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SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

3'1. august2017.

a

nr 413

Avaliku iirituse pidamise kooskdlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29' mai 2014. a miiiiruse nr 14,,Sillamiie linna haldusterritooriumil tirituste korraldamise ja
pidamise nouded" $ 10 l6ike 2 ja 11 alusel ning lzibi vaadanud
$
MTUNoorte omaalgatuse
Toetamise organisatsioon - ESN juhatuse liikmelgor MaloSev'i
22. augusti 2017. a avaliku
tirituse teate (sisse tulnud 22.08.2017. a nr 10-3/2127-1) ja tagamaks
teates niiidatud iirituse

pidarnine vastavalt siitestatud nduetele,

Iinnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1.

Kooskolastada avaliku rirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: tantsudhtu.
1.2. Urituse eesmf,rk: noofie vaba aiasisustamine.
1.3. Urituse sisu: tantsuprogramm.

t.4.
1'5'

Urituse ajakava: 1. september20lT.akell 1g.00kuni kella22.30.
Urituse pidamise koht: Sillamiiel, linnapargis (vastavalt korralduse lisale).
1.6. Uritusest osavdtiate eeldatav arv: 100 inimest.
1'7' Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupziev ja kellaaeg: (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal): l. september iOll . u t
14.00 kuni kella 23.50.
"tt
1'8' Urituse korraldaja: MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN
(registrikood 80050377; telefon 513 3942,e-post mtL_r_qsn@gpall.c---o:l).
1.9. Urituse korrapidaja: Igor MalSSev (isikukood 1.(li.i-rceZZl4, telefon 513 3g42.
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1'10' Uritusel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: valgusseadmeid
ei kasutata,
kasutatakse helitehnikat (6 kW).
1.1 1. urituse piistitavad tergid, Iava: helioperaatori telk.
1.12. Kaubandustegevus: ei toimu.
1. 1 3. Liikluskorraldus: ei muudeta.
1'14' Avalik kord: korraldajal tagada uritusel
,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mriranormidest ning mitte
hiiirida rimberkaudseid elanikke.
1'15' Heakord: koraldajal tagada iiritusel heakora eeskirja nduete
taitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, havitada vdi iimber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja
vdi kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna j?izitmeid
mujaie
kui selleks etten2ihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
l2ibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada.
Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama terriiooriumi ning paigaldama
frituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiitmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmei iiiitmete iiraveo.

2.

Linnakantseleil saata kriesolev korraldus teadrniseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 J6hvi), Ida-Eesti Pfliistekeskusele (Rahu 38,41532 Jdhvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9" 4A231 Sillamiie), linnavalitsuse linnamajanduse

ning tiiitmiseks MTU-le Noorte Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN (Kaldatn 14,40231 Sillam2ie), samuti avalikustada avaliku iirituse
teates miirgitud teave, valja arvatud fiitisilise isiku isikukood, enne tirituse algust Sillamzie
linna veebilehel"
Ktiesoleva korralduse peale vdib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetiuse seaduses" sdtestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaarnise piievast vdi pdevast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, Jdhvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sitestatud korras 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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