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TAOTLUS AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISEKS
Ürituse korraldaja
nimi*
aadress
registrikood/isikukood
telefon
vastutav isik üritusel

…
…
…
…
…

epost

…
telefon

…

*seltsing lisab taotlusele seltsingulepingu

Andmed ürituse kohta
nimetus
vorm

…
…
(näiteks: kontsert, näitus, laat, laste üritus, teater, sport, muu nimetada)

toimumise koht või
liikumismarsruut
ürituse algus

…
kellaaeg

ürituse lõpp
eeldatav osalejate arv
osalejate sihtgrupp
piletimüük
ürituse kirjeldus,

kellaaeg

…

korraldaja poolt
avaliku korra,
territooriumi heakorra,
ohutu liikluse, ohtlike
kohtade tõkestamise,
meditsiinilise abi,
tuleohutuse jms
tagamine

märkida muu teave
ürituse kohta

☐ kinnisasja või maaala omanik on nõus kinnisasja või maaala
kasutamisega (kui üritus ei toimu korraldaja kinnistul)
☐ korraldatakse kaubandust, kauplejale väljastatakse müügipilet
☐ korraldatakse alkohoolsete jookide pakkumist ja jaemüüki
☐ kasutatakse heli ja valgustehnikat
☐ korraldatakse ilutulestik, ilutulestiku korraldamise luba on nõutav kui
üritusel korraldatakse ilutulestik F3 ja/või F4kategooria pürotehnilise
tootega;
☐ kasutatakse autoriõigusega kaitstud teoseid, sõlmitakse leping MTÜga
Eesti Autorite Ühing
☐ kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse
tähenduses (näiteks lõbustuspargi seade)
☐ kasutatakse loomi (korraldaja teavitab Veterinaar ja Toiduametit)

Kooskõlastused (sõltuvad ürituse asukohast, iseloomust ja üritusel toimuvast):

☐ Politsei ja piirivalveametiga
☐ Maanteeametiga,

juhul kui riigiteel muudetakse liikluskorraldust (tänava/tee sulgemine,
parkimiskorralduse muutmine, lubatud sõidukiiruse vähendamine vms) või kui üritus toimub
maanteel;
Päästeameti Lõuna päästekeskusega, juhul kui:
☐ üritus korraldatakse selleks mitte ettenähtud ehitises ning kooskõlastatakse asendiplaan, millele on
märgitud evakuatsiooniteed ja päästesõidukite sisenemisteed. Sama nõue kehtib ajutise ehitise ning
atraktsioonide paigaldamise kohta;
☐ kooskõlastatakse lõkke asukoht ja tule leviku piiramiseks vajalike tulekustutusvahendite kogus.
☐ MTÜga Kagu Ühistranspordikeskus, juhul kui ürituse tõttu korraldatakse ümber ühissõidukite
liiklus;
☐ Keskkonnaametiga, juhul kui üritus korraldatakse kaitsealuses pargis, maastikukaitsealal või muul
kaitseeeskirjaga kaitse alla võetud alal, kui seda näeb ette kaitseeeskiri või looduskaitseseadus;
☐ teiste asutustega, füüsiliste ja/või juriidiliste isikutega ja/või organisatsioonidega sõltuvalt ürituse
iseloomust ja asukohast.

kuupäev:

allkiri

