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AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUS 

 

1. ÜRITUSE KORRALDAJA ANDMED 

Ürituse korraldaja nimi  

Aadress  

Registri- või isikukood  

Ürituse korraldaja e-posti aadress ja 
kontakttelefon 

 

Ürituse läbiviimise eest vastutava isiku 
nimi ja tema isikukood 

 

Ürituse läbiviimise eest vastutava isiku e-
posti aadress ja kontakttelefon 

 

 

2. ÜRITUS 

Ürituse nimetus  

Ürituse laad (spordivõistlus, laat, 
vabaõhukontsert, etendus, näitus vms) 

 

Ürituse toimumise koht  

Ürituse alguse kuupäev ja kellaaeg  

Ürituse lõpu kuupäev ja kellaaeg  

Ürituse lühikirjeldus  

Eeldatav osalejate arv  

Teave piletimüügi kohta  

Heli- ja/või valgustehnika kasutamine  

Paigaldatav lisainventar 
(kauplemisinventar, tribüün, lava vms) 

 

Auditi kohustusega seadmete 
kasutamine (surveseade, mänguelement, 
kuumaveekatel, gaasipaigaldis, 
elektriseade, tõsteseade vms) 

 

Lõkke tegemine*  

*lõkete arv, läbimõõt ja asukohad kaardil, esitada eraldi lehel 

 

3. JÄÄTMEHOOLDUS 

Jäätmehoolduse korraldamine 
 

Vastutaja  

Kontakttelefon  

Märkused  

WC-teenuse korraldamine Vastutaja  

Kontakttelefon  

Märkused  

Lisa 1 

Peipsiääre Vallavolikogu 

29. mai 2019 a määruse nr 19 juurde 
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4. TURVALISUSE JA MEDITSIINILISE ABI KÄTTESAADAVUSE TAGAMINE 

Hinnang turvariskide kohta  

Turvalisuse tagamine Vastutaja  

Kontakttelefon  

Märkused  

Meditsiinilise abi tagamine Vastutaja  

Kontakttelefon  

Märkused  

 

5. ILUTULESTIKU KORRALDAMINE 

Kasutatava pürotehnika kategooriad  
(Lõhkematerjaliseadus) 

 

Koht, kuupäev, kellaaeg  

Vastutaja nimi ja kontakttelefon  

Kaasatava pädevustunnistusega 
pürotehniku nimi ja kontakttelefon 

 

 

6. LIIKLUSKORRALDUS 

Sõidukite parkimise korraldamine* Vastutaja  

Kontakttelefon  

Märkused  

Suletav territooriumi/sõidutee nimi*  

Sulgemise algus Kuupäev: Kell: 

Sulgemise lõpp Kuupäev: Kell: 

*Lisada sõidukite parkimise ja liikluse korralduse skeem eraldi lehel. Ära näidata kõikide ajutiste 

liikluskorraldusvahendite asukohad ja kasutusajad, mis muudavad tavapärast liikluskorraldust. 

 

7. KAUPLEMINE 

Müügikohtade arv  Neist toitlustajaid  

Müügiaja algus Kuupäev: Kell: 

Müügiaja lõpp Kuupäev: Kell: 

Alkohoolseid jooke 
müüvate/pakkuvate 
ettevõtjate arv* 

 

* Alkohoolsete jookide müügiaeg kella 10.00-22.00 
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8. KOOSKÕLASTUSED 

Kellega on kooskõlastatud: Kooskõlastus olemas/ei 
ole/ ei ole vajalik 

Kinnistu omanik (nimi)  

Politsei- ja Piirivalveamet 
telefon: 612 3000;  e-post: ppa@politsei.ee 

 

Päästeamet 
telefon: 628 2000; e-post: rescue@rescue.ee 

 

Keskkonnaamet 
(Juhul, kui üritus toimub kaitstaval loodusobjektil) 
telefon: 680 7438; e-post: info@keskkonnaamet.ee 

 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet 

telefon: 667 2000, 620 1700; e-post: info@ttja.ee 

 

Muu ametiasutus (nimi; kontakttelefon; e-post)  

 

9. ÜRITUSE KORRALDAJA NING ÜRITUSE LÄBIVIIMISE EEST VASTUTAVA ISIKU KINNITUS 

 

Kinnitan esitatud andmete õigsust. Kinnitan, et olen teadlik korrakaitseseaduses 
sätestatud avalikus kohas käitumise üldnõuetest, Peipsiääre valla heakorra eeskirjast, 
Peipsiääre valla jäätmehoolduseeskirjast, avaliku ürituse korraldamise ja pidamise 
nõuetest Peipsiääre vallas ning kohustun neid täitma. 

 

 

______________________________________________________________________  
Ürituse korraldaja andmed (nimi, seadusliku esindaja ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri) 

 

 

______________________________________________________________________ 
              Ürituse läbiviimise eest vastutava isiku andmed (ees- ja perenimi, kuupäev, allkiri)   

 

 


