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TURVAPLAAN

1. Ürituse korraldaja

2. Ürituse nimetus ja laad

3. Ürituse toimumise koht

4. Kuupäev

5. Kellaaeg

6. Alkoholi müük (sh läheduses asuvates müügikohtades) või pakkumine

7. Korraldaja samalaadse ürituse korraldamise kogemus

8. Külastajate ja/või osavõtjate eeldatav arv (märkida piletite müügi ülempiir)

9. Turvaettevõtja nimi, tegevuslitsentsi number, turvalepingu registreerimisnumber

ja sõlmimise kuupäev 

10. Üritusel turvalisuse tagamise eest vastutava isiku kontaktandmed, sh mobiiltelefon või muu

sidevahend, mille kaudu on võimalik ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul 

11. Kaasatavate turvatöötajate ja liiklusreguleerijate arv ja tööülesanded ning turvaasendiplaan

Liiklusreguleerijad peavad vastama liiklusseaduse § 9 lõike 3 nõuetele. 

- läbipääsurežiimi ja külastajate turvakontrolliks  

- välisperimeetri valveks 

- lava (esinejad, helitehnika jm) kaitseks  

- ürituse külaliste turvalisuse tagamiseks  

- isikukaitseks  

- veoste valveks ja kaitseks  

- liikluse reguleerimiseks 

- liikluse reguleerimiseks parklas  

- „roheline tee” (politsei, päästeteenistuse, kiirabi ja eritehnika juurdepääs) 

- evakuatsiooniplaan  

- ürituse turvatöötajate vormi näidis  
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12. Turvatöötajate instrueerimise kord (aeg, koht, osavõtjad)

13. Varuturvatöötajate arv, eriolukorra tekkimisel lisajõudude kaasamise kord

14. Millise ajavahemiku jooksul planeeritakse vajaduse korral varuturvatöötajad kaasata

15. Turvaettevõtja autopatrullide olemasolu ning võimalus neid üritusel abijõududena kaasata

16. Üritusel kasutatavad erivahendid

17. Esemete ja/või loomade nimekiri, mida/keda on keelatud üritusele kaasa võtta

18. Ilutulestiku korraldaja, ilutulestiku toimumise aeg ja koht ning ohutusala perimeeter plaanil

19. Avaliku üritusega seotud territooriumi plaan (esitab korraldaja), millel peab olema näidatud:
telkide, lava, aedade, piirete, atraktsioonide, mittestatsionaarsete valgusallikate ja heliseadmete, 
müügi- ja teeninduspunktide, käimlate jms asetus 

20. Muude operatiivteenistuste (politsei, päästeteenistus ja kiirabi) üritusele kaasamise vorm

Avaliku ürituse korraldaja või tema esindaja 

(nimi, allkiri, kuupäev või märge digiallkirja kohta) 

Avalikul üritusel korra eest vastutava turvaettevõtja esindaja 

(nimi, allkiri, kuupäev või märge digiallkirja kohta) 
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