
Meremäe Vallavolikogu 14.11.2014  

määruse nr 19 lisa  

Meremäe Vallavalitsus  

Meremäe vald  

Võru maakond  

Avaliku ürituse korraldamise teatis     ...................................  

(kuupäev)  

1. Avaliku ürituse nimetus ja liik  

.........................................................................………..…............................................................  

(etendus, võistlus, kaubandusüritus, reklaamüritus, lõbustusüritus jms)  

 

2. Planeeritava ürituse lühikirjeldus (mh märkida erisused liikluskorralduses, loomade 

kasutamine üritusel, ilutulestiku või muu teisi isiku häiriva müra või valgusefekti kasutamine, 

toidu käitlemine jms).  

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Ürituse toimumise aeg  

………………………………………………………………………………………………….  

(kuupäev või ajavahemik ning kellaeg või kellaajad)  

 

4. Ürituse toimumise koht  

…………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………….  

(toimumiskoha aadress või selgitus või kirjeldus toimumiskoha asukoha kohta)  

 

5. Ürituse korraldaja andmed  

………………………………………………………………………………………………… 

(füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood; juriidilise isiku või asutuse 

nimetus ja registrikood; isikute ühenduse liik ja nimetus)  

………………………………………………………………………………………………… 

(juriidilise isiku, asutuse või isikute ühenduse esindaja nimi ja isikukood või sünniaeg)  

 

6. Üritusel avaliku korra eest vastutava isiku andmed (kui üritusel avaliku korra eest 

vastutav isik ei ole ürituse korraldaja või teda esindav isik)  

.......................................................................................................................................................  

nimi ja kontaktandmed (avaldaja valikul telefoninumber, e-posti aadress, postiaadress)  

 

7. Andmed heli- ja valgus- ja/või pürotehnika kasutamise kohta, juhul kui neid 

kasutatakse: ……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Meetmed avaliku korra ohu ennetamiseks (sõltuvalt ürituse iseloomust ja sellel 

toimuvast)  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 



Käesolevas taotluses märgitud avaliku ürituse korraldajana olen teadlik avaliku ürituse 

korraldamist reguleerivate õigusaktide sisust ja kohustun neid täitma 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 ( nimi, allkiri ja kuupäev ) 

 

Taotlusele tuleb lisada: 

1. kinnisasja või maa-ala omaniku nõusolek/kooskõlastus kinnisasja või maa-ala kasutamiseks  

(kui üritus ei toimu korraldaja kinnistul); 

2. turvaplaan ja turvalisusega seotud asendiplaan, kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud 

turvarisk; 

3. teede ja tänavate sulgemise korral Maanteeametiga ja Politsei- ja Piirivalveametiga 

kooskõlastatud liikluskorraldusskeem, kui avaliku üritusega kaasneb liikluskorralduse 

muutmine või kui üritus toimub maanteel (nt jalgrattatuur, mootorsõidukite võistlus jms); 

4. Päästeameti kooskõlastus, kui taotletakse luba ürituse korraldamiseks, kus tehakse lahtise 

tulega seotud töid või toiminguid (lõke, tõrvik vms). 

 

……………………..   …………………………………………..  

(allkiri)      teatise esitaja kontaktandmed  

(e-posti aadress või telefoninumber) 

 

 

 

 


