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Avaliku iirituse,Muinastulede iiii( pidamise
kooskSlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29.mar 2014.a miiziruse rr 14,,Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituste korraldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning kibi vaadanud Margus Mitt'i avaliku
iirituse teate (sisse tulnud 25.08.20I5.a nr 9-216356) ja tagamaks teates niiidatud iirituse
pidamine vastavalt siitestatud nOuetele,

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

1.

Kooskdlastada avaliku i.irituse ,,Muinastulede <i6" pidamine j2irgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Muinastulede riii.
1.2. Urituse eesmf,rk: osaleda iile-Eestilises muinastulede dcls.
1"3. Urituse pidamise koht: Sillamiie Merepark.
1.4. Uritusest osavdtjate eeldatav arv:20 inimest.
i.5. Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg (s.h. ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal):29.august 2015.a algus kell 20.00, ldpp 22.00.
\.6. Urituse korraldaja: Margus Mitt, isikukood 37306072752,telefon 50 14 078.
1.7. Urituse korrapidaja: Margus Mitt, isikukood 37306072752,te1efon 50 14 078.
1.8. Uritusel kasutatavad heli- v6i valgustusseadmed: viiikese vdimsusega kdlarid
muusikainstrumentidele.
1.9. tiritusel piistitavad telgid, lava: vihma korral on kavas paigaldada 3x3m telk.
1 . 1 0. Liikluskorraldus : liikluskorraldust ei muudeta
1.11.Avalik kord: konaldajal tagada iiritusel avaliku korra nduete tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte
hiiirida timberkaudseid elanikke.
1.12. Heakord: korraldajaltagada iirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja i.irituse jiirgselt
heakord - koristada kasutatavale alale sattunud lahtine praht. Korraldaja kohustub
hoidma territooriumi puhta, koristama,. territooriumi ning paigaldama i.irituse
toimumise ajaks territooriumile olmejii2itmete kogumiseks konteineri(d) ning
korraldama olmejii2itmete iiraveo. Keelatud on reostada, rikkuda, h?ivitada vdi
iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja v6i kasutada seda muul kui
etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna j[iitraeid mujale kui selleks ettenfitud
kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisel ja liibiviimisel mitte
kahjustada. Vajadusel v6tta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud
pinnas ja haljastus taastada. Vllistada kdrghaljastuse kahjustamine tirituse
osav6tj ate poolt, v6tta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed.

1.13.

Korraldaja tagab i.iritusest osavdtjatele esmaabi andmise v6imaluse ja inimeste
turvalisuse.

2.

3.

Lirrnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu 38, 41532
Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamiie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning tiiitmiseks Margus Mitt'ile, samuti avalikustada
avaliku tirituse teates miirgitud teave, viilla arvatud fiii.isilise isiku isikukood, enne
iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillam?ie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillam[e
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jdhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jdhvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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linnasekretiir

