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пг 205

kaubandusiirituste pidamise kooskбlastamine
20. jaanuaril 2017. а esitas MTU Noorle Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon
- ESN
poбrdumise (sisse tulnud 20.0|.2о1]. а nr 5-51183), milles teatas, ei soovib korraldada
20\7. aastal Sillamiiel 4laata(7.-9. aprill2017. а, 16.-18. juuni 2017.a,4.-6.august 2017.а
"ja l3.-15. oktoober 2017. а Sillamiiel Viru puiesteel). 30. jaanuaril 2017. а esitas Osaiihing
ARАGATS рёбrdumisе (sisse tulnud 30.01"2017. а пr 5-512з8), milles teatas, et sоочiБ
korraldada 2017. aastal Sillamiiel 4\aata samadel aegadel ja samas kohas, Kus йтU Noorte
Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN,

Sillamiie Linnavolikogu 29. mаi 2О14. а miiЁrusе пr i4 ,,SillamЁe linna haldusterritooriumil
iirituse korraldamise ja pidamise пбudеd" (edaspidi Eeskiri) 9 lбike 8 jargi kui mitu isikut
ý
on teate eeskirja ý 11 lбikеs 9 nЁidatud kaubandustirituse pidamiseks esitbn.,C selliselt,
et i,ihe
kauЪandusiirituse pidamine ei vбimalda eeskirja jargi teiste kaubandusiirituste pidamist,
on
osakonnal бigus pidada kaubandustirituste korraldajatega libirЁёkimisi, mille tulemusel
otsustab linnavalitsus teate kooskбlastamise.
SillamЁe Linnavalitsuse 20. miirtsi 2011. а kirjaga пr 5-51687 teatas SillamЁe Linnavalitsus
soovist pidada lёbiriiiikimisi ja tegi MTu-le Noorte omaalgatuse Toetamise organisatsioon
ESN ja Osai.ihingule ARAGATS ettepaneku esitada 27. martsiks 20:-7. а pakkumus vastavaltettepanekus toodud kriteeriumidele ning avaliku tirituse teated.

MTU Noorle Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN esitas omapoolse pakkumusena
avaliku i,irituse teated (sisse tulnud 27.оЗ.20|7. а ш 9-21778,9-2178О,'9-2l]s| ja9-2l]8\.
Osarihing ARAGATS SillamЁe Linnavalitsuse poolt antud tahtajaks avaliku i.irituse
teateid ei
esitanud ning 24. mirtsi 2011. а kirjaga (sisse tulnud 28.ОЗ,20:-7. а nr 5-51787) palus
pikendada pakkumuste esitamise tahtaega kuni 5. aprilli пi 20i-7 .а. Osarihing
ДRДGДТS esitas
omapoolsed avaliku tirituse teated 5. aprillil 2О17. a(sisse tulnud 5.04.201 7|
апr 5-5lS7S).
siilamiie Linnavalitsus on ltibirЁёkimiste kiigus esitatud avaliku iirituse teateid чбrrеlпud
(11, vееЬruаri 2017. а kaubandustirituste pidamiseks esitatud ettepanekute vбrdlemise
protokoll nr 2-6110) ja leiab vбrdlеmisе tulemuste alusel, et MTU \oorte

Omaalgatuse
Toetamise organisatsioon - EsN taotletavad kaubandusi,iritused vastavad
rоhkеm sillamiie
linna poolt avalikule i,iritusele esitatud nбuetele, sest i,iritused on mitmekesisemad,
kaubandus
ja teenused mitmekesisemad, i.irituste kord ja heakord
on tбhusamalt tagatud.

Et vastavalt Eeskirja ý 11 lбike 9 punktile 1 on vбimalik sillamёe korraldada kalendriaastas
mitte rohkem kui 4 kaubandusiiritust ja sillamie Linnavalitsus eelistab valiku
tegemisel Miij

Noorle Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN korraldatavaid kaubandusiiritusi, siis ei
ole vбimalik rohkem avalikke kaubandusriritusi Sillamie linnas 2017. aastal pidada.
Eeltoodust trZihtudes ning ,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбike 1 punkti 2,
Sillamie Linnavolikogu 29. mai 20tr4" а mёtiruse пr 14 ,.Sillamiie linna haldusterritooriumil
tiritustekorTaldamise japidamisenбuded" ý 10lбikе 1punkti 2, ý 10lбikе 2 ja ý 1i alusel,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

е:

1. Jёtta kooskбlastamata Osaiihingu ARAGATS avaliku i.irituse teated (sisse

tulnud
5.04.2017. а пr 5-51878) kevadlaada libiviimiseks l9.-21. mail 2017. а SillamЁel Viru
puiesteel, suvelaada lЁbiviimiseks 16,-18. juunil 2017 . а ja 7 .-9. juulil 2017 . а Sillamiel
Viru puiesteel, koolilaada iiibiviimiseks 4.-б. augustil 2017. а ja 11.-13. augustil 2О17, а
Sillamёel Viru puiesteel, siigislaada lЁbiviimiseks 13.-15. oktoobril 20lr1, а Sillamiiel
Viru puiesteel.
2, Kooskбlastada МТU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN avalike
tirituste pidamine j Ёrgmistel tingimustel
2.I. tjrituste nimetus: kevadlaat, suvelaat, koolilaat ja si.igislaat.
2.2. tJrituste eesmf, rk: kaubanduse korraldamine.
2.З. Urituste sisu: kaupade ja teenuste mtii,ik, atraktsioonid, esinemised.
2.4. tJrituste ajakava: kevadlaat |g,*2|. mail 2О]r7. а kell 10.00-18.00, suvelaat 16.-18.
juunil 201]. а kell 10.00-18.00, koolilaat 4.-6. augustil 2017. а kell 10.00-18.00,
si,igislaat 13.-15. oktoobril 2017 kell 10.00-1 8.00,
2.5. Urituste pidamise koht: Sillamiiel Viru pst 7 ja Viru pst 27 vaheline terTitoorium
(Viru puiestee kбппitее).
2.6. Uritustest osavбtjate eeldatav аrч: 1000 inimest laada kohta.
2.V. tjrituste alguse ja eeldatava lбрu kuupfrev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg i.iritusepaigal): kevadlaat 19.-21. mail 2011. а kell 00.00-21.00, suvelaat
16.-18, juunil 2017. а kell 00.00-21.00, koolilaat 4.-6, augustil 20|7. а kell 00.0021.00, si.igislaat 13.-15. oktoobril 2017 kell 00.00-21.00. Urituse ettevalmistus ja
koristus toimub jooksvalt tirituse lёbiviimise ajal.
2,8. tJrituste korraldaja: MTU Noorte Omaalgaiuse Toetamise Organisatsioon - ESN
(registrikood: 80050З77; asukoht: Kalda tп |4, SillamЁe, telefon 5|З З842).
2.9. Urituste korrapidaja: Igor Маlбýеч, isikukood З68||062214, telefon 5|З З842.
2.10. Uritustel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgustusseadmeid kasutatakse
moodullaval, heliseadmed - kбlarid (4 kW).
2.1 1. Uritustel piistitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava koos
valgustusseadmetega.
2.12. Tasuta toitlustamine: lastele jagatakse tasuta maiustusi.
2.13. Miiiigiinventar: inventarina оп lubatud paigaldada miirigitelke ja mi.iiigilaudu.
Toidukaupu mritigikohas kohapeal taTbimiseks оп lubatud miitia rihekordseks
kasutamiseks mбeldud plastikust mriiigipakendis.
2.14. Ёritustel miii,idavad kbubad ja teenused: tiritusel on lubatud mtiria jЁrgmisi kaupu
ja teenuseid: kasitбcj, tббstuskaubad, toidukaubad ja aiandusalased kaubad, taimed,
istikud, meelelahutusteenused, laste- ja lбbustusatraktsioonide laenutus. Lubada
mtitia vбhеsе etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke (kuni б (kaasa arvatud)
mahuprotsenti) mririgikohas kohapeal tarbimiseks plastikust mi,ii.igipakendis.
kauplejal реаь olema miir.igipilet, lisaks реаь kauplejal teatud kauba чбi teenuse
miiilgi korral olema vastav registreering, tegevusluba чбi muu samaviiёrne
dokument, kui see on seadusega пбutач.
2.15. LiiНuskorraldus: liikluskoгraldust ei muudeta, parkimiskorraldust ei muudeta.
:

2.16.

Avalik kord: korraldajal

tagada i.iTitusel ,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе taitmine,
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte hairida

timberkaudseid elanikke.
2.tr7" Heakord: korraldajal tagada riritusel hеаkоrrа eeskirja пбuеtе taitmine. keelatud on
reostada, rikkuda, hiivitada чбi timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja чбi
kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujaie kui

selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisel ja
ltibiviimisel mitte kahjustada. Kalrjustatud pinnas ja haljastus taastada. Коrrаldаjа
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama

tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiitmete kogumiseks konteineri(d) ning
korTaldama olmejiiЁtmete iiraveo. kaubandustegevuse korTaldajal tagada i,irituse
ettevalmistamisel, selle ajai ja iirituse j2irgselt heakord koristada kasutatavale alale
-

sattunud toiduained

kaitsemeetmed.

ja

lahtine рrаht. vajadusel vбtta kasutusele

ennetavad

Linnakantseleil saata kiiesolev korTaldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn З8, 4|5з2 Jбhvi), Ida-Eesti Pёiistekeskur.l"
1Ruhu tn З8, 415з2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tп 9, 4О2З1 Sillam?ie), Osaiihingule ДRДGДТS,
linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale ja arenguosakonnale ning taiйiseks Мтu-lе
Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon - ESN (Kalda tп [4, 402з\, Sillamёe),
samuti avalikustada avaliku rirituse teates miirgitud teave, viilja arvatud ftirisilise isiku
isikukood, enne tirituse algust Sillamie linna veebilehel.
4. kiiesoleva korTalduse peale чбiь esitada sillamiie Linnavalitsusele (kesk 2], sillamie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sёtestatud korTas 30
рЁеча jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast vбi piievast, millal oleks pidanud koгraldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhчi 4т5з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud kоrrаs 30 pёeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
з.

Andrei Ionov
linnasekretzir

