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Kastre valla avaliku ürituse korraldamise kord
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kastre valla avaliku ürituse korraldamise korra (edaspidi kord) ülesandeks on määrata
kindlaks avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemise ja ürituse korraldamise reeglid.
§ 2. Käesolev kord kehtib Kastre valla haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile
füüsilistele ja juriidilistele isikutele.
§ 3. Eeskirjaga reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimusi Kastre Vallavalitsus (edaspidi
vallavalitsus).
§ 4. Avalik üritus (edaspidi üritus) on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus,
võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole
koosolek. Avaliku ürituse korraldaja on füüsiline või juriidiline isik.
2. peatükk
AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMINE
§ 5. Avalike ürituste korraldamiseks, mis toimuvad avalikel territooriumidel või üldkasutatavates
hoonetes, tuleb esitada kooskõlastustaotlus vallavalitsusele vähemalt 21 päeva enne ürituse algust.
§ 6. Avaliku ürituse loa taotluse vormi kinnitab vallavalitsus oma korraldusega ja vorm on
kättesaadav valla veebileheküljel.
§ 7. Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb teede ja tänavate sulgemine ja/või liikluse
ümberkorraldamine, taotleb ürituse korraldaja politsei kooskõlastuse ja tee omaniku nõusoleku.
§ 8. Avaliku lõkke tegemisel (jaanituli jms) peab selle kooskõlastama päästeametiga. Avaliku
lõkke tegemise koht peab paiknema mis tahes ehitisest, põlevmaterjali hoiukohast või metsast
vähemalt 50 m kaugusel.
§ 9. Avaliku korra üritusel on kohustatud tagama ürituse korraldaja.

§ 10. Avalikul üritusel kauplemiseks peab ettevõtjal olema tehtud vastav registreering
majandustegevuse registris.
§ 11. Alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük on lubatud ainult vastava loa olemasolul.
Alkoholi müügi eest vastutaja on kohustatud tagama avaliku korra müügiplatsil.
§ 12. Vallavalitsusel on õigus alaealiste öist liikumispiirangut ajutiselt lühendada seoses avalike
üritustega. Sel juhul peab ürituse korraldaja esitama vallavalitsusele vastava taotluse hiljemalt 7
päeva enne üritust.
§ 13. Alla 16-aastastele alaealistele suunatud ürituste korraldaja on kohustatud tagama, et üritus
lõpeks vähemalt üks tund enne öise liikumispiirangu algust.
3. peatükk
AVALIKU ÜRITUSE LOA TAOTLUSE MENETLEMINE
§ 14. Avaliku ürituse loa taotluse menetlemine
(1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna eest
vastutav ametnik (edaspidi menetleja) kolme tööpäeva jooksul arvates taotluse saabumisest.
(2) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on
muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või
kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused
kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, võetakse taotlus menetlusse.
(3) Kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud
õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat.
(4) Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa 10 tööpäeva jooksul alates nõuetekohase
taotluse esitamisest või jätab käesoleva määruse § 16 sätestatud juhtudel loa andmata.
(5) Vallavalitsusel on õigus avaliku ürituse korraldamise lubamisel:
1) näha avaliku korra, liikluse ja osavõtjate turvalisuse tagamiseks ette põhjendatud lisatingimusi;
2) teha ettepanek ürituse koha, marsruudi või aja muutmiseks;
3) kohustada ürituse korraldajat valla haljasalal või muul avalikul territooriumil toimuva ürituse
korral korraldama ürituse territooriumi puhastamine ja/või haljasala taastamine;
(6) Vallavalitsus teavitab korraldajat loa andmisest või andmata jätmisest kolme tööpäeva jooksul
alates loa andmise või loa andmata jätmise otsuse tegemisest.
§ 15. Avaliku ürituse luba
Avaliku ürituse luba vormistatakse vallavalitsuse protokollilise otsusena.
§ 16. Avaliku ürituse loa andmata jätmine
Avaliku ürituse loa võib jätta andmata, kui:

1) kohaliku politsei-, pääste- ja meditsiiniasutuse esindajad või Vallavalitsus põhjendatult ei
kooskõlasta esitatud taotlust;
2) samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse
korraldamine;
3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja/või kohas oma sisult mittesobilik;
4) loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi õigusaktidest
tulenevalt;
5) eelneva ühe aasta jooksul on korraldajale antud avaliku ürituse luba kehtetuks tunnistatud või
avalik üritus oli peatatud või lõpetatud;
6) muudel põhjendatud juhtudel.
4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 17. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks:
1) Haaslava Vallavolikogu 27.08.2014 määrus nr 14 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded Haaslava vallas“;
2) Mäksa Vallavolikogu 26.05.2014 määruse nr 14 „Avaliku ürituse korraldamise kord“;
3) Võnnu Vallavolikogu 25.06.2015 määrus nr 10 „Võnnu valla haldusterritooriumil avaliku
ürituse korraldamise ja pidamise nõuded“.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.
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