SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

29. mdrts 2018.

a

nr 172

Avaliku iirituse pidamise kooskdlastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mar 2014. a miiiiruse nr 14,,Sillamiie linna haldusterritooriumil tirituse kor:raldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning liibi vaadanud MTU Seiklusklubi Xdream
tegevjuhi Sten-Eric Uibo 16. miirtsi 2018. a avaliku tirituse teate (sisse tulnud 19.03.2018. a
nr 10-31654-1) ja tagamaks teates niiidatud iirituse pidamine vastavalt siitestatud nOuetele,
linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

l.

Koosk6lastada avaliku iirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Seiklussari Ace Xdream I osavdistlus.
1.2. Urituse eesmfirk: seiklusspordi populariseerimine.

1.3. Urituse sisu: kolmeliikmelised v6istkonnad otsivad maastikult kontrollpunkte,
liibides rada jalgsi, ratastel ja kanuuga.

1.4. Urituse ajakava: 29. apr1ll2018. a kell 09.00 kuni kella 21.00:
vdistluskeskus avatud,
v6istluse start,
autasustamine,
rada suletud,
territoorium koristatud.
Urituse pidamise koht: vdistluskeskus asub Sillamiie Spordikompleksis Kalev, rada
kulgeb Sillamiie linna ja liihitimbruse maastikul.
tlritusest osav6tjate eeldatav arv: 600-700 inimest.
Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupfiev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg iiritusepaigal):28. aprill 2018. a kell 12.00 kuni 29. aprill2018. a kella
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1.8. Urituse korraldaja: MTU Seiklusklubi Xdream (registrikood,:802126L5; asukoht:
Alutaguse vald, Kase 41009, Kuru kiila, Ida-Viru maakond, telefon 56669971).
1.9. Urituse korrapidaja: v6istluste peakorraldaja Sten-Eric Uibo (isikukood:
37803

1.10.
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Uritusel kasutatavad heli- v6i valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,
heliseadmed helitehnika vdistluskeskuses spiikri jutu edastamiseks ja
taustamuusika m2ingimiseks (400 W).

Urituse ptistitavad telgid, lava: vdistluskeskuses paigaldatakse tiiispuhutav
stardikaar (sisemS6duga 10 m) ja kergaiast stardikoridor m66tudega 10x50 meetrit.
1.12. Kaubandustegevus: ei toimu.
I . 1 3 . Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskorraldust ei muudeta.
1.1 1.

1"14"

Avalik kord: korraldajal tagad,a riritusel ,,Korrakaitseseaduse" nduete tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte
hairida

iimberkaudseid elanikke.
1'15' Heakord: korraldajal tagada riritusel heakorra eeskirla nouete
taitmine. Keelatud on
reostada, rikkuda, hiivitada vdi rimber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja vdi
kasutada seda muul kui etteniihtud otsiarbel, sealhulgas panna jtiiitmeid
mujale kui

selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Konaldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koiistama" territooriumi ning paigald,ama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiiitmete kogumiseks konieinerila;
ning

korraldama olmej riiitmete iiraveo.
2.

-1.

Linnakantseleil saata kiiesolev komaldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskuseie (Rahu
tn 3g, 41532
Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kaj3ka tn9,40231 Sillamrie), linnavalitsuse
linnamajanduse
osakonnale ning tiiitmiseks MTU-le Seiklusklubi Xdream'(Alutaguse
vald, Kase 41009,
Kuru ktila, Ida-Viru maakond), samuti avalikustada avaliku tiritusi teates
mrirgitud teave,
viilja arvatud fr-irisilise isiku isikukood, enne tirituse algust Sillamiie linna
veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk
27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras 30 piieva jooksul
arvates
korraldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidanud
konaldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tarlu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja,
Kooli 2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud konas 30 pzieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.

Deniss I5kin
6igusndunik
linnasekretiiri iilesannetes

