SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamaie

09. mai 2019.

a

nr 199

Avaliku iirituse pidamise kooskOlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mat 2014. a mii[ruse nr l4 ,,Sillamiie linna halduster:ritooriumil rirituse konaldamisela
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning lZibi vaadanud Sillam[e
Kultuurikeskuse
direktori Alevtina Jermakova 29. aprilli 2019. a avaliku tirituse teate (sisse tulnud
29.04.2019. a nr 9-211201-l) ja tagamaks teates n2iidatud iirituse pidamine vastavalt
siitestatud n6uetele,

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

1.

Kooskolastada avaliku rirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Emadeptiev.
1.2. Urituse eesmfirk: linnaelanike vaba aja sisustamine, rahvakalendri t[htpiieva
tiihistamine.
1.3. Uritus e sis u : miingud, konkursid, atraktsio onid, kontsert.
t.4. urituse ajakava: 12.mai2019. a kell 13.00 kuni kella 14.30.
i.5. Urituse pidamise koht: Sillamiie Kultuurikeskuse juuresolev plats (Kesk tn 24);
halva ilma koral tiritus toimib Sillamiie Kultuurikerkur. hoones.
1.6. Uritusest osavdtiate eeldatav arv: 300 inimest.
1.7 . Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg
(s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg i.iritusepaig al):12. mai 2019. a kell 12.00 kuni kella 15.00
1.8. Urituse korraldaja: Sillamiie Kultuurikeskus (registrikood:
75024828,
kontaktisik: Alevtina Jermakova telefon
6g79g94,
:
s tLlerlreq. k LiI r ut14@gejut-c_u:).
!;post
1.9, Urituse korrapidaja: Alevtina Jermakova (isikukood:
4860 3092218, telefon
6,8 7 9 8 9 4, e -p o s t : it l.c-r:_ti n
a.,.i q l[ I A-k 9 v-fl (Ogm-4 i1.,.9 o m ) .
1.

10.

Uritusel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,

kasutatakse helitehnikat (400 kW).

1.11. Kaubandustegevus: ei toimu.
1.12. Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskomaldust ei
muudeta.
1 .13. Avalik kord: korraldajal tagada thitusel
,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.

Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte

hZiirida timberkaudseid elanikke.
1.14.

Heakord: korualdajal tagada riritusel heakorra eeskirja nouete ttiitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, havitada v6i timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
v6i kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujale
kui selleks ettentihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisei ja
labiviimisel mitte kahiustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. KorraldaJa

kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama teruitooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks ter:ritooriumile olmejiiiitmete kogumisekslonteineri(d)
ning korraldama olmej iiiitmete ziraveo.
1.15' Priigikoristus: Sillamiie Kultuurikeskus korraldab priigikoristus ja jiiiitmete
utiliseerimine.
2.

a

Linnakantseleil saata kiiesolev kor:raldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekesk6"l.
lRuhu tn 3g. 41532
Johvi)' AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn g, 40231 SillamZie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning tiiitmiseks Sillamiie Kultuurikeskusele (Kesk tn 24,
4023I Sillamiie), samuti avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud teave enne rirituse
algust Sillamiie linna veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale vdib esitada Sillamae Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidanud korraldusest
teada
saarla v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sdtestatud korras 30 p-zievaiooksul
arvates

korralduse teatavakstegemises.
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Andrei Ionov
linnasekretzir

