kehtestatud tähtaja jooksul.
2.7 Vallavalitsus võib avaliku korra tagamise huvides peatada kauplemisloa kehtivuse alkohoolse
joogi jaemüügi õiguse suhtes ühes müügikohas, teatud müügikohtades või kogu valla
territooriumil avaliku ürituse toimumise ajaks seadusest tulenevatel tingimustel ja korras.
2.8 Avaliku koosoleku seaduse kohaselt peab avaliku koosoleku korraldaja ja läbiviija ning
koosolekust osavõtja järgima seadusest tulenevaid piiranguid ning hoiduma keelatud tegudest.
2.9 Alaealistele mittesoovitatava ürituse korraldamisel peab nimetatud ürituse kuulutusel olema
sellekohane märge, mille eest kannab hoolt ürituse korraldaja.
2.10 Ürituste korraldajad peavad jälgima, et alla 16-aastastele isikutele korraldatud üritus lõpeks
vähemalt üks tund enne alaealiste liikumispiirangu algust.
2.11 Üritusel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete
müük ning tarvitamine.
2.12 Ilutulestiku korraldamiseks peab olema politseiprefektuuri ning päästeteenistuse luba ja
vallavalitsuse kooskõlastus.
2.13 Keelatud on viibida avalikes kohtades joobeseisundis, kui see solvab inimväärikust ja
ühiskondlikku moraalitunnet, samuti on keelatud alkohoolsete jookide ja muude joovastavate
ainete pruukimine avalikes kohtades, kus puudub alkohoolsete jookide lahtise müügi luba.
2.14 Keelatud on eluruumidesse, ettevõtetesse või ametiasutustesse sisenemisega seotud
kauplemine, teenuste ja kaupade pakkumine, tellimuste korjamine ning aateline ja usuline
tegevus, kui sellega kaasneb kaasinimeste häirimine.
2.15 Keelatud on siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse pärast nende üldises kasutuses oleku
aega ilma haldaja, valdaja või kasutaja loata, samuti siseneda või viibida võõras valduses ilma
omaniku loata.

2.16 Turvalisuse ja heakorra tagamiseks on kortermajade elanikel õigus lukustada üldkasutuses
olevaid ruume, tagades kõigi üldkasutuses olevate ruumide kasutajate ja vajadusel
operatiivtalituste juurdepääsu.
2.17 Üldkasutatavate hoonete sisekorraeeskirjad on kohustuslikud täitmiseks nii oma töötajatele
kui ka teistele isikutele.
2.18 Keelatud on lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada teede, platside, lasteväljakute,
surnuaedade jm avalike kohtade inventari, valgusteid, hoonete fassaade, bussipaviljone, aknaid,
uksi, piirdeaedu, kanalisatsioonikaeve, soojatrasse jne.
2.19 Keelatud on rikkuda, omavoliliselt maha võtta või omavoliliselt ümber paigutada
liiklusmärke, viitasid, kuulutuste tahvleid ja sinna paigutatud kuulutusi ja teateid,
tuletõrjevahendeid jne.
2.20 Keelatud on suitsetamine tervishoiuasutuses ja selle piiritletud territooriumil, koolis ja
lasteaias ning nende piiritletud territooriumil, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuse ruumides,
kultuurimajas, spordihoones ja -rajatises, korterelamu ühises kasutuses olevates koridorides ja
trepikodades, eluruumi üürnike ühises kasutuses olevates ruumides omaniku nõudmisel,
kaubandus-, tootmis- ja teenindusettevõttes, kui need ei ole toitlustus- ja majutusettevõtted ning
reisijaid vedavas ühissõidukis, kui loetletud kohtade omanik, valdaja või tööandja ei ole
eraldanud tähistatud spetsiaalset ruumi või ala kus võib suitsetada.
2.21 Keelatud on alkohoolsete jookide müümine või edastamine joobnud olekus täisealistele
isikutele.
2.22 Keelatud on telkimine, lõkke tegemine ja prügi maha loopimine selleks mitte ettenähtud
kohtades ning puid või taimestikku kahjustav tegevus.
2.23 Puhkealadel ja supelrandades on keelatud koduloomade ujutamine ja nende kaasavõtmine
puhkealale.
III. AVALIKU KORRA NÕUDED ALAEALISTE SUHTES
3.1 Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid ja nende vanemad, hooldajad või neid
asendavad isikud on kohustatud kasvatama ja õpetama oma lapsi, samuti tagama laste
koolikohustuse täitmise ning nad vastutavad oma laste poolt korda saadetud tegude eest
seadusega ettenähtud korras.
3.2 Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades
kella 23.00 – 06.00 ja ajavahemikus 1. juunist – 31. augustini on alaealistel keelatud viibida
ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella 24.00 – 05.00. Antud piirang ei kehti jaaniööl
ja uusaastaööl, kusjuures alaealise eest vastutab lapsevanem või eestkostja.
3.3 Keelatud on alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine või edastamine alaealistele.
3.4 Alaealisel on keelatud tarvitada alkohoolseid jooke ja muid joovastavaid aineid, samuti on neil
keelatud suitsetamine ning täisealised on kohustatud takistama alaealiste sellist tegevust.
3.5 Alaealistel on keelatud lõkete tegemine ilma täiskasvanu juuresolekuta.
IV. VASTUTUS JA KONTROLL
4.1 Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust Karistusseadustiku § 262 järgi.
4.2 Eeskirja täitmist kontrollima ning õigusrikkumise asja kohtuväliselt menetlema ja karistust
määrama on volitatud politseiametnikud ja Leisi Vallavalitsuse poolt määratud ametiisikud.

