AKIS
Korraldaja kasutusjuhend
Taotluse andmete sisestamine ja muutmine
Avaliku kogunemise taotluse esitamiseks tuleb kõigepealt id-kaardiga või mobiil-id-ga
süsteemi sisse logida. Seejärel tuleb valida vasakult menüüst punkt „Taotluse esitamine“,
tutvuda infoga ja valida lehe allosast kogunemise liik, mille luba on vaja taotlema hakata.

Seejärel avaneb andmete sisestamise vorm.
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Kohustuslikud andmeväljad on märgistatud punasega.
Andmete sisestamiseks/muutmiseks tuleb klõpsata iga andmevälja järel oleval pliiatsiikoonil.
Avanevas sisestusaknas tuleks valida sobiv väärtus loendist või sisestada see vaba tekstina.
Sisestamise lõpetab salvestamine.
Ürituse korraldajaks saab olla taotleja esindatav ettevõte või taotleja ise füüsilise isikuna.
Turvaettevõtte andmete sisestamiseks tuleb sisestada kõigepealt asutuse registrikood
(füüsilise isiku korral isikukood) ja klõpsata välja järel oleval luubiikoonil. Firma puhul võib
sisestada ka nime ja klõpsata selle järel oleval luubiikoonil. Äriregistrist leitakse siis ettevõtte
kood.
Ürituse toimumiskoha ja –aja sisestamiseks tuleb klõpsata nupul „Lisa toimumiskoht“.
Avaneb uus aken.
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Kõigepealt tuleks sisestada toimumiskoha aadress. Kiirvalikus pakutakse välja mõned
sagedamini esinevad sündmuskohad. Valimiseks tuleb klõpsata vajalikul nimel – valitud
toimumiskoht ilmub aadressiaknasse.

Kui kiirvalikutes sobivat toimumiskohta pole, tuleb klõpsata aadressivälja järel oleval
pliiatsiikoonil. Avaneb aadressiandmete süsteemist päringu tegemise aken.
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Tuleb valida linnaosa, sisestada otsinguaknasse tänava nimi ja majanumber ning klikata
otsingugupul. Otsingutulemuste loetelust saab valida sobiva. Arvestada tuleb, et
otsingutulemustest näidatakse ainult piiratud arv aadresse. Kui nende hulgas sobivat ei ole,
tuleb otsingutingimust täpsustada.
NB! otsitakse täpse nimekuju järgi, st. "Tallinn" ei anna sama tulemust kui "Tallinna", "Kase
2" ei too tulemuseks välja "Kase 2A". Tänavaliigi nimetuse (mnt, tn, pst) võib otsingusõnast
välja jätta.
Aadressi kandmiseks toimumiskoha andmetesse tuleb klikata nupul "Sisesta". Kui sobivat
aadressi ei leitud, saab selle ka käsitsi sisestada, klikates vastaval nupul.
Aaderssile võib lisada vabatekstilise täpsustuse. Kui toimumiskohaks on laialdasem piirkond,
mida ei saa ühe aadressiga määratleda, siis tuleb märgistada linnutuskastike „Täpsem aadress
puudub“ ja kirjeldada toimumiskoht aadressi täpsustuse väljal.
Järgnevalt tuleb toimumiskoht kanda kaardile. Kui objekti aadress on sisestatud, siis
zuumitakse kaart kohe vajalikule kohale.
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Objekti joonistamiseks kaardile tuleks valida täisekraani vaade.
Kaardi suurendust saab muuta vasakus ülanurgas olevate "+" ja "-" nuppudega.
Joonistamiseks klõpsata vastavalt, kas "Punkti", "Ala " või "Joone" nuppu ja kanda objekti
piirjooned hiirega klõpsates kaardile. Joonistamise lõpetab topeltklõps. Mingit
lisasalvestamist kaardi puhul vaja ei ole, joonistamise lõpetamiseks tuleb klõpsata uuesti
"Täisekraani" nuppu.
Joonistatud objekti saab vastava nupuga kustutada. Muutmiseks klõpsata vastaval ikoonil
ning seejärel joonistatud objektil. Objekt muudab värvi ja selle nurgapunktid muutuvad
silmatorkavaks. Nüüd saab kõiki punkte nihutada, lõikude keskelt saab kontuuri
täpsustamiseks lisapunkte välja võtta. Punkte saab klaviatuuri "Delete" klahviga kustutada.
Objekti saab keskpunktist kinni hoides nihutada ja väljaspool objekti kontuuri asuva punkti
abil pöörata. Muutmise lõpetab klõps objekti kontuurist väljaspool.
Järgmiseks tuleb lisada toimumise ajad.

Selleks tuleb kuupäeva veerus klõpsata pliiatsikujulisel muutmisikoonil. Avaneb
kalendriaken.
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Kalendrist tuleb valida toimumise kuupäev(ad), kellaaja veerust algus- ja lõpuaeg.
Pikemaajalise ürituse valimiseks saab vastava nupuga korraga ära valida ka terve kuu.
Kui üritus toimub eri päevadel eri kellaaegadel, tuleb lisada uus toimumisaeg.
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Toimumiskoha ja aja sisestamise lõpetab salvestamine.
Kui soovitud ürituse toimumiskohas toimub juba samal ajal mingi teine üritus (või on
vähemalt esitatud taotlus ürituse korraldamiseks), antakse selle kohta teavitus:

Kui tegemist on juba väljastatud loaga, saab vaadata kattuva ürituse detailandmeid,
broneeringu (menetlemise staadiumis oleva taotluse) korral lisainformatsiooni ei anta.
Soovitav on sellisel juhul toimumisaega muuta.
Vaba ajavahemiku leidmiseks võib kasutada nuppu „Vaata kalendris“. Avanevas
kalendrivaates näidatakse juba väljastatud lube ja veel menetlemise staatuses olevaid taotlusi.
Paremaks eristamiseks on need märgitud eri värvidega.

Taotlusele on vaja lisada ka dokumente (kirjeldus, asendiplaan, liiklusskeem jms.) failidena.
Vastav loend on toodud taotluse üldandmete järel.
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Lisatud on lingid Tallinna veebikaardile, turvaplaani vormi allalaadimiseks ja asendiplaanide
näidiste vaatamiseks. Asendiplaani lingi valimisel avatakse näidiste nimekiri:

Rohelise noolekese abil saab vajaliku näidise alla laadida.
Dokumendifaili lisamiseks tuleb klõpsata vastava dokumendiliigi järel oleval muutmisnupul.
Avaneb dokumendi lisamise aken.

Dokumendi lisamiseks võib uuemate brauserite korral lihtsalt soovitud dokumendid avatud
kaustast sisestusalasse lohistada või klõpsata viidatud kohas ja avanevas faili
üleslaadimisaknas otsida vajalik dokument ning lisada see topeltklõpsuga.
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NB! Failide üleslaadimisel oodake kindlasti ära, kuni dokumendiikooni nurgale ilmub
roheline "linnuke"!
Piltide üleslaadimisel on soovitatav kasutada "linnukest" "Vähenda üleslaaditavate piltide
mõõtmeid".
Dokumendile võib lisada ka selgitava kommentaari.
Dokumentide lisamise lõpetab salvestamine.
Taotluse esitamiseks klõpsata nupul "Esita taotlus". Avanevas esitatuks märkimise aknas saab
vaadata taotlusdokumendi eelvaadet.

Esitamiseks tuleb märgistada „linnukesega“ kõik nõutud tingimused ja klõpsata nupul
„Allkirjasta digitaalselt“. Taotlus digiallkirjastatakse.
Kui taotluse täitmisega ühekorraga valmis ei jõuta, võib selle rahulikult pooleli jätta.
Järgmisel korral uuesti sisse logides saab selle avalehe nimekirjast „Minu taotlused ja load“
üles otsida ja rea lõpul oleva luubiikooniga uuesti avada ning edasi täita.

Kui miskipärast otsustatakse, et taotlust ei soovitagi esitada, saab selle „Kustuta“ nupuga
kustutada.
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Menetluskäigu jälgimine
Esitatud taotluse kohta saab jälgida, kuidas selle menetlemine Linnakantseleis edeneb.
Avalehe „Minu viimaste taotluste“ nimekirjas staatuse veerus on näha, kui kaugele menetlus
on jõudnud. Menetlemise etapid on „Esitatud“, „Läbivaatamisel“, „Seisukoha esitamiseks“,
„Kooskõlastamisel“, „Otsuse vormistamiseks“, „Linnavalitsuse korralduse eelnõu“, „Otsus
vormistamisel“, „Otsus allkirjastamisel“, „Luba väljastatud/Keeldutud“. Neist mõned
staatused võivad lihtsamatel menetlustel puududa.
Kooskõlastuste andmist saab taotleja samuti operatiivselt jälgida. Valides menetluse
andmetest „Menetlemine/kooskõlastamine“ saki, saab näha, millistele asutustele on taotlus
kooskõlastamiseks saadetud ja kes ning milliste eritingimustega on kooskõlastused juba
andnud.
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Tagasiside
Valides tagasiside saki, saab näha menetluse kohta olemasolevat kirjavahetust. Samuti saab
taotleja anda tagasisidet menetlejate/kooskõlastajate esitatud küsimuste kohta või lisada
muud lisateavet käimasoleva menetluse kohta.

Tagasiside saatmiseks kirjutada kiri sisu lahtrisse ja nupuga „Saada“ see ära saata.
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Loa pikendamine, muutmine, annulleerimine
Kehtiva loa pikendamiseks või muutmiseks tuleb klõpsata üldandmete saki all oleval nupul
"Esita muutmise või pikendamise taotlus". Pärast vajalike muudatuste tegemist saab esitada
taotluse nagu esialgse taotluse. Samuti tuleb talitada, kui luba on ajutiselt peatatud. Kui juba
väljastatud loaga või menetluses olevat üritust miskipärast siiski ei saa (ei soovita) korraldada,
siis tuleks taotlus nupuga „Annulleeri“ tühistada.
Kui korraldatakse sama üritust korduvalt, siis taotluse sisestamise lihtsustamiseks on nupp
„Lisa uus taotlus samade andmetega“. Seega sarnase ürituse loa uuesti taotlemiseks tuleks
otsida üles eelmine luba ja klõpsata vastavat nuppu. Tulemusena kopeeritakse andmed uuele
taotlusele. Neid saab muuta ja täiendada, täiesti uuesti tuleb muidugi sisestada toimumisaeg.

Volitamine
Juriidilise isiku nimel saab taotlust esitada ainult Äriregistri B-kaardile kantud isik. Kui
ürituse korraldamisega tegeleb mõni teine isik, peaks talle andma selleks volituse. Selleks
tuleb valida vasakult menüüst punkt „Volitamine“

Avaneval vormil on näha juba olemasolevad volitused ja nupuga „Uus volitus“ saab lisada
uue volitatud isiku. Selleks tuleb sisestada ainult volitatava isikukood ja volitus salvestada.
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