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Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korTalduse seaduse" ý З0 lбike 1 punkti 2, Sillamёe Linnavolikogu
29. mаi 2014. а miiiiruse пr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituste korTaldamise ja
pidamise пбudеd" ý 10 lбike 2 ja ý 11 alusel ning liibi vaadanud Narva Noortekeskuse
1 1. mai 20|7 . а avaliku iirituse teate (sisse tulnud 12.05.2о17 , а пr 9-2l|27З-1,) ning tagamaks
teates nёidatud tirituse pidamine vastavalt sЁtestatud пбuеtеlе,
linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

kooskбlastada avaliku iirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: 4 linna orienteerumismang,
|.2. Urituse ееsmf,rk: noofie vaba aja sisustamine.
1.З. Urituse sisu: Sillam2ie linnas osalevad noored nutiorienteerumises. mis toimub 4
linna orienteerumismiingu II etapi rааmеs.
Urituse ajakava: 21. mai 2О1]. akell 14.00 kuni kella 18.00.
Urituse pidamise koht: Sillamiie linn (vastavalt korralduse lisale).
Uritusest osavбtjate eeldatav аrч: З00 inimest.
Urituse alguse ja eeldatava lбрu kuupiiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riritusepaig а|): 2| . mаi 201] . а kell 1 3 .З 0 kuni kella 1 9.00.
Urituse korraldaja: Nаrча Noortekeskus (registrikood: 75О0872З; asukoht:
Vestervalli 9, Narva; telefon З59 |659, e-post info@noortek.ee).
tjrituse korrapidaja: Aleksandr Andreje" 1islК"КооС=ИО402З727; telefon 5695
6.9 9 9, е-ро st aleksandr. andre_j ev@onninen. соm).
Uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,
heliseadmed - kбlаrid (5 kW).
1.1 1. Urituse ptistitavad telgid, lava: registreerimise telgid.
1.i2. Kaubandustegevus: ei toimu.
i. 13. Liikluskorraldus: ei muudeta.
1.14. Avalik kord: korTaldajal tagada tiritusel ,,Korakaitseseaduse" пбuеtе taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mi,iranormidest ning mitte hairida
timberkaudseid elanikke.
1.15. Heakord: korraldajal tagada tiritusel heakorra eeskirja пбuеtе tiiitmine. Keelatud on
reostada, rikkuda, hivitada чбi ilmber paigutada avalikus kasutuses olevat asja чбi
kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas раппа jiiёtmeid mujale kui
selleks ettenЁhtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
lёbiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma teritooriumi puhta, koristama terTitooriumi ning paigaldama
iiTituse toimumise ajaks terTitooriumile olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d) ning
korTaldama

о

lmej Ёiitmete ёraveo.

2.

Linnakantseleil saata kiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 415з2 Jбhvi), Ida-Eesti Pёiistekeskuseie
(Rahu tn з8, 415з2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tпб, цоzз1 Sillamtie),
linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ning tЁitmiseks NaTva Noortekeskusele (Vetservalli g,20з07,Nаrча),
samuti
avalikustada avaliku iirituse teates mЁrgitud teave enne
rirituse algust sillamiie linna

3.

kiiesoleva korralduse peale чбiь esitada sillamiie Linnavalitsusele
(kes k 27, sillamie
402з|) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sЁtestatud korras
30 рёеча jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pёevast чбi piievast, millal
oleks pidanud korraldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhчi
kohtumaja, Kooli 2а, Jбhчi 415з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud kоrrаs З0' pЁeva jobksul
arvates

veebilehel.

korralduse teatavakstegemises.

Andrei Ionov
linnasekretдr
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Urituse pidamise skeem
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