Rakvere Linnavalitsusele
AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE TEADE

Juriidilisest isikust ürituse
korraldaja nimi, aadress ja
registrikood
või
mittejuriidilisest isikust ühenduse
nimi ja aadress,
esindaja nimi ja sidevahendi
andmed (mobiiltelefoni number,
e-posti aadress)
Füüsilisest isikust ürituse
korraldaja ees- ja perekonnanimi,
sünniaeg, aadress ning
sidevahendi andmed
(mobiiltelefoni number, e-posti
aadress)
Ürituse nimetus ja vorm
(võistlus, lõbustusüritus, laat jne)
Ürituse sisu kirjeldus
Ürituse pidamise koht ja/või
liikumismarsruut
Ürituse toimumise kuupäev või
kuupäevad
Ürituse alguse ja lõpu kellaaeg
Lava, tribüüni või muu
suuremõõtmelise konstruktsiooni
püstitamine (lisada asendiplaan)
Ettevalmistusaeg ürituse
toimumise kohas (lava, tribüüni,
telgi vms püstitamine) ja
püstitatud konstruktsioonide
eemaldamise aeg
Eeldatav osavõtjate arv
Tänavate sulgemise vajadus või
liikluse või parkimise
ümberkorralduse vajadus (lisada
skeem)
Kaubandustegevus ja alkohoolse
joogi müük
Ilutulestiku korraldamine (s.h
kasutatava pürotehnilise toote
kategooria)
Lõkke tegemine

Heli- ja valgustusseadmete
kasutamine
Üritusel korda tagava
turvaettevõtja olemasolul
ettevõtja nimi, registrikood ja
sidevahendi andmed
Muud olulised andmed ürituse
korraldamise kohta
Teate lisad:
liikluskorraldusskeem, kui avalikul üritusel korraldatakse ümber liiklus (tänava
sulgemine*, parkimiskorralduse muutmine, lubatud sõidukiiruse vähendamine vms),
millel on näidatud:
vajalikud liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, piire, tähiskoonused vms.);
parkimisvõimalused;
liikluse korralduse eest vastutava isiku nimi ja sidevahendi andmed.
ühissõidukite ümbersõiduskeem, kui avaliku üritusega kaasneb ühissõidukite
ümbersuunamine,
Keskkonnaameti nõusolek, kui avalikku üritust soovitakse korraldada kaitsealuses
pargis Rakvere Rahvapark või Rakvere Tammiku maastikukaitsealal rahvaürituse
korraldamiseks ettevalmistamata ja Keskkonnaameti poolt tähistamata kohas ning
osalejaid on rohkem kui 50;
asendiplaan, kui Keskväljakule soovitakse paigaldada telki, varjualust vms,
näidates ära täpse paiknemise ja kinnitusvahendite kasutamise;
asendiplaan lava, tribüüni või mõne muu suuremõõtmelise konstruktsiooni
püstitamise kohta;
muu nõusolek või kooskõlastus, mille taotleja on saanud seoses avaliku ürituse
korraldamisega.
*Teede ja tänavate sulgemise maksust on vabastatud kultuuri- või spordiürituse
korraldaja.
Maksuvabastust ei anta teede ja tänavate sulgemise maksu võlglasele.
Käesolevas teates märgitud avaliku ürituse korraldajana olen teadlik Rakvere
linnavolikogu 26. juuni 2014. a määruse nr 14 “Avaliku ürituse korraldamise ja
pidamise nõuded” (RT IV, 28.06.2014, 54), 27. märtsi 2013. a määruse nr 5 "Rakvere
linna heakorraeeskiri ja koormise kehtestamine heakorraeeskirja täitmiseks" (RT IV,
10.04.2013, 20) ning 19. septembri 2018. a määrusega nr 23 kehtestatud „Teede ja
tänavate sulgemise maks” (RT IV, 28.09.2018, 1) nõuetest.
Korraldaja ees- ja perekonnanimi:
(esindamisel esindusõigust tõendav dokument või selle koopia)
Allkiri:
Kuupäev:

