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Avaliku tirituse pidamise kooskdlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillam2ie Linnavolikogu
29. mai2014. a miiiiruse nr 14 ,,sillamiie linna haldusterritooriumil tirituste korraldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning liibi vaadanud Sillamiie Huvi- ja
Noortekeskuse direktori Natalja Jermakova 13. mai 2019. a avaliku Urituse teate (sisse
tulnud 13.05.2019" a nr 10-311296-1) .ia tagamaks teates niiidatud iirituse pidamine
vastavalt siitestatud nduetele,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1.

Kooskdlastada avaliku i.irituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Lastekaitsepaev 2019.
1.2. Urituse eesmflrk: meelelahutuslik programm lastele vanuses 5-12 aastat.
1.3. iirituse sisu: miingud, konkursid. atraktsioonid, kontserl.
1.4. Urituse ajakava: 1. juuni 2019. a kell I I .00 kuni kella 13.30.
1.5. Urituse pidamise koht: Sillamtie linn, Sillamiie Kultuurikeskuse (Kesk tn 24)
teritoorium (vastavalt kiiesoleva korralduse lisale).
Uritusest osav6tiate eeldatav arv: 150-200 inimest.
Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg iiritusepaigal): 1. juuni 2019. a kell 10.00 kuni kella 14.30.
Urituse korraldaja: SillamZie Huvi- ja Noortekeskus Ulei (registrikood:
75015373, tel 5851 2424, e-post dtekler@id-cj,.s-e-; kontaktisik: Mihhail Kulik,
tel 5 69 4 627 7, e-p o st : ga15,d.4-q i.i tjn.ra i L t"t"t).
Urituse korrapidaja: USS Security Eesti AS (registrikood: 10622346; e-post:
tUerid.sinimets@u , tel 619 i899).
1.10. Uritusel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,
kasutatakse helitehnikat (400 kW).
1.1 i. Kaubandustegevus: ei toimu.
1.12. Avalik kord: korraldajal tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" n6uete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte
htiirida timberkaudseid elanikke.
1.13. Heakord: korraldajal tagada iiritusel heakorra eeskirja nduete t2iitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hiivitada vdi tirnber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vbi kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujale
kui selleks etteniihtud kohta. Pinnast ia haliastust iirituse ettevalmistamisel ja
liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama teritooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriurnile olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmej Zi2itmete araveo.

2.

Linnakantseleil saata kZlesolev kor:raldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn 38, 41532

Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka

tn 9,

40231 Sillamiie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning tiiitmiseks Sillamiie Huvi- ja Noortekeskusele Ulei
(V. Majakovski tn 7, 40231 Sillamiie), samuti avalikustada avaliku tirituse teates

-1.

mdrgitud teave enne iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Klesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses'o siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pdevast vdi piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja. Kooli 2a. J6hvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud kor:ras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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