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Hiiumaa vallavolikogu
18.02.2021 määrusele nr 114
HIIUMAA VALLAVALITSUSELE
TAOTLUS AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA VÄLJAANDMISEKS
(Taotletakse vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist)
1. ÜRITUSE KORRALDAJA ANDMED
Korraldaja nimi
Korraldaja
esindaja
(juriidilise isiku puhul)
Korraldaja
registrinumber
või
isikukood
Kontaktaadress
Vastutav isik üritusel
Kontakttelefon üritusel

e-post

2. ÜRITUS
Ürituse nimetus ja laad
Tegevuse algus kohapeal

Kuupäev:

Kell:

Tegevuse lõpp kohapeal

Kuupäev:

Kell:

* Mitmepäevase sündmuse korral märkida kõik kuupäevad ja kellaajad eraldi.
Toimumise koht ja /või
liikumismarsruut

Ürituse lühikirjeldus,
eesmärk ning aja- ja
tegevuskava

Osalejate eeldatav arv ja
sihtgrupp
Helitehnika kasutamine
ja selle võimsus
Paigaldatava
lisainventari ja/või
ajutiste ehitiste nimekiri
* Tribüün, lava, suuremõõtmeline telk või muu konstruktsioon

Auditinõudega seadmete
kasutamise
korral
seadmete nimekiri
*Auditinõuetega seadmed on surveseade, gaasiseade, elektriseade ja tõsteseade.

3. JÄÄTMEHOOLDUS
Jäätmehoolduse
korraldamine

Vastutaja
Kontakttelefon
Ala korrastamise
tähtaeg
peale
sündmuse lõppu.

Jäätmehooldusettevõtte
kaasamisel
WC või käimla- teenuse
on korraldamine

Ettevõtte nimi
Kontaktisik
telefoninumber

ja

Kasutatakse
ettevõtte
teenust
(nimetada)

On
korraldatud
olemasolevate
võimalustega
(kirjeldada)

4. TURVALISUSE JA MEDITSIINILISE ABI KÄTTESAADAVUSE TAGAMINE
(Taotleda Päästeameti kooskõlastus)

Turvalisuse tagamine

Vastutaja
Kontakttelefon
Vastutaja

Meditsiiniline abi
Kontakttelefon
* Lisada turvalisuse ja meditsiinilise abi kättesaadavuse tagamise plaan;
* Lisada turvaasendiplaan
Ettevõtte nimi
Turvaettevõtte
kaasamisel

Tegevuslitsentsi nr
Kontaktisik
ja
telefoninumber
Kaasatavate
turvatöötajate arv

* Lisada turvaasendiplaan
5. ILUTULESTIKU JA AVALIKU LÕKKE KORRALDAMINE
(Avaliku lõkke korraldamisel
teavituskohustus ja KOV-i luba)

taotleda Päästeameti kooskõlastus, ilutulestiku korraldamisel

Kasutatava pürotehnika kategooriad
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Koht, kuupäev ja kellaaeg
Vastutaja nimi ja telefoninumber
Kaastava pädevustunnistusega
pürotehniku nimi ja telefoninumber
* Lisada ilutulestiku skeem esitatuna kaardil, kus on märgitud ka ohuala
Lõkke tegemise koht avalikul
üritusel ja tule leviku piiramiseks
vajalike tulekustutusvahendite kogus
*Päästeametile tuleb esitada taotlus avaliku lõkke kooskõlastamiseks. Blanketi leiab siit:
https://www.rescue.ee/et/avaliku-uerituse-kooskolastamine

6. LIIKLUSKORRALDUS (Riigimaanteedel taotleda Transpordiameti luba, valla teedel KOVi
luba)

Suletav/piiratav
territoorium
Sulgemise algus

Kuupäev:

Kell:

Sulgemise lõpp

Kuupäev:

Kell:

* Mitmepäevase sündmuse korral märkida kõik kuupäevad ja kellaajad eraldi.
Vastutaja
Kontakttelefon
* Lisada sõidukite parkimise ja liikluse korralduse skeem. Ära näidata kõikide
liikluskorraldusvahendite asukohad ja ajad, mis muudavad tavapärast liikluskorraldust.

7. TEAVITAMINE LIIKLUSKORRALDUSE MUUTUSTEST
Teavitamise kanalid
Teavitamise aeg
* Vajadusel lisada teavituslehe näidis

NB! Olulise mõjuga liikluspiirangu korral on korraldaja kohustatud piirkonna elanikke teavitama
otsepostitusega vähemalt 3 tööpäeva enne piirangu algust.
8. KAUPLEMINE
Müügikohtade arv
Alkohoolseid jooke ja/või
tubakatooteid
müüvate
ettevõtjate nimekiri koos
registrikoodidega
ja
alkohoolse
joogi
etanoolisisaldus (kuni 22%
mahust või üle 22%

Neist toitlustajad
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mahust);

Müügiaja algus

Kuupäev:

Kell:

Müügiaja lõpp

Kuupäev:

Kell:

* Mitmepäevase sündmuse korral märkige kõik kuupäevad ja kellaajad eraldi
9. REKLAAMI PAIGALDAMINE
Plakatid ja infokandjad kuni
A3
omavalitsuse
reklaamkastidesse
Plakatid ja infokandjad
mujale kui omavalitsuse
reklaamkastidesse
*Välireklaami paigaldamisel tuleb lähtuda Hiiumaa Vallavolikogu 21.11.2019 määrusest nr 85
„Välireklaami paigaldamise eeskiri“
https://www.riigiteataja.ee/akt/426112019016

10. KOOSKÕLASTUSED (taotleb ürituse korraldaja)
Politsei- ja Piirivalveamet Lääne prefektuur Kärdla politseijaoskond
Sadama tn 26, Kärdla; 440 1401; laane@politsei.ee
Päästeameti Lääne Päästekeskus Hiiumaa päästepiirkond
Kõrgessaare mnt 45F/47; 4622062; laane@rescue.ee
Transpordiameti Lääne teehoiu osakond
(Juhul, kui üritusel muudetakse liikluskorda riigimaanteel)

Posti 4, Kärdla; 4622763; marika.koppel@transpordiamet.ee
Territooriumi valdaja
(Juhul, kui ürituse toimumise koht on korraldajale mittekuuluv maa-ala)

* Olen tutvunud Hiiumaa vallavolikogu 18.02.2021 määrusega nr 114 „Hiiumaa vallas avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise kord“ ja nõustun täitma kõiki nõudeid.
* Tagan, et ürituse läbiviimisel on kinnisasja või selle osa kasutamiseks olemas kinnisasja
omaniku või valdaja nõusolek.
* Kõik esitatud andmed on õiged.
________________________
(nimi, allkiri, kuupäev või märge digiallkirja kohta)
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