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Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise
nõuded

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lg 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
Määrusega kehtestatakse Albu valla haldusterritooriumil avaliku ürituse (edaspidi
üritus) korraldamise ja pidamise nõuded.
§ 2. Üritusest teavitamise kohustus
(1) Üritusest teavitatakse vallavalitsust juhul kui:
1) selle pidamine nõuab tee sulgemist või liikluse ümberkorraldamist või
2) see on kavas pidada väljaspool hoonet või kogunemiseks ette nähtud rajatist ja selle
pidamiseks on kavas püstitada telk, lava, tribüün või muu suuremõõtmeline
konstruktsioon või
3) üritusel kavatsetakse tekitada kestvalt või korduvalt teist isikut oluliselt häirivat
müra või valgusefekte või
4) selle eeldatav osavõtjate arv ületab 200 või
5) see häirib oluliselt avaliku koha tavapärast kasutust.
(2) Suuremõõtmeliseks peetakse konstruktsiooni, mille pindala on suurem kui 60 m2 ja
mis on kõrgem kui 5 meetrit.
§ 3. Ürituse teate esitamine
(1) Üritusest teavitamiseks esitatakse vähemalt 30 kalendripäeva enne ürituse
toimumist vallavalitsusele teade ürituse kohta (edaspidi teade) kirjalikult või
elektrooniliselt ürituse korraldaja või tema esindamiseks õigust omava isiku poolt
allkirjastatuna.
(2) Teates märgitakse:
1) ürituse eesmärk;
2) ürituse pidamise koht;
3) üritusel osavõtjate eeldatav arv;
4) ürituse alguse ja eeldatava lõpu kuupäev ja kellaaeg;
5) ürituse korraldaja ees- ja perekonnanimi, isikukood või sünniaeg ja sidevahendi

andmed;
6) kui ürituse korraldab juriidiline isik, siis juriidilise isiku nimi ja registrikood ning
juriidilise isiku eest ürituse korraldaja õigusi teostava isiku nimi, isikukood või
sünniaeg ja sidevahendi andmed;
7) korrapidajate olemasolul nende nimed ja isikukoodid või kui korda peab
turvaettevõtja, siis tema nimi, registrikood ja sidevahendi andmed;
8) teave üritusel kasutatavate heli- või valgustusseadmete kohta;
9) teave ürituse pidamiseks püstitatavate telkide, lavade, tribüünide või muude
suuremõõtmeliste konstruktsioonide kohta;
10) teave ürituse parkimiskorralduse kohta juhul, kui parkimiskorraldus võib tingida
liikluse ümberkorraldamise;
11) teave avaliku tee sulgemise või liikluse ümberkorraldamise vajaduse ja
ajavahemiku kohta.
(3) Kui üritust on kavas pidada avalikult kasutataval teel, mille omanik ei ole riik või
kohaliku omavalitsuse üksus, lisatakse teatele teeomaniku nõusolek.
(4) Kui teade vastab käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, võtab vallavalitsus
teate vastu ja väljastab ürituse korraldajale viivitamata teatise ürituse teate saamise
kohta.
(5) Kui ürituse pidamine nõuab avaliku tee sulgemist või liikluse ümberkorraldamist,
on vallavalitsusel õigus nõuda ürituse korraldajalt täiendavat teavet, mis on vajalik tee
sulgemise või liikluse ümberkorraldamise viisi tuvastamiseks.
(6) Vallavalitsus registreerib ja säilitab teate.
§ 4. Ürituse pidamise luba
(1) Ürituse teate alusel väljastab vallavalitsus oma korraldusega ürituse pidamise loa
(edaspidi luba), kui teade on esitatud käesoleva määruse nõuetele vastavalt.
(2) Luba väljastatakse peale loa väljastamiseks vajalike asjaolude selgitamist, kuid
mitte hiljem, kui 5 tööpäeva enne ürituse toimumise kavandatud aega.
(3) Loas märgitakse järgmised andmed:
1) ürituse korraldaja (juriidilise isiku puhul juriidilise isiku määratud füüsilisest isikust
ürituse korraldaja õigusi ja kohustusi kandva isiku) nimi, isikukood ja kontaktandmed;
2) ürituse nimi;
3) ürituse toimumise koht;
4) ürituse pidamise aeg (alguse ja lõpu kellaaeg);
5) ürituse pidamisega kaasnev õigus tee sulgemiseks või liikluse ümberkorraldamiseks
ja selle viisi kirjeldus.
(4) Loas märgitud teave, välja arvatud isikukood, sünniaeg ja füüsilise isiku elukoht,
avaldatakse enne ürituse algust valla veebilehel.

§ 5. Loa andmisest keeldumine
Vallavalitsusel on õigus keelduda oma korraldusega loa andmisest, kui:
1) üritus on vastuolus kehtivate õigusaktidega;
2) ürituse korraldaja on jätnud varem peetud üritustel olulisel määral täitmata

õigusaktidest tulenevad nõuded ning on alust eeldada rikkumise kordumist;
3) teade on esitatud pärast käesoleva määruse paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud
tähtaega;
4) samas kohas ja samal ajal toimub varem väljastatud loa kohaselt teine avalik üritus
või on vallavalitsusel teave samas kohas ja samal ajal toimuvast avalikust koosolekust
või spordiüritusest.
§ 6. Ürituse pidamise nõuded
(1) Ürituse korraldaja on kohustatud:
1) tagama üritusest osavõtjate ohutuse;
2) tagama, et üritusel kasutatavad esemed ei ohusta üritusel mitteosalevaid isikuid,
vara või keskkonda;
3) lõpetama viivitamata ürituse, kui sellega tekitatakse oluline või kõrgendatud vahetu
oht;
4) olema käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 5 või 6 nimetatud
sidevahendi abil kättesaadav teate esitamisest kuni ühe päeva möödumiseni ürituse
lõppemisest;
5) täitma politsei või muu pädeva korrakaitseorgani antud korraldusi korra tagamiseks
üritusel;
6) tagama ürituse pidamise kohast käesoleva määruse paragrahvi 3 lõike 2 punktis 9
nimetatud konstruktsioonide eemaldamise mõistliku aja jooksul pärast ürituse
lõppemist;
7) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas ürituse tõttu tekkinud jäätmete
koristamise hiljemalt 24 tunni jooksul ürituse lõppemisest;
8) taastama tavapärase liikluskorralduse kolme tunni jooksul ürituse lõppemisest.
(2) Ürituse korraldaja võib kohustada üritusel jämedalt korda rikkuvat isikut ürituselt
lahkuma.
§ 7. Määruse jõustumine
Määrus jõustub ...................... 2014. a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees
Seletuskiri
Kuna 1. juulil 2014. a jõustus korrakaitseseaduse muutmise ja rakendamise seadus, sh
selle § 52, millega tunnistatakse kehtetuks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkt 363, mis andis volikogule pädevuse kehtestada avaliku korra
tagamiseks avaliku korra eeskirja, siis muutus selle tulemusena kehtetuks ka Albu
Vallavolikogu 17.06.2004. a määrus nr 15 "Albu valla avaliku korra eeskiri". Põhjus,
miks selliseid eeskirju enam vaja ei ole seisneb selles, et avaliku korra ja avaliku

koosoleku nõuded on reguleeritud korrakaitseseaduse 4. peatükis. Küll aga volitab
sama seaduse § 59 lg 1 kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestama määrusega
kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritooriumil avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded. Korrakaitseseaduse (KorS) § 58 lg 3 kohaselt on avalik üritus
avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus,
kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.
Avalikuks kohaks peetakse KorS § 54 kohaselt määratlemata isikute ringile
kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olevat maa-ala, ehitist,
ruumi või selle osa, samuti ühissõidukit. Avalikus kohas käitumise üldnõuded on
sätestatud KorS §-s 55.
Eelnõu paragrahvis 2 nähakse ette kriteeriumid, millal on avalikust üritusest
teavitamine kohustuslik. Muudel juhtudel see kohustuslik pole, vaid ürituse
korraldajad peavad järgima KorS-s ja eelnõu paragrahvis 6 sätestatud üldisi nõudeid.
§-s 2 on lähtutud analoogiast KorS §-s 67 avaliku koosoleku kohta sätestatud nõuetega
ehk loetletud üksnes juhud, mil avaliku ürituse korraldamisega võib kaasneda
kõrgendatud oht inimeste tervisele või varale või keskkonnale või oluline mõju avaliku
koha tavapärasele kasutamisele. Kuigi ka seadus kasutab sellist määratlemata
õigusmõistet nagu „suuremõõtmeline konstruktsioon (nt KorS § 67 lg 1 p 2), on lõikes
2 siiski antud mõõtmed, mida ületades tuleb üritusest teada anda. Müra ja valgusefekte
on üldjuhul avalikus kohas üldse keelatud tekitada (KorS § 56 lg 1), kuid KorS § 56 lg
3 p 2 alusel lubatakse neid kasutada kohaliku omavalitsuse loa alusel, mistõttu on see
ühe loakohustuse alusena ka eelnõus sätestatud.
Eelnõu paragrahvis 3 loetletakse avaliku ürituse teates esitatavad ja ürituse loa
väljastamiseks vajalikud andmed. Avaliku ürituse korraldajaks saab eelnõu kohaselt
olla üksnes füüsiline või juriidiline isik, aga mitte näiteks vallavalitsuse hallatav
asutus. Siin on arvestatud sellega, et näiteks Albu valla rahvamajade kui peamise
ürituste korraldaja põhimääruse § 13 kohaselt koostab rahvamaja oma tegevuse
plaanid (spordi-ja kultuuriürituste plaan) ja esitab kinnitamiseks Albu Vallavalitsusele
eelneva aasta 1. detsembriks. Selle alusel saab vallavalitsus anda suuniseid selle kohta,
mida oleks vaja teha ürituste ohutuks läbiviimiseks.
Eelnõu paragrahvis 4 on antud volitus väljastada ürituse luba vallavalitsusele ning
loetletud loas märgitavad andmed. Piirdutud on üksnes nende andmetega, mis
avalikustatakse ka valla veebilehel (v.a. isikukood, sünniaeg, elukoht – neid andmeid
ei avalikustata, kuna see kahjustaks andmesubjekti eraelu puutumatust). KorS § 60
kohaselt teavitab vallavalitsus avalikust üritusest viivitamata asukohajärgset
prefektuuri.
Eelnõu paragrahvis 5 loetletakse loa andmisest keeldumise alused. Tegemist on
kaalutlusotsusega ehk vallavalitsusel on nimetatud asjaolude esinemisel õigus kaaluda,
kas luba anda või jätta andmata. Kaalutlusotsus peab olema motiveeritud.
Eelnõu paragrahvis 6 on sätestatud ürituse pidamise üldised nõuded, mis kehtivad nii
üritustele, mille puhul on kohustuslik esitada teade, kui ka üritustele, mille puhul
teadet esitama ei pea (välja arvatud § 6 punktid 4, 6 ja 8).
Mõisted
Korrakaitseseaduse ülesanne on sätestada avaliku korra kaitse (edaspidi korrakaitse)
üldpõhimõtted, alused ja korralduse (§ 1 lg 1). KorS § 2 lg 1 kohaselt on korrakaitse
avalikku korda ähvardava ohu (edaspidi oht) ennetamine, ohukahtluse korral ohu

väljaselgitamine, ohu tõrjumine ja avaliku korra rikkumise (edaspidi korrarikkumine)
kõrvaldamine.
Oht on olukord, kus ilmnenud asjaoludele antava objektiivse hinnangu põhjal võib
pidada piisavalt tõenäoliseks, et lähitulevikus leiab aset korrarikkumine (§ 5 lg 2).
Vahetu oht on olukord, kus korrarikkumine leiab juba aset või on suur tõenäosus, et
see kohe algab (§ 5 lg 5).
Üritus on avalik KorS tähenduses üksnes juhul, kui see toimub avalikus kohas. Avalik
koht on KorS § 54 kohaselt määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või
määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti
ühissõiduk. Avalikus kohas käitumise üldnõuded on kehtestatud KorS §-s 55 ja need
kehtivad ka avalike ürituste puhul. Ennekõike tähendab see teiste isikute häirimisest
hoidumise kohustust. Avalikus kohas ei tohi tekitada ka ülemäärast müra ja
valgusefekte ega tohi ka saastada (KorS § 56). Laiemas tähenduses tuleb aga ka
avaliku ürituse läbiviimisel tagada avalik kord ehk ühiskonna seisund, milles on
tagatud õigusnormide järgimine ning õigushüvede ja isikute subjektiivsete õiguste
kaitstus (KorS § 4 lg 1). Korrarikkumine on avaliku korra kaitsealas oleva
õigusnormi või isiku subjektiivse õiguse rikkumine või õigushüve kahjustamine (KorS
§ 5 lg 1). Avalikud kogunemised jagunevad avalikeks üritusteks ja avalikeks
koosolekuteks (§ 58 lg 1). Avaliku koosoleku korraldamise ja pidamise nõuded on
sätestatud §-des 61-73.
Korrakaitseseadus ei reguleeri spordiürituste (võistluste) korraldamist, mistõttu ei
kuulu need ka eelnimetatud volitusnormi reguleerimisalasse. Spordiürituste
korraldamist reguleerib spordiseaduse 3. peatükk ning seegi puudutab üksnes teatud
olulisemaid sportmängude võistlusi (spordiseaduse § 20 lg 2).
Ahti Randmere
vallasekretär

