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Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбike i punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29, mаi 2014. а mДЁrusе ш 14 ,,Sillamie linna haldusterritooriumil i.irituste korraldamisela
pidamise nбuded" ý 10 lбikе 2 ja ý 1 1 alusel ning lДbi vaadanud Sillamie Spordikompleksi
Kalev direktori Nikolai Denissenkov'i 4. aprilli 2017. а avaliku tirituse teite (sisse tulnud
6,04.20|7. а пr 9-21901-1) ning tagamaks teates nбidatud iirituse pidamine vastavalt
siitestatud пбuеtеlе,

Iinnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

kooskбlastada avaliku i.irituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Ёritчsе nimetus: Sillamie Jooks.

1,2, tJrituse eesmfirk: rahvaspordi tirituse korraldamine,

i.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7

.

1.8.
1.9.

ansambli esinemine.

USA

sбjavЁeorkestri

tjrituse sisu: jooksule registreerimine, numbrite viiljastamine, .jooks, uute
viilitrenazббride tutvustamine, usA sбj avЁeorkestri ansambli esinemine.
Orituse ajakava: 2З. aprill 20t7, а Keti t0.0O kuni kella 1З.00.
Urituse pidamise koht: Sillamie terviserada.
Uritusest osavбtjate eeldatav аrч: 200 inimest.
Urituse alguse ja eeldatava lбрч kuupiiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal): 2З. арr1ll20|7. а kell 10.00 kuni kella 13.30
Urituse korraldaja: Sillamiie Spordikompleks Kalev (registrikood 75026804,
tel еfоп з 9 7 4 07 ], е -ро st spo rdiko_mpl_eks
@ gn]q i], _с__рm).
-Бйirr.пкоч

Urituse korrapidaja: Nikolai
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uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,
- kбlarid (5 kW).
1.i1. Urituse piistitavad telgid, lava: Sillam2ie terviserajal paigaldatakse sportlaste
registreerimiseks avatud telk, finiýi чёrачаd, telk orkestri jaoki, kaubandustelk.
1.10

heliseadmed

2. Tasuta toitlustamine: osalej atele pakutakse karastusj ooke.
Uritusel miitidavad kaubad ja teenused: i.iritusel on lubatud mi.itia jirgmisi
kaupu ja teenuseid: karastusjoogid ja sntlkid. Kauplejal
реаЬ olema mtibgфilet,
lisaks реаь kauplejal teatud kauba чбi teenuse miitigi korral olema vastav
registreering, tegevusluba чбi muu SаmачЁёrпе dokument, kui see on seadusega
пбutач.
1. 14. LiiНuskorraldus: ei muudeta.
1.1

1.1З.

1.15.

Avalik kord: korraldajal

tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte

hiiirida iimberkaudseid elanikke.
tagada i,iritusel hеаkоrrа eeskirja пбuеtе taitmine. keelatud
оп reostada, rikkuda, hiivitada чбi timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vбi kasutada seda muul kui ettenЁhtud otstarbel, sealhulgas panna jёЁtmeid mujale
kui selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
lёbiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejЁiltmete kogumiseks konteineri(d)
ning korTaldama olmejiЁtmete Ёrачео.

i.lб. tхеаkоrd: korraldajal

2.
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Linnakantseleil saata kЁesolev korraldus teadmiseks Politsei- ia Piirivatveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 4|5з2 Jбhvi), Ida-Eesti Piiёstekeskusele (Rahu tn 38, 415з2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 402з1 Sillamie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ja arenguosakonnale ning tёitmiseks sillamie
Spordikompleksile Kalev (Kesk tn 30, 4о2з2, Sillamiie), samuti avalikustada avaliku
iirituse teates mirgitud teave enne tirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
kiesoleva korralduse peale чбiь esitada sillamёe Linnavalitsusele (kesk 27, sillamЁe
402з1) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud kоrrаs 30 рЁеча jooksul arvates
korraldusest teadasaamise p2ievast чбi pZievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
Saama чбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhчi
415з2),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sёtestatud korras 30 pёeva jooksul arvates

korralduse teatavakstegemi ses.
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