SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillаmёе

02. чееЬrчаr 2017.

а

пr 46

Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбikе l punkti 2, Sillamёe Linnavolikogu
29, mаi 2014. а miiiruse nr l4 ,,Sillamiie linna haldusterriiooriumii i.irituste korraldamise]a
pidamise nбuded" ý 10 lбike 2 ja ý 11 alusel ning ltibi vaadanud sillamёe
kultuurikeskuse
direktori Aleйina Jеrmаkоvа 26, jaaпlari 20i-1, а avaliku tirituse teate (sisse tulnud
26,01,2011. а пr 9-З1213-1) ja tagamaks teates niiidatud i.irituse pidamine vastavalt
sЁtestatud

пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

Kooskбlastada avaliku tjrituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: vastlфdu.
1.2. Orituse eesmiirk: linnablanike vaba aja sisustamine, rahvakalendri
рео tiihistamine,
kevade pidul ik vastuvбtmine.
1.З. Urituse sisu: meelelahutusprograпlm.
1.4. tJrituse ajakava: 26. veebruai 2017.a kell 13.00 kuni kella 15.00,
1,5, Urituse pidamise koht: Sillamёe, v. Týkalovi tп 25 juuresolev staadion ja
territoorium.
1.6. tiritusest osavбtjate eeldatav аrч: 1 000 inimest.
1,7, tjrituse alguse ja eeldatava lбрu kuupiiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg i.iritusepaigal):26. чееЬruаr 2017. а kell 09.00 kuni kella 17.00.
1,8, Urituse korraldaja: SillamДe Kultuurikeskus (registrikood: 75024828; asukoht:
Kesk tn 24, Sillam2ie, telefon 687 9S94).
1,9. Urituse korrapidaja: Aleйina Jermakova (isikukood: 4860З092218, telefon 5858
8966).

1,10,

tjritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei
heliseadmed - kбlarid (400 W).

kasutata,

1 . tirituse piistitavad telgido lava: paigaldatakse
lava ja telk helitehniku jaoks.
2. Tasuta toitlustamine: pakutakse pannkooke.
1,1З, Kaubandustegevus: kоrrаldаЬ MTU Nооrtе
Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN (registrikood: 80050377; asukoht: Kalda tп
14, SillamДe,
telefon 5lЗ З842).
1,14, Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada mi.ii,igitelke ja
miii.igilaudu.
Toidukaupu mtirigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtitia iihekordseks
kasutamiseks mбeldud plastikust mritigipakendis.
1,15, Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: tiritusel on lubatud
mtiria jДrgmisi kaupu
ja teenuseid: kЁsitc!б, tё<istuskaubad, toidukaubad ja aiandusalased
ЁаuЬаd, taimed,
istikud, meelelahutusteenused, laste- ja lбbustuйraktsioonide laenutus.
Lubada
mtitia viihese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke (kuni б (kaasa
arvatud)
1

.1

1 .1

mahuprotsenti) ja lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsenti)
mriligikohas
kohapeal tarbimiseks plastikust miiiigipakendis. Kauplejal
оlеЙ
mtitigipilet,
рЁаЬ
lisaks реаь kauplejal teatud kauba чбi teenuse --tirigi kоrrаl olema vastav
registreering, tegevusluba vбi muu Sаmачiйrпе dоkumей, kui see on
seadusega
пбutач.
1,16, LiiНuskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskorraldust
ei muudeta.
1"t7, Avalik kоrd: korraldajal tagada iiritusel
,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе tДitmine.
Flelitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mriranormidest ning mitte hairida
timberkaudseid elanikke.
1.18. Heakord: korraldajal tagada tiritusel heakorra eeskiria пбuеtе taitmine.
Keelatud on
reostada, rikkuda, hЁvitada vбi iimber paigutada uuulikr',. kasutuses olevat asja
чбi
kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbbl, sealhulgas panna jёЁtmeid mujaie
kui

ja haljastust tirituse eltevalmistamisel ja
lёbiviimisel mitte kahjustada. Kйjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koiistama- tеrriйоriumi ning paigaldama
iirituse toimumise ajaks territooriumile olmejaiitmete kogumiseks konйinerild;
ning
korraldama olmejёiitmete iirаvео. kaubandustegevuse korraldajal tagada tiritusb
ettevalmistamisel, selle ajal ja iirituse jёrgselt heakord koristada kasuйavale
alale
sattunud toiduained ja lahtine praht. vajadusel vбtta kasutusele ennetavad
selleks etteniihtud kohta. Pinnast

kaitsemeetmed.
2.

J.

Linnakantseleil saata kёesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 415з2 Jбhvi), Ida-Eesti Piiёstekeskuseie (Rahu tn
З8, 4|5з2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tп9,4О2З1 Sillamle), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arengLrosal<onnale ning tiiitmiseks SillamЁe Kultuurikeskusele (Kesk
tп24,
402з1 Sillamzie) ja MTU-le Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon
ъsъТ
(Kalda
tn i4, 402зl, Sillamiie), samuti avalikustada avaliku tirituse teates mёrgitud
teave, vilja
arvatud fiii,isilise isiku isikukood, enne tirituse algust sillamёe linna veebilehel.
kёesoleva korralduse peale чбiь esitada si[йае Linnavalitsusele (kesk 27,
sillamёe
402з1) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 pёeva jooksul
arvates
korraldusest teadasaamise pдevast чбi piievast, millal oleks pidanud kobaldusest
teada
Saama vбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumbja,
Kooli 2а, Jбhчi 4\5з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud koras 30
рДеча jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.

Andrei Ionov
linnasekTetiir

