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Avaliku iirituse,,Piiblidpe lastele" pidamise kooskdlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillam2ie Linnavolikogu
29'mai 2014.a miiiiruse nr 14,,Sillamre linna haldusterritboriumil rirituste
korraldamisela
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja 11 alusel ning liibi vaadanud
$
MTU Uhendus LApsED
EESTIS avaliku tirituse teate (sisse tulnud 17.07.20t5.a rc 9-2/6072) ja
tagamaks teates
niiidatud tirituse pidamine vastavalt siitestatud nduetele,
linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

l.

Kooskdlastada avaliku Urituse ,,Piibli6pe lastele" pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. tjrituse nimetus: piiblidpe lastele.
1.2. Urituse eesmflrk: piiblidpe rastele miingude ja laulude kaudu.
l'3. tirituse pidamise koht: Sillamiie Gtimnaasiumi korvpalliplatsi ja J.Gagarini tn 31
korterelamu vaheli sel maa-alal.
1.4. Uritusest osavdtjate eeldatav aw:20-25 inimest.

1.5. Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg: tiritus toimub 17.-21.
augustil 2015.a kell 14.00-17.00, territooriumi ettevalmistus kell 14.00-15.00,
tiritused lastele kell 15.00-16.30, territooriumi koristus kell 16.30- 17.00.

1.6. Urituse korraldaja: MTU Uhendus LAPSED EESTIS (registrikoo d,: g0221471;

kontaktisikLidiaBukina,tel558092491,e-post@l.

1.7. tirituse korrapidaja: Valentina Smeljova'(isikukood: 45611192212. tel 5g 030
e11).

1.8. Avalik kord: korraldajal tagadatiritusel avaliku korra n6uete taitmine.
1.9. Heakord: korraldajal tagada rirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja iirituse jiirgselt
heakord

-

koristada kasutatavale alale sattunud lahtine praht. Konaldqatotru-stuU

hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama rirituse
toimumise ajaks territooriumile olmejti2itmete kogumiselis koiteineri(d) ning

korraldama olmej iiiitmete ilraveo.
1'10. Korraldaja tagab tiritusest osavdtjatele esmaabi andmise voimaluse
turvalisuse ning muude 6igusaktidest tulenevate n6uete taitmise.

2'

ja inimeste

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu
3g, 41532 Johvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamiie) ning tditmiseks vrfU-fe Un."aw
LAPSED EESTIS, samuti avalikustada avaliku tirituse teates miirgitud
teave, viilja arvatud
fiitisilise isiku isikukood, enne tirituse algust Sillamtie linna veebilehel.

a

J.

Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Sillam?ie Liruravalitsusele
(Kesk 27, Sillamfle
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses'o siitestatud korras
30 piiwa jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast vdi ptievast, millal oleks pidanud
konaldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi
kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi 41532)
',Halduskohtumenetluse seadustikus'o siitestatud korras 30- piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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