SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

14. mai 2015.a nr 236-k

Avaliku iirituse,,sillamiie Giimnaasiumi vilisflaste rongkiiikoo

pidamise kooskdlastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29'mai 2014.a mfiaruse w 14,,Sillamiie linna haldusterrittoriumil
iirituste korraldamisela
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja 1l alusel ning kibi
vaadanud Sillamaie Giimnaasiumi 5.
$
mai 2015.a avaliku tirituse teate (sisse tulnud OS.OS.ZO|S .a nr 9-215371) jatagamaks
teates
niiidatud tirituse pidamine vastavalt avaliku korra n6uetele,
linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1'

Kooskdlastada avaliku tirituse ,,Sillamiie Grimnaasiumi vilistlaste
rongkiiik,, pidamine
jiirgmistel tingimustel:
1.1. tirituse nimetus: Sillamiie Giimnaasiumi vilistlaste rongkiiik.
l'2' Urituse eesmiirk: piduliku ldpupeo korraldamine gtimnaasiumi
vilistlastele.
1.3. Urituse ajakava: i9juunil ZOIS.akell 15.00 - 15.45.
l'4' iirituse pidamise t<otrt: sittamiiel, viiljak Sillamiie Gtimnaasiumi juures aadressil
Viru pst 26 kuni Sillamiie Kultuurikeskuseni aadressil Kesk tn 24 (vastavalt
korralduse lisale).

1.5. tjritusest osavOtjate eeldatav ar:v: 70 inimest.
I'6' Urituse alguse Ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg: kogunemine Sillamiie
Giimnaasiumi juurest aadressil Viru pst 26, Siiu*tie linn-as lgljuunil
2015.a kell
15.00 kuni Sillamiie Kultuurikeskuseni aadressil Kesk tn 24, tirituse
l6pu kellaeg

L7'

16.45.

Urituse korraldaja: Sillamiie Giimnaasium (registrikood 75037920), kontaktisik:
Lada Fomicheva (telefon 5797 42gg)
1.8. tirituse korrapidaja: Lada Fomicheva (telefon 57s7 4299).
1.9. Liikluskorraldus: liikumisskeem (vastavalt korralduse lisale;.
1'10' Avalik kord: konaldajal tagada tiritusel avaliku korra
eeskirja nouete tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mi.iranormidesi
ning mitte hairida
iimberkaudseid elanikke.
1'11' Korraldaja tagab tiritusest osav6tjatele esmaabi andmise
voimaluse ja inimeste
turvalisuse.

2'

Teha linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhatajale Juri petrenko,le
iilesandeks
korraldada lgjuunil 2015.a ajavahemikul kell 15.00-t j.+s liikluseks
sulgemine viru pst,
Ivan Pavlovi ja Kesk tatava ristmik ning Kesk tiinav nimetatud
ristmikust kuni Kesk
tanava ja Mihhail Rumjantsevi tiinava ristmikuni.

J.

4.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu 3g,41532
J6hvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamde), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale, ning tiiitmiseks Sillamiie Gtimnaasiumile, samuti avalikustada avaliku
tirituse
teates miirgitud teave, viilja arvatud fiiiisilise isiku isikukood, enne tirituse
algust sillamiie
linna veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27,
Sillamiie
4023I) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud korraldusest
teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jdhvi kohtum;ja, Kooli
2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul aryates
korralduse teatavakstegemises.
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