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Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavaiitsuse korralduse seaduse" ý З0 lбikе 1 punkti 2, SillamЁe Linnavolikogu
29. mаi 2014. а mzieiruse пr 14 ,,Sillamёe linna haldusterritooriumil tirituste korraldamisela
pidamise пбudеd" ý 10 lбike 2 ja ý 11 alusel ning lЁbi vaadanud Fashion Тrее Ot
18. aprilli 2017. а avaliku i.irituse teate (sisse tulnud 18.04.2017. а nr 9-211025-1) ning
tagamaks teates n?iidatud iirituse pidamine vastavalt sЁtestatud nбuetele,

Iinnavalitsus аппаЬ k о r r а I d u s

1.

е;

Kooskбlastada avaliku tirituse pidamine jirgmistel tingimustel:
1.1. tjrituse nimetus: TIVOLI EST.
|.2. Urituse eesmf,rk: meeielahutuse korraldamine, lбЬustusраrk kogu perele.
1.3. Urituse sisu: ajaviite pakkumine peredele erinevate karussellid..1ui"g.rr.rste пёоl,
karussellid-atraktsioonid erinevatele vanustele.
|.4- Urituse ajakava: 12._2i1. mai 2оi-]. а jЁrgmiselt: esmaspёeval, teisipaeval,
kolmapЁeval ja neljapЁeval kell 14.00 - 22,0о, reedel kell 14.00
- 2з.00,
laupiieval kell l2.00 -2З.O0,pr,ihapieval kell 12.00
-22.0О.
1.5. tjrituse pidamise koht: Sillamae linn, I. Pavlovi 1Ь ja I. Pavlovi 1с mаа-аlа|
(vastavalt kёesoleva korralduse 1isale).
1.6. tjritusest osavбtjate eeldatav аrч: kuni 100 inimest.
|.]. Urituse alguse ja eeldatava lбрu kuupiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal): 9.05.-23.05 .2о1]. а) sisaldab ettevalmistus-- ja
koristusaega.
Urituse korraldaja: Fashion Tree OU, (registTikood: |2З20299; kontaktisik:
Amelia Vооr, e-post : tas h_io nl19 goy@gp аi].с_ощ).
i.9. Urituse korrapidaja: Amelia Voor-tel 5818 l256.
1,10. Uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: Suurematel atraktsioonidel
on оmа muusika. Muusika tuleb CD plaatidelt. Karusselidel-atraktsioonide] on
tuled, eraldi valgustusseadmeid ei kasutata.
1.11. tjrituse piistitavad telgid, lava: alale paigaldatakse atraktsioonid-karussellid,
lisaks telk maiustuste mtitigiks, meeskonna karavanelamud. Urituse korraldaja
tagab atraktsioonide ohutuse. Atraktsioonid peavad оlеmа enne pargi tсrбiе
hakkamist olema lЁbinud visuaalse kontrolli ning lбbustuspargiseade, mis on ette
niihtud vЁhemalt kolmele inimesele ja mis liigutab sellel olevat inimest vЁhemalt
kiirusega 0,5 meetrit sekundis чбi tбstab maapinnast kбrgemale kui 3 meetrit,
реаЬ оlеmа liibinud auditi.
1. 12. Kaubandustegevus: maiustuste miiiik.
1.13. Tasuta toitlustamine: ei toimu.
1.14. Liikluskorraldus: liiklust ei muudeta.
1.15. Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel ,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе tiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mliranormidest ning mitte
hziirida timberkaudseid el anikke.

1.16.

Heakord: korraldajal tagada iiritusel hеаkоrrа eeskirja пбuеtе taitmine. Keelatud

on reostada, rikkuda, hiivitada чбi iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vбi kasutada seda rnuui kui etteniihtud otstarbei, sealhulgas panna jtiitmeid mujale
kui selleks etteniihtud kohta, Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
libiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
iirituse toimumise ajaks territooriumile olmejilЁtmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olrnejiiitmete iirачео.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 4|5з2 Jбhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn З8, 4|5з2
.Iбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn g, 4о2зl Sillamiie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ja arenguosakonnale ning tiiitmiseks Fashion Tree ou-le
(Tare 9, 80011, Рёrпu). samuti avalikustada avaliku i,irituse teates mzirgitud teave enne
i,irituse algust Sillamiie linna veebilehel"
з. КЁеsоlеvа korTalduse реаlе чбiЬ esitada SillamДe Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamёe
402зI) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras З0 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pЁevast чбi p2ievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
Saama чбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhvi
4|5з2),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sitestatud korTas 30 pёeva jooksul arvates
2"

korTalduse teatavakstegernises.
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