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nr 200

Avaliku iirituse pidamise kooskdlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29' mai 2014. a mi*iruse nr l4,,Sillam2ie linna haldusterritooriumil tirituse korraldamiseJa
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja 11 alusel ning liibi vaadanud
$
Sillamiie Kultuurikeskuse
direktori Alevtina
29.
aprilli
2}lg.
a
avaliku tirituse teate (sisse tulnud
lermakova
29'04'2019' a nr 9-2lll99-1) jatagamaks teates nziidatud i.irituse pidamine vastavalt
siitestatud

nduetele,

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

1.

Koosk6lastada avaliku tirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. iJrituse nimetus: Euroopa piiev Sillamiiel.
1.2. Urituse eesmiirk: Euroopa paeva tiihistamine, linnaelanike vaba ajasisustamine.
1'3. Urituse sisu: Euroopu pa.rru tiihistame koos populaarse ETV saate,,Reis iimber
Eesti" programmiga, mida juhib legendaarne ja armastatud Ivo Linna. Euroopa
Liidu telgis toimuva programmi krilalisteks on t OiHa.s tuituskohtades Euroopa
Parlamendi valimiste kandidaadid. Muusikalisi vahepalu ning lopukontserti pakub
Antti Kammiste ja Ivo Linna koos b[ndiga Supernova. Lastele mingud ja erinevad
meisterdustegevused.
1 .4. urituse ajakava: i 0. mai 2019.
a kell I5.00 kuni kella 1g.00.
1'5' Urituse pidamise koht: Sillamiie Kultuurikeskuse juuresolev plats (Kesk tn 24)

vastavalt kiiesoleva koralduse lisale; halva ilma korral Lirit; toimib Sillamiie
Kultuurikeskuse hoones.
1.6. Uritusest osavdtiate eeldatav arv: 500 inirnest.
1'7 ' Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja
kellaaeg (s.h ettevahnistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal): 10. mai2019. a kell l+.oo kuni kella 19.00.
1'8' Urituse korraldaja: Sillamiie Kultuurikeskus (registrikood: 75024828;kontaktisik:
Alevtina .Iermakova, telefon 6979994, e_post: *Ug"flA_.*k.rllfufffleegall,g,,ffr.
1'9' Urituse korrapidaja: Alevtina Jermakova (isikukood, +ilOo:oq2zr s; telefon

6.87 9 8 9 4, e -p o st : + l p.-r:ti
na.i.ern a-k p-y-a@lgmai l. p.q $ ) .
1'10. Uritusel kasutatavad heli- v6i nrlg;;il;;"uJ-.0' valgustusseadmeid
ei kasutata,
kasutatakse helitehnika (kuni 6 kW).
1 ' 1 1. Urituse piistitavad telgid, lava: piistitatakse
partnerite telgid - l0 tk, lava m66duga
3x5m ja infotelgid.
1'12' Kaubandustegevus: Uritusel on lubatud mttia jiirgmisi kaupu ja
pakkuda
jtirgmiseid teenuseid: kasitoo, toidukaubad, meelelahutusteenused,
taste- ja
lobustusatraktsioonide laenutus. Kaubandustegevuse korraldajal peab olema
teatud
kauba vdi teenuse mtitigi korral vastav iegistreering, tegevusluba v6i muu
samaviiiirne dokument, kui see on seadusega n6utav.

1.13.

Liikluskorraldus: liikluskor:raldus muudetakse vastavalt kiiesoleva korralduse

1.14.

Avalik kord: korraldajal tagada riritusel,,Korrakaitseseaduse,, n6uete taitmine.

lisale.

Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte hiiirida
i.imberkaudseid elanikke.

Heakord: korraldajatel tagada tiritusel heakorra eeskirja nduete tiiitmine.
Keelatud on reostada, rikkuda, havitada vdi timber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja vdi kasutada seda muul kui ettenZihtud otstarbel, sealhulgas panna
jiiZitmeid mujale kui selleks ettenahtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse
ettevalmistamisel ja liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus
taastada. Kortaldajad kohustuvad hoidma territooriumi puhta, koristama
teritooriumi ning paigaldama tirituse toimumise ajaks territooriumile
olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d) ning korraldama olmljaatmete ziraveo.
1.16' Priigikoristus: Sillamiie Kultuurikeskus korraldab prtigikoristus ja jiititmete
utiliseerimine.
1.15.

2.

J.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn 3g, 41532
J6hvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn g, 40231 Sillamzie) ja linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning tiiitmiseks Sillamiie Kultuurikeskus (KLsk fi 24. 40231,
Sillamiie), samuti avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud teave, viilja arvatud
ftirisilise isiku isikukood ja elukoht, enne iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Kziesoleva korralduse peale vdib esitada Sillamtie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillam6e
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud komas 30 pZieva jooksul arvates
koffaldusest teadasaamise ptievast v6i piievast, millal oleks pidamrd koiraldusest teada
saarla v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates

korralduse teatavakstegemises.
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