KINNITATUD
Rägavere Vallavolikogu 22. mai 2003.a.
määrusega nr 9

RÄGAVERE VALLA AVALIKU KORRA EESKIRI

I. ÜLDSÄTTED
1. Rägavere valla avaliku korra eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab avaliku korra reeglid
Rägavere valla (edaspidi vald) haldusterritooriumil. Eeskirja ülesanne on tagada avalik
kord vallas ning vallas elavate, töötavate ja viibivate inimeste turvalisus.
2. Avalik koht on üldiseks kasutamiseks antud või tegelikult üldkasutatavad territooriumid,
ehitised ja ruumid.
3. Eeskiri kehtib valla haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik vallas elavatele
ja viibivatele füüsilistele isikutele ning vallas tegutsevatele juriidilistele isikutele.
II. AVALIKU KORRA NÕUDED
4. Keelatud on:
4.1. avalikes kohtades kaasinimeste pahatahtlik tülitamine, lärmamine, ebasündsate
väljendite kasutamine ja muud inimeste rahu, sündsus- ja turvatunnet riivavad või muul
viisil inimväärikust alandavad teod;
4.2. suitsetada üldkasutatavates hoonetes ja korterelamute üldkasutatavates ruumides
selleks mitte ettenähtud kohtades;
4.3. rikkuda öörahu, mis kehtib 23.00–6.00 (välja arvatud erandid: õnnetusjuhtumid,
üldrahvalikud üritused jms);
4.4. viibida avalikes kohtades joobeseisundis, kui see solvab inimväärikust ja
ühiskondlikku moraalitunnet. Samuti on keelatud alkohoolsete jookide ja muude joovet
tekitavate ainete pruukimine selleks mitte ettenähtud avalikes kohtades, kus puudub
alkohoolsete jookide ja/või pakendamata alkoholi müügi luba;
4.5. mootorsõidukiga liiklemine ja parkimine haljasaladel, mänguväljakutel, staadionidel,
samuti teedel, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukiga liiklemiseks;
4.6. avalikes kohtades rikkuda ja omavoliliselt teisaldada liiklusmärke, viitasid, mälestus-,
reklaam- ja kuulutustahvleid, tänavavalgusteid, bussipeatusi, pinke, aedu, prügikaste ja
muud avalikus kasutuses olevat vara;
4.7. telkide püstitamine selleks mitte ettenähtud kohtadesse, välja arvatud maaomaniku
loal;
4.8. kõrvalistel isikutel viibida territooriumi valdaja loata ettevõtete, asutuste ja eravalduste
piiratud territooriumil, ehitise maa-alal, varisemisohtlikus kohas, tellingutel, ühismaja
katusel, pööningul, soojussõlmes, kilbiruumis, keldris jne;
4.9. puhkealadel ja suplusrandades koduloomadega viibimine ja nende ujutamine, välja
arvatud erieeskirjadega ettenähtud juhtudel;
4.10. siseneda tähistatud supluspiirkonda igat liiki veesõidukiga;
4.11. siseneda üldkasutatavatesse hoonetesse pärast nende üldises kasutuses oleku aega
ilma valdaja või kasutaja loata;
4.12. üldkasutatavatesse hoonetesse või eluruumidesse sisenejate ja väljujate häirimine
kauplemise, teenuste ja kaupade pakkumise, kerjamise ja propagandistliku tegevusega;

4.13. ruumi valdaja loata üldkasutatavas hoones või eluruumis kauplemine, kaupade
reklaamimine ja maailmavaateliste või muude tõekspidamiste propageerimine;
4.14. avalikes kohtades sündsusetu ja ühiselu reegleid eirav tegevus;
4.15. tänavatel ja muudes avalikes kohtades kuulata seisvas mootorsõidukis muusikat
selliselt, et on häiritud teiste isikute rahu ning kasutada kaasinimesi häirivat heliaparatuuri
elamus või selle lähedal, ühissõidukis ja muus avalikus või üldkasutatavas kohas;
4.16. lubada alla 18-aastast alaealist vanema(te)ta või eestkostjata pärast kella 21.00
restorani, kohvikusse, baari jm, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke.
III. AVALIKU KORRA NÕUDED ALAEALISTELE
5. Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid, nende vanemad, eestkostjad või
hooldajad vastutavad laste poolt korda saadetud õigusvastaste tegude eest seadusega
ettenähtud korras.
6. Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma vanemata või teise täiskasvanuta
avalikes kohtades ajavahemikul 1. septembrist kuni 31. maini kella 23.00–5.00 ja
ajavahemikus 1. juunist 31. augustini kella 24.00–5.00.
7. Keelatud on alla 18-aastasel alaealisel vanema(te)ta või eestkostjata viibida pärast kella
21.00 restoranis, kohvikus, baaris jms kohas, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke.
Toitlustusettevõtete töötajatel on kohustus keelduda teenindamisest ning keelata siseneda
isikutel, kelle vanust on passi, juhiloa või muu isikut tõendava pildiga dokumendi
puudumisel kohapeal võimatu määrata.
8. Alla 18-aastasel alaealisel on keelatud omandada või tarvitada alkohoolseid jooke,
joovastavaid aineid või tubakatooteid.
9. Keelatud on müüa, osta või anda alla 18-aastasele alaealisele alkohoolseid jooke,
joovastavaid aineid või tubakatooteid.
10. Keelatud on alkoholi müük ja tarvitamine haridusasutuste pidudel ning teistel
alaealistele korraldatavatel üritustel.
IV. AVALIK KORD KAUPLEMISEL JA AVALIKEL ÜRITUSTEL
11. Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult kehtestatud korras väljastatud
kauplemisloa alusel ja kauplemisloal ettenähtud aegadel ning tingimustel.
12. Avalike ürituste (tantsupeod, vabaõhukontserdid, rahvapidustused, rongkäigud,
spordivõistlused, laadad jms, mis toimuvad avalikel territooriumidel või üldkasutatavates
hoonetes) korraldamiseks on vaja Rägavere Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) ja valla
konstaabli kirjalikku kooskõlastust vähemalt seitse päeva enne ürituse algust.
Vallavalitsuse ja valla konstaabli määratud tingimused on ürituse korraldajatele
kohustuslikud ning nende täitmata jätmisel on üritus keelatud.
13. Üritusel, mis on mõeldud alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja
tubakatoodete müük ning tarvitamine, samuti viibimine sellisel üritusel alkohoolses või
muus joobes.
14. Alaealistele ürituste korraldajad peavad jälgima, et üritus lõpeks üldjuhul vähemalt pool
tundi enne käesoleva eeskirja punktis 6 kehtestatud piirangu algust. Erandjuhtudel
kehtestab alaealiste ürituse kestuse vallavalitsus kooskõlastatult valla konstaabliga ürituse
korraldajate poolsel põhjendatud taotlusel.

15. Avaliku korra üritusel on kohustatud tagama ürituse korraldaja.
V. VASTUTUS JA KONTROLL
16. Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku (RT I 2001,
61, 364; 2002, 86, 504) ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätete järgi.
17. Eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Rägavere Vallavalitsus ja
Lääne-Viru Politseiprefektuur.

