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Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý З0 lбikе l punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mаi 2014. а mziiiruse nr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil rirituste korraldamisela
pidamise nбuded" ý l0 lбikе 2 ja ý 1tr alusel ning libi vaadanud Mittetulundustihingu
SILLAMAE KOOLISPORDI LIIT juhatuse liikme Аrпо Kaseniidu 18. aprilli 2017 . а avaliku
i.irituse teate (sisse tulnud 18.04.2017. а nr 9-211024-|) ning tagamaks teates nёidatud
rirituse pidamine vastavalt sitestatud пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а I d u s

l.

е:

kooskбlastada avaliku iirituse pidamine jёrgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Teatejooks 2017.
|,2. Urituse ееsmzirk: spordi- ja heategevusei.iritus, mis aitab toetada бnnetuse чбi
haiguse liibi liikumisvбime kaotanud laste ravi.
1.з. urituse sisu: teatejooks toob iga maikuu esimesel neljapieval kokku tuhanded
lapsed ja пооrеd tile kogu Eesti. see on tihelt poolt vбimalus tunda rббmu
liikumisest ning teiselt poolt anda оmа panus liikumisvбime kaotanud laste raviks.
1.4. tjrituse ajakava: 1 1. mai 2011 . а kell 15.00 kuni kella 16.00.
1.5. Ёrituse pidamise koht: Sillamiie linn, Viru pst (vastavalt k2iesoleva korralduse
lisale).
1.б. Uritusest osavбtjate eeldatav аrч: 400 inimest.
|.7. Uritцse alguse ja eeldatava lбрu kuupfiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg iiritusepaigal): 11 . mаi201]. а kell 14.50 kuni kella 16.15.

1.8. Urituse korraldaja: Mittetulundusiihing SILLAMAE KOOLISPORDI LпT
(registrikood: 80274800, telefon 5336 3381, e-post s_il_kp_ql_ispprt@gnail,.qoц).

1.9. tIrituse korrapidaja: Margarita ВеZkо. 5667 i704.
1.10. Uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei
1.11.
1.12.
1.13.
14.
1.15.
1.

1.16.

kasutata,
heliseadmeid ei kasutata.
Urituse piistitavad telgid, lача: ei piistitata.
Kaubandustegevus: ei toimu.
Tasuta toitlustamine: ei toimu.
Liiktuskorraldus: ei muudeta.
Avalik kord: korTaldajal tagada iiritusel,,korrakaitseseaduse" пбuеtе tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte
hiirida iimberkaudseid elanikke.
Heakord: korraldajal tagada uritusel hеаkоrrа eeskirja пбuеtе taitmine. keelatud
on reostada, rikkuda, hёvitada чбi iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vбi kasutada seda muul kui ettenёhtud otstarbel, sealhulgas panna jaatmeid mujale

kui selleks

ettenёhtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
lёbiviimisel mitte kahjustada" Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma terTitooriumi puhta, koristama terriiooriumi ning paigaldama

iirituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiitmete kogumiseKslonteineri(d)

ning korraldama olmej iiiitmete Ёrачео.
2,

a
J.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn З8, 415З2 Jбhvi), Ida-Eesti PiiЁstekeskrrr.l"
4Kuhu tn 38, 4|5з2
Jбhvi), AS-le Каrеll Kiirabi (Kajaka tn 9, 402з1 Sillamiie), linnavalitsuse

linnamajanduse osakonnale ning tiiitmiseks Mittetulundustihingule 5ILLдмдЕ
KOOLISPORDI LIIT (Kesk tn З0, 402З2, Sillamtie), samuti avalikustada avaliku tirituse
teates mirgitud teave enne iirituse algust sillamёe linna veebiiehel.
KЁesoleva korralduse peale чбiЬ esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamie
402з|) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sitestatud korras 30 pЁeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pЁevast чбi pievast, millal oleks pidarmd korraldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Tarlu Ha]duskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhчi
415з2),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud korras 30
рЪеча jooksul arvates

korTalduse teatavakste gemises.
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Avaliku iirituse,,Teatejooks 2017.'
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