KORRALDUS
Jüri

08. detsember 2015 nr 1831

Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
vormi kinnitamine
Lähtudes Rae vallavolikogu 17. novembri 2015 määruse nr 37 „Avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise nõuded“ paragrahv 2 lõigetest 1, 3 ja 4, Rae Vallavalitsus
annab
korralduse:
1. Kinnitada Rae vallas avalike ürituste korraldamise loa taotlemiseks taotluse vorm
vastavalt Lisa 1-le.
2. Avaldada käesoleva korralduse Lisa 1 Rae valla veebilehel.
3. Korraldus jõustub 18. detsembril 2015.
4. Korralduse peale võib esitada Rae Vallavalitsusele vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise
päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada
kaebus Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

/allkirjastatud digitaalselt/
Mart Võrklaev
vallavanem

/allkirjastatud digitaalselt/

Martin Minn
vallasekretär

Rae Vallavalitsuse
08. detsember 2015
korralduse nr 1831
Lisa 1
Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus
Ürituse korraldaja
Nimi
Aadress
Isiku- või registrikood
Telefon ja e-post
Vastutav isik ja kontakttelefon üritusel:
Ürituse nimetus

Ürituse kirjeldus ja ajakava (vajadusel lisalehel)

Ürituse läbiviimise koht

Ürituse korraldamiseks territooriumi kasutusse võtmise aeg (kuupäevad ja kellaajad)
alates

kuni

Ürituse toimumise aeg (kuupäevad ja kellaajad)
alates

kuni

Üritusest osavõtjate eeldatav arv (külalised ja osalejad)
kuni 100
100-300
300-1000
Turvalisuse eest vastutav juriidiline või füüsiline isik
Nimi
Isiku- või registrikood
Telefon

1000+

Teavitused:
Kasutatakse helitehnikat
Korraldatakse ilutulestik või kasutatakse pürotehnikat
Tehakse lõket või muid tuletöid
Kasutatakse auditi kohustusega seadet seadme ohutuse seaduse tähenduses
(n lõbustuspargi seade)
Kavatsus korraldada kaubandust
Kavatsus korraldada alkohoolsete jookide pakkumist ja/või jaemüüki
Vajadus sulgeda teid ja tänavaid
Taotlusele on lisatud:
Ürituse kirjeldus ja ajakava
Ürituse toimumise asukoha skeem koos vajaliku atribuutika paigaldamise plaaniga
Liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem, kui liiklus on vaja ümber korraldada
Kinnistu või maa-ala omaniku nõusolek ja tingimused (olemasolul) kinnistu või maa-ala
kasutamiseks
Politsei- ja Piirivalveameti kooskõlastus ja tingimused ürituse toimumiseks
Muud ürituse korraldaja poolt lisatud kooskõlastused, skeemid, asendiplaanid jms

Ürituse luba väljastada
e-posti teel

e-posti aadress:

Tulen loale järele Rae Vallavalitsuse (Aruküla tee 9, Jüri) infolauda

Olen tutvunud Rae Vallavolikogu 17.11.2015 määrusega nr 37 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded“ ning kohustun neid täitma
Kinnitan esitatud andmete õigsust

(nimi)

(allkiri)

(kuupäev)

