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Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбike 1 punkti 2, SillamЁe Linnavolikogu
29. mаi 2014. а mДiiruse пr 14 ,,Sillam2ie linna haldusterritooriumil rirituste korraldamisela
gidamise пбudеd" ý 10 lбikе 2 ja ý 11 alusel ning liibi vaadanud Sillamёe SроrdikоmрlеkЪi
Kalev direktori Nikolai Denissenkov'i 1З. jaanuari 2о17 . а avaliku tirituse teate (sisse tulnud
1з.01.2017. а пr 9-21106)ja tagamaks teates nДidatud tirituse pidamine vastavalt sЁtestatud

пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

Kooskбlastada avaliku rirituse pidamine jДrgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: spordipaev liuvaljal.
|,2. tjrituse eesmflrk: iastelБ ja пооrtеiе uute vaba aja veetmise vбimaluste pakkumine,
motivatsiooni tбstmine sportimise ja talvespordialade vastu.
1.3. tjrituse sisu: jёiihoki, vбistlused iluuisutйises, jЁЁtants, teatevбistlused.
1.4. tjrituse ajakava: 2|, jaanuar 2017, а kell 1 1.00 luni kella 13.00.

1.5.

urituse pidamise koht: sillamдe
(asukoht: Kesk tn 30, SillamЁe).

spordikompleksi

kalev

liuvili

1.6. tjritusest osavбtjate eeldatav аrч: 80 inimest.
|.7. 8ritusе alguse ja eeldatava lбрu kuupiiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal):2L jaanuar 2017, а kell 10.00 kuni kella 14.00.
1.8. Lrituse korraldaja: Sillamie Spordikompleks Kalev, registrikood 75026804,
kontaktisik Nikolai Denissenkov, tel 397 4071, e-post spordikЙpleks@gmail.corn.
1.9. tjrituse korrapidaja: Nikolai DепissепkЪч, tel з91 4оп, e-post

spprdМ

Uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: heliseadmed - kбlarid (2 kW),
tjritusel piistitavad telgid, lava: 2 telki.
1. 12. Liiktuskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta.
1.13. Ayalik kord: korraldajal tagada i.iritusel avaliku korra пбuеtе tiiitmine. Keelatud on
tekitada teisi isikuid oluliselt hiirivat mi,irа чбi valgusefekte. Helitehnika,
kirsutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte hёirida
1

.10.

1.1 1.

i,i;nberkaudseid elanikke.

1.14.

Heakord: korraldajal tagada tiritusel hеаkоrrа eeskirja пбuеtе taitmine. Korraldajal
selle ajal ja tiritusъ jбrgselt heakord - koristada
kasutatavale alale sattunud lahtine praht. korraldaja kobuitub hoidma territooriumi
puhta ning koristama territooriumi. keelatud on reostada, rikkuda, havitada чбi
iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja чбi kasutada seda muul kui
ettenihtud otstarbel, sealhulgas раlша jдitmeid mujale kui selleks ettenёhtud kohta.
Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja ltibiviimisel mitte kahjustada.
ta.gada tirituse ettevalmistamisel,

Vajadusel vбttа kasutusele ennetavad kaitsemeetmed, Kahjustatud pinnas ja

haljastus taastada. VZilistada kбrghaljastuse kahjustamine iirituse osavбtjate poolt,
vбtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava ala asfalt- чбi kivikattesse ja
v.rugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
i.15. Nliiiigiinventar: kaubandustegevust ei toimu.
1.16. Korraldaja tagab tiritusest osavбtjatele esmaabi andmise vбimaluse ja inimeste
turvalisuse.
1.17. tjritusel mtiiidavad kaubad ja teenused: kaubandustegevust ja toitlustamist ei
toimu.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu з8,415з2 Jбhvi), Ida-Eesti Pёёstekeskusele (Rahu 38, 41532 Jбhvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka 9, 402зЗ Sillamёe) ja linnavalitsuse linnamajanduse
osakoniale ning tДitmiseks Sillamie Spordikompleksile Kalev (Kesk з0,402з2 Siilamae),
samuti'avalikustada avaliku i,irituse teates miirgitud teave, vЁlja arvatud fiirisilise isiku
isikukobd, еппе i.irituse algust sillamie linna veebilehel.
3. к?iеsоlёvа korralduse peale vбib esitada sillamдe Linnavalitsusele (kesk 27, sillamёe
402зI) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sitestatud korras 30 pЁeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pЁevast чбi pдevast, millal oleks pidanud korTaldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhvi 4|5з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sЁtestatud koшas 30 pieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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