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Lisa 1  

Kinnitatud  

          Luunja vallavolikogu 

          21.01.199. a 

          Määrusega nr 1-1 

Avaliku korra eeskiri 

 

1. Avaliku korra eeskirjaülesandeks on koos vastavate riigi õigusaktidega tagada Luunja 

valla haldusterritooriumil avalik kord ja inimeste turvalisus. 

2. Avalik koht on iga territoorium, ehitis, ruum või sõiduk, mis on mõeldud üldiseks 

kasutamiseks. 

3. Avaliku koosoleku (koosolek avalikus kohas, demonstratsioon, miiting, pikett, 

religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus) korraldamist reguleeritakse 

avaliku koosoleku seadusega, teiste avalike ürituste (spordivõistlus, vabaõhukontsert, 

laat, jms) korraldamise üle otsustab Luunja vallavalitsus. 

4. Öörahu on 01. septembrist 31. maini kella 23.00-07.00 ning 01. juunist 31. augustini  

kella 24.00-06.00. 

 

II AVALIKU KORRA NÕUDED 

 

5. Avaliku kohas tohib üritusi korraldada ainult vallavalitsuse loal ja tema poolt 

kehtestatud tingimusi arvestades. Kirjalik taotlus tuleb esitada vähemalt kümme päeva 

enne ürituse algust. Taotluses esitatakse ürituse sisu, toimumise koht ja aeg 

(kuupäevaliselt ja kellaajaliselt), vastutav isik, ürituse läbiviija ning puhastustööde 

läbiviimise ja korra tagamise kohustus. 

6. Avalike kultuuriürituste läbiviimiseks, mis lõpevad pärast öörahu saabumist, annab 

kooskõlastatult politseiprefektuuriga loa vallavalitsus. 

7. Remondi- ja muude tööde tegemiseks, mis toovad kaasa liikluse sulgemise, on nõutav 

vallavalitsuse luba. 

8. Ilutulestiku korraldamiseks peab olema politseiprefektuuri ning tuletõrje- ja 

päästeameti luba. 

9. Töid, millega kaasneb müra ületab sanitaareeskirjas kehtestatud päevase olememüra 

normi, võib teha ajavahemikus kella 8.00-21.00. Erandina ei kehti see  nõue avaiide ja 

õnnetuste likvideerimisel. 

10. Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et see ei häiriks kaasinimeste 

rahu. 

11. Avalikus kohas laagrisse jäämine või sõiduki kasutamine elamiseks on lubatud ainult 

vastavalt tähistatud piirkonnas. 

12. Lõkke tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal ja täiskasvanud isikute 

juuresolekul ning hoonest vähemalt 30 m kaugusel, kusjuures tuleb arvestada 

ilmastikku ja tuule suunda. 

13. Avalikus kohas ei tohi: 

1) Toime panna kaasinimeste rahu ja kaitstust rikkuvaid või inimväärikust alandavaid 

tegusid; 

2) Lõhkuda, rikkuda või muul viisil kahjustada mis tahes vara; 

3) Põletada kulu või kõrkjaid; 

4) Paigaldada omavoliliselt reklaami; 

5) Viibida joobnuna. 

 

14. Keelatud on: 
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1) viibida korraldaja poolt tähistatud territooriumil ilma korraldaja loata; 

2) võtta tähistatud supelranda või avalikule üritusele kaasa loomi; 

3) omavoliliselt maha võtta või ümber paigaldada liiklusmärke, viitasid, plakateid; 

4) omavoliliselt ümber paigutada hoone seinale, lodžale, rõdule, piirdele või tulbale 

paigutatud nime- või numbrisilte, mälestustahvleid, tuletõrjevahendeid  ja 

tehnovõrkude koordinaattabeleid ning omavoliliselt avada või lukustada 

avariiväljapääse või –luuke; 

5) siseneda tähistatud supelranda mis tahes liiki veesõidukiga, välja arvatud eritalituse 

sõidukid; 

6) kasutada vilesid ja sireene ning tekitada muud häirivat, sealhulgas ka muusikalist 

müra, kui sellega kaasneb sanitaareeskirjas kehtestatud normide rikkumine; 

7) rikkuda ükskõik millisel viisil öörahu; 

8) suitsetada ühissõidukites ja üldkasutatavates ruumides, välja arvatud selleks ettenähtud 

kohad; 

9) müüa ja tarbida tähistatud supelrannas ja avalikel üritustel jooke klaastaaras;  

10) müüa ja kasutada pürotehnilisi tooteid ja korraldada ilutulestikku ilma sellekohase 

litsentsita; 

11) pesta veekogudes pesu või sõidukeid; 

12) siseneda võõrasse valdusse või viibida seal omaniku või valdaja loata; 

13) telkida selleks mitteettenähtud kohtades; 

14) alkoholi ja tubakatoodete  müük, ost või edasiandmine alaealistele. 

 

III VASTUTUS 

15. Eeskirja rikkumisel kannab süüdlane vastutust haldusõigusrikkumiste seadustiku 

paragrahvi 142 järgi. 

16. Eeskirja rikkujale võib määrata kohapeal rahatrahvi või koostada 

haldusõigusrikkumise protokoll haldusõigusrikkumiste seadustikus nimetatud või 

Luunja vallavolikogu poolt volitatud ametiisikud. 

 

 

 

 

 
 


