SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamaie

29. mdrts 2018.

a

nr 170

Kaubandusiirituste pidamise koosk6lastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 lSike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mai 2014. a miiziruse w 14,,Sillamzie linna haldusterritooriumil tirituse korraldamisela
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning liibi vaadanud MTU Noorle Omaalgatuie
Toetamise Organisatsioon ESN avaliku tirituse teate (sisse tulnud 13.03.2018. a
nr 10-3/601-1) ja tagamaks teates niiidatud kaubandusr.irituste pidamine vastavalt sritestatud
n6uetele,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:
1

.

Kooskdlastada kaubandustirituse pidamine j flrgmistel tingimustel :
1.1. Urituste nimetused: Sillamiie Kevadlaat, Sillamiie Suvelaat. Sillamle Koolilaat.
Sillamiie Stigislaat.
1.2. tlrituste eesmzirk: kaubanduse korraldamine.
1.3. tlrituste sisu: kaupade jateenuste miiiik, esinemised, atraktsioonid.

1.4. Urituste ajakava:

Sillamiie Kevadlaat 20.-22. aprill 2018. a kell 08.00 _ 20.00,
Sillamiie Suvelaat 8.-10. juuni 2018. a kell 08.00 -20.00,
Sillamiie Koolilaat 17.-19. august 2018. a. kell 08.00-20.00,
Sillamiie Srigislaat 21.-23. september 2018. a kell 0g.00-20.00.
1.5. Urituste pidamise koht: Sillamiiel Kesk 28 ja Kesk 30 vaheline territoorium.
1.6. Uritustest osavdtjate eeldatav arv: 1 000 inimest.
1.7. Urituste alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg (s.h iiritusepaigal
ettevalmistusaeg j a koristusaeg)

:

Sillamiie Kevadlaat 20.-22. aprill2018. a kell 06.00
-2O.OO,
Sillamiie Suvelaat 8.-10. juuni 2018. a kell 06.00 - 20.00,
Sillamie Koolilaat 17 .-19. august 201 8. a. kell 06.00-20.00,
Sillamiie Stigislaat 21.-23. september 2018. a kell 06.00-20.00.
Urituse ettevalmistus ja koristus toimub rirituse labiviimise ajal.
1.8. Urituste korraldaja: MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN
(registrikood: 80050377; asukoht: Kalda 14, Sillamiie, telefon 513 3842).
1.9. Urituste korrapidaja: Igor Mald5ev (isikukood 36811062214, telefon 513 3542).
1.10. tlritustel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: valgustusseadmeid kasutatakse
moodullaval, heliseadmed - kdlarid (4 kW).
1.1 1 . Uritustel pi.istitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava koos
valgustusseadmetega.
1.12.

Uritustel miitidavad kaubad ja teenused: tiritustel on lubatud miiiia jiirgmisi
-kaubad,
kaupu ja teenuseid: kasitcio, tocistuskaubad, toidukaubad ja aiandusalased
meelelahutusteenused, laste-

ja

lObustusatraktsioonide laenutus. Lubatakse mtiiia
6 (kaasa arvatud)

vrihese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke (kuni

mahuprotsenti) ja lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsenti) mtitigikohas
kohapeal tarbimiseks plastikust miiiigipakendis. Kauplejal peab olema mi.iiigipilet,

lisaks peab kauplejal teatud kauba vdi teenuse mriiigi konal olema vastav
registreering, tegevusluba v6i muu samaviiitrne dokument, kui see on seadusega
n6utav.
1.13. Tasuta toitlustamine: pakutakse lastele majustusi (kommid ja suhkruvatt).
1.14. Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskonaldust ei muudeta.
l'15. Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte hairida
timberkaudseid elanikke.
1.16. Heakord: korraldajal tagada iiritusel heakona eeskirja nduete taitmine.
Konaldajal
tagada rirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja rirituse jiirgselt heakord koristada
kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Korraldaja kohustub hoidma
territooriumi puhta, koristama territooriumi, paigaldama firitu;e toimumise ajaks
territooriumile olmejiititmete kogumiseks konteineri(d) ning sdlmima lepingu
olmejziiitmete veo kohta. Keelatud on reostada, rikkuda, havitada vOi timber
paigutada avalikus kasutuses olevat asja v6i kasutada seda muul kui etteniihtud
otstarbel, sealhulgas panna jrizitmeid mujale kui selleks etteniihtud kohta. pinnast ja
haljastust tirituse ettevalmistamisel ja kibiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel vdtta
kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljasius taastada.
Atraktsioonide paigaldamine haljasalale kooskolastada eelnevalt Sillamiie
Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga. Viilistada korghaljastuse kahjustamine
tirituse osavdtjate poolt, vdtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava ala
asfalt- vdi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid
ning muid esemeid. Koraldajal anda territoorium piirast iirituste liibiviimist ja
selleks paigaldatud vahendite mahavdtmist rile Sillamiie Linnavalitsuse
heakorraspetsialistile.
1.17. Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada mliligitelke ja
miitigilaudu.
Toidukaupu mtitigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtiiia tihekordseks
kasutamiseks m6eldud plastikust miitigipakendis.
2.

a

1

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 Jdhvi), Ida-Eesti Pfliistekeskusele (Rahu 38, 41532 J6hvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamiie), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arenguosakonnale ning tiiitmiseks MTU-le Noorte Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN (Kalda 14, Sillamiie 40231), samuti avalikustada avaliku iirituse
teates miirgitud teave, viilja arvatud fiiiisilise 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 vdi ptievast, millal oleks pidanud koiraldusest
teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja,
Kooli 2a, Jdhvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates

korralduse teatavakstegemises.
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