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12. oktoober 2017.

a

nr 492

Avaliku iirituse pidamise kooskdlastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamlie Linnavolikogu
29. mai 2014. a mii2iruse nr 14 ,,sillamiie linna haldusterritooriumil rirituste korraldamisela
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 1l alusel ning l[bi vaadanud sILVER sHow ESToNIA
OU avaliku iirituse teate (sisse tuinud II.I0.2017. a m 9-212573-l) ja tagamaks teates
niiidatud tirituse pidamine vastavalt siitestatud nduetele,

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

1.

Koosk6lastada avaliku rirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Mega isirkus.
I .2. Urituse eesmiirk: kogupere meelelahutusliku programmi korraldamine.
1.3. Urituse sisu: tsirkrt.progtu-miga esineuud Ei.oopa tasemel tuntud artistid:
dhuvdimlejad, illusionistid, akrobaadid, klounid, tuleshow.
1.4. Urituse ajakava: 17.10.2017. akell 18.30-21.00, 18.10.2017. akell 18.30-21.00.
1.5. Urituse pidamise koht: turu vastas oleval muru platsil aadressil I. Pavlovi tn I
(kasutada v6ib i. Pavlovi tn 1 kinnistu pdhjapoolset, Viru pst poolset osa, mis jiiiib
Viru pst ja Kesk tiinava telgjoone m6ttelise pikenduse vahele).
1.6. Uritusest osavdtjate eeldatav arv: 200 inimest.
1.7. iirituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg: tsirkusetelgi ehitamisega
alustatakse 16.10.2017. a kell 10.00 ja telk pannakse kokku 19.10.2017. a
kell i2.00.
1.8. tirituse korraldaja: SILVER SHOW ESTONIA OU (registrikood 14038093;
tel 5630 2544, e-post: maria8891@online.ee).
1.9. Urituse korrapidaja: Maria Nopponen (isikukood 48811294246; tel5380 4030).
1.10' Uritusel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutaia,
kasutatakse helitehnikat (kuni 3 kHz).
1.1 1. Urituse ptistitavad telgid, lava: paigaldatakse tsirkusetelk.
1. 12. Miiiigiinventar: ei paigaldata.
1.13. Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: kaubandustegevust ei toimu, mtitiakse
pileteid.
1.14. Liikluskorraldus: liikluskonaldust ei muudeta, parkimiskorraldust ei muudeta.
1.15. Avalik kord: korraldajal tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nduete tAitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mriranormidest ning mitte
hiiirida iimberkaudseid elanikke.
1.16. Heakord: korraldajal tagada riritusel heakorra eeskirja nduete taitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hiivitada v6i iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vdi kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujale

kui selleks etteniihtud kohta.

Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisel ja
liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmejtiiitmete iiraveo. Vajadusel vdtta kasutusele ennetavad
kaitserneetmed.
2.

a

-).

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn 38, 41532
Jdhvi), Veterinaar- ja Toiduametile (Viru tn 5a, 41589 Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi
(Kajaka tn 9, 4023I Sillamiie), linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale ning
tiiitmiseks SILVER sHow ESTONIA oU-re (pae tn 21, i1415 Tallinn), samuti
avalikustada avaliku tirituse teates miirgitud teave, vlilja arvatud fiii.isilise isiku
isikukood, enne iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i p?ievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud korras 30 ptieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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