LÜGANUSE VALLAVALITSUS
KORRALDUS
Lüganuse

11. mai 2017 nr 164

Avaliku ürituse taotluse loa vormi kehtestamine

Korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel on Lüganuse Vallavolikogu kehtestanud 21.08.2014
määrusega nr 81 Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded. Selleks, et avaliku ürituse korraldajatele ürituse loa taotluse menetlust lihtsustada, peab
vallavalitsus vajalikuks kehtestada avaliku ürituse taotluse vorm.
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, Lüganuse
Vallavolikogu 21.08.2014 määruse nr 81 “Lüganuse valla haldusterritooriumil avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded” § 5 lõike 6, Lüganuse Vallavalitsus annab
korralduse:
1. Kehtestada Lüganuse vallas avaliku ürituse taotluse loa vorm vastavalt lisale.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Lüganuse Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või
esitada kaebuse Tartu Halduskohtule, Jõhvi kohtumajas (Kooli 2a, 41532 Jõhvi)
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse
jõustumisest.
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Lüganuse vallas avaliku ürituse taotluse loa vorm

Ürituse korraldaja nimi (juriidilise või füüsilise isiku nimi)
Ürituse korraldaja asukoht/elukoht
Ürituse korraldaja registrikood/isikukood
Ürituse nimi (näiteks vabaõhukontsert, näitus, laat, spordivõistlus, vms)
Ürituse sisu iseloomustus (võib lisada ka eraldi dokumendina)
Üritusest osavõtjate/külastajate eeldatav arv
Ürituse läbiviimise täpne asukoht/aadress või liikumismarsruut (selle olemasolu korral)
Ürituse algus alguse kuupäev ja kellaaeg
Ürituse lõpu kuupäev ja kellaaeg
Ürituse eest vastutava isiku nimi, kontakttelefon, e-posti aadress
Üritusel helitehnika kasutamine

Üritusel pürotehnika kasutamine (märkida pürotehnika kategooria ja korraldaja kontaktandmed)
Ürituse liikluskorraldus ja parkimine (kui ürituse läbiviimisega on seotud liikluse
ümberkorraldamine, peab ürituse korraldaja lisama taotlusele kooskõlastatud liikluskorralduse
muudatuste skeemi, milles on näidatud vajalikud liikluskorraldusvahendid (märgid jms),
parkimisvõimalused ning liikluse korraldamise eest vastutav isik ja tema kontaktandmed)

Üritusel avaliku korra ja turvalisuse eest vastutava isiku nimi, isikukood ja telefon
Alkohoolsete jookide pakkumise või müügi korral märgitakse alkohoolse joogi
etanoolisisaldus
Maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui üritus ei toimu munitsipaalmaal
(võib lisada ka eraldi dokumendina)

Taotleja nimi, esindusõiguse alus, kuupäev, allkiri

