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Avaliku iirituse,,stigislaat,o pidamise
kooskdlastamine
,.Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike I punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29'mai 2014.a miiiiruse w 14,,Sillamiie linna haldusterritooriumil
iirituste korraldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja l1 alusel ning lzibi vaadanud
$
MTU Noon. o-aalgatuse
Toetamise Organisatsioon ESN avaliku tiiituse teate (sisse
tulnud 20.07.2015.a
nr 9-216085) ja tagamaks teates niiidatud laada pidamine vastavalt
siitestatud nouetele,

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

l.

Kooskdlastada avaliku iirituse,,Siigislaat" pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Stgislaat. r .2. urituse eesmiirk: tiinavakaubanduse korraldamine.
1.3. Urituse sisu: kaupade ja teenuste mttik, esinemised, atraktsioonid.
1.4. tirituse ajakava: 14.-i6.augustil 2015.a kell 0g.00 20.00.
l '5' Urituse pidamise koht: Sillamiiel Viru pst 7 ja Viru pst
27 vaheline territoorium
(Viru puiestee k6nnitee).
1.6. tiritusest osavdtjate eeldatav arv: 1 000 inimest.
l'7. t]rituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg (s.h. ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riritusepaigal): 14.-16.augustil iots.a t<etf os.oo
20.00. Uri;;;
ettevalmistus ja koristus toimub jooksvalt iirituse liibiviimise ajal.
1'8' iirituse korraldaja: MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN
(registrikood: 80050377, asukoht: Kalda 14, Sillamae, telefon
Zzt +27.
1.9. tirituse korrapidaja: Igor Mal65ev, isikukood: 36811062214, telefon 51 33g 42.
1.10. Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskorraldust
ei muudeta,
haljasaladel parkimine on keelatud. Vdimalikud parkimiskohtade puudujdrigid ja
hiiired lahendada korralduse kaigus liikluskorraldust tagava isiku poott.
1'11' Avalik kord: konaldajal tagada tiritusel avaliku korra nouete
tiiitmine. Keelatud
on tekitada teisi isikuid oluliselt h?iirivat mtira v6i valgusefekte. Helitehnika
kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte htiirida
rimberkaudseid elanikke.
1'12. Heakord: korraldajal tagada iiritusel heakorra eeskirja
n6uete taitmine.
Konaldajal tagada i.irituse ettevalmistamisel, selle ajal ja rirituse jiirgselt heakord
koristada kasutatavale alale sattunud toiduained-;a tafrtine p.#t.
Korraldaja

-

it

-

kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama ierritooriumi igat
6htul ning
paigaldama tirituse toimumise ajaks tenitooriumile olmejiiiitmje
kogumiseks
konteineri(d) ning s6lmima lepingu olmejiiiitmete veo kohta. Keelatud
on
reostada, rikkuda, hiivitada vdi timber paigutada avalikus kasutuses
olevat asja v6i
kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid
mujale kui

selleks etteniihtud kohta. Pinnast

ja

haljastust rirituse ettevalmistamisel ja

liibiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel vdtta kasutusele

ennetavad

kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Atraktsioonide
paigaldamine haljasalale kooskdlastada eelnevalt Sillamiie Linnavalitsuse
linnamajandusosakonnaga. Viilistada k6rghaljastuse kahjustamine iirituse
osav6tjate poolt, vdtta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava ala asfaltv6i kivikattesse ja r,uugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning
muid esemeid. Korraldajal anda territoorium p2irast tirituste labiviimist ja selleks

paigaldatud vahendite mahav6tmist rile

Sillamrie Linnavalitsuse
heakorraspetsialistile.
1.13. Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada miirigitelke ja
mritigilaudu.
Toidukaupu mtitigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtitia rihekordseks
kasutamiseks mdeldud plastikust mtirigipakendis.
1.14. Korraldaja tagab riritusest osavdtjatele esmaabi andmise voimaluse ja
inimeste
turvalisuse.
1'15. Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: korraldaja peab tirituse
liibiviimiseks
omama majandustegevuse registreeringut kaubanduse korraldajana avalikul
tiritusel. Uritusel on lubatud mtiiia jrirgmisi kaupu ja teenuseid: kasit66,
tdcistuskaubad, toidukaubad ja aiandusalased kaubad, taimed, istikud,

meelelahutusteenused, laste-

ja

ldbustusatraktsioonide laenutus. Lubada mti1a

viihese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke (kuni 6 (kaasa arvatud)
mahuprotsenti) ja latrjasid alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsenti)

mtitigikohas kohapeal tarbimiseks plastikust mritigipakendis.
2.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu 38, 41532 Johvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu 3g,
41532

tn g, 4023t Sillamfle), Ida-virumaa
Veterinaarkeskusele (Viru 5a, Jdhvi 41589), linnavalitsuse linnamajundur.
ja arenguosakonnale ning ttiitmiseks MTU-le Noorte Omaaigatuse osakonnale
Toetamise
Organisatsioon - ESN (Kalda 14, Sillamiie 40231), samuti avalikustada avaliku
tirituse
teates miirgitud teave, viilja arvatud fiiiisilise isiku isikukood, enne tirituse algust
Sillamiie linna veebilehel.
J. Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamtie Linnavalitsusele (Kesk
27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jookzul
arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud konaldusest
teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a,
Jdhvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 pbeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
Jdhvi), AS-le Kargl! Kiirabi (Kajaka
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