SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

09. mai 2019.

a

nr 201

Avaliku iirituse pidamise kooskOlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" S 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29' mai 2014. a miiiiruse nr 14 ,.Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituse korraldamiseJa
pidamise n6uded" $ 10 loike 2 ja $ I I alusel ning labi vaadanud Mittetulundusiihingu
SILLAMAE KOOLISPORDI LIIT juhatuse liikme Arno Kaseniidu 1. aprilli 2019.
a avaliku
ilrituse teate (sisse tulnud 1.04.2019, anr 1O-31933-1) ning tagamaks teates nziidatud
rirituse

pidamine vastavalt siitestatud nOuetele,

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

1.

Kooskdlastada avaliku tirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Sillamie IV Treppide.Iooks.
1.2. Urituse eesmflrk: spordi- ja heategevusetiritus.
1'3. Urituse sisu: Eesti Vabariigi 101. stinnipiievale ja lastekaitsepiievale ptihendatud
Sillamiielt ja teistest piirkondadest parii noortele ja tiiiskasvanud
spordihamastaj atele m6eldud tiinavaj ooksu tiritus.
1.4. tirituse ajakava: 1. juuni 2019. a kell 10.00 kuni kella 14.00.
1'5' Urituse pidamise koht: Sillamiie linn, Sillamtie Mere puiestee ja Kesk tanava
pargiala territooriumil (vastavalt kziesoleva korralduse I i sale).
1.6. Uritusest osavdtiate eeldatav arv: 500 inimest.
1'7' Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupflev ja kellaaeg (s.h ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riritusepaigal): 1. juuni 2019. a keti og.oo kuni kella 15.00.

1.8. Urituse korraldaja: Mittetulundusiihing stLLAMAE KooLISpoRDI LIIT
(registrikood: 80214800; telefon 53363391, e-post silkoolisport(g)gmail.com),
kontaktisik: Arno Kaseniit (isikukood: 3 63os2l 5i 32 telefon s: jo: : s 1
;

1'9' Urituse korrapidaja: secuntraS EESTI AKTSIASELTS

I

(registrikood:

1.01 88743; telefon 53001478).
1'10' Uritusel kasutatavad heli- v6i valgustusseadmed: valgusseadmeid
ei kasutata,
heliseadnred - k6larid (400 W).
1' 1 1. Teave iirituse pidamiseks ptistitatavate telkide,
lavade, tribiiiinide v6i muude
suuremddtmeliste konstruktsioonide kohta: Mere pst 2 teritooriumil on
sportlaste registreerimiseks ja vdistluste komalduseks paigaldatud telk,
stardi- ja
fi niSiviiravad j a pai galdatav viiikelava.
1.12. Kaubandustegevus: ei toimu.
1'13' Tasuta toitlustamine: sporllastele pakutakse alkoholivabasid jooke ja
suupisteid.
1' 14' Liikluskorraldus: liikluskomalduse muudatused
on esitatud kaesoleva konalduse

lisas.

1.15.

Avalik kord: korraldajal tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte

hairida timberkaudseid elanikke.
1.16. Heakord: korraldajal tagada tiritusel heakona eeskirja n6uete tiiitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hiivitada v6i timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
v6i kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiititmeid mujale
kui selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisei
.;a
liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Kor:raldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama terriiooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmeiiiiitmete kogumiset<s t<onteineri(d)
ning korraldama olmej iiZitmete araveo.
2.

a

J.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piitistekesk6.l.
lRuhu tn 3g, 41532
J6hvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillameie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning t[itmiseks Mittetulundustihingule SILLAMAE
KOOLISPORDI LIIT (Kesk tn 30, 40232 Sillamiie), samuti avalikustada avaliku iirituse
teates miirgitud teave, viilja arvatud ftitisilise isiku isikukood, enne rirituse algust
Sillam[e linna veebilehel.
Ktiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pzievast v6i piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, Jdhvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" szitestatud korras 30 paeva jooksul arvates

korralduse teatavakstegemises.
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