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nr 166-k

Avaliku iii'ituse,,Kevadlaat,o pidamise
kooskdlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" S 30 16ike 1 punkti 2, Sillamrie Linnavolikog,
29. mar2014. a miiiiruse nr 14 ,,sillamiie linna haldusterriiooriumil tirituste
korralclamisela
pidamise n6uded" $ l0 l6ike 2 ja I 1 alusel ning liibi vaadanud MTU
$
Noorre Omaalgatuse
Toetamise Organisatsioon - ESN juhatuse liikme Igor MaldSev'i avaliku tirituse
teate (sisse
tulnud 28.03.2016- a nr 9-21792).ja tagamaks teates nriidatud tirituse pidamine vasravalt
siitestatud nduetele,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:
1

.

Kooskfjlastada avaliku tirituse,,Kevadlaat" pidamine j iirgmistel ti ngi mustel
:
1.1. Urituse nimetus: Kevadlaat.
1.2. tirituse eesmfirk: tiinavakaubanduse korraldamine.
1.3. Urituse sisu: kaupade ja teenuste mtir-ik, esinemised. atraktsioonid.
1.4. Urituse ajakava:- ts.-il. apriil 2016. a kell 0g:00 kuni kella 20:00.
l'5. Urituse pidamise koht: Sillamtiei, Viru pst 7 ja Viru pst 27 vaheline terrirooriunr
(Viru puiestee k6nnitee).
1.6. Uritusest osavdtjate eeldatav arv: I 000 inimest.
1.7. tlrituse alguse ja eeldatava l6pu kuupf,ev ja kellaaeg (s.h etter,,almistLrsaeg.ja
koristusaeg tiritusepaigal): 15.-17. aprill 2016. akell 08:00 kuni kella 20:00.
1'8. Urituse korraldaja: MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon ESN
(registrikood: 80050377; asukoht: Kalda tn 14, Sillamiie; relefon 513
3g42).
1.9. Urituse korrapidaja: Igor Mal6Sev, isikukood 36811 062214, telefbn 513 3g42.
1.10. Uritusel kasutatavad heri- v6i valgustusseaclmed: ei kasutata.
1.11. Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada mliiigitelke
.ja miiiigilaudu.
Toidukaupu mtiLigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud rnr-iiia Lihekordseks
kasutamiseks m6eldud plastikust mtirigipakendis.
1'12. Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: r-iritusel on lubatud
mtitia jrirgmisi
kaupu ja teenuseid: kzisit6cj, tcjcjstuskaubad, toidukaubad ja aianclursalased
kaLrbad.
taimed, istikud, meelelahutusteenused, laste16bustusatraktsioonicle
laenutr,rs.
.ja
Uritusel on lubatud mtitia vrihese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke (kuni 6
(l':aasa arvatud) mahuprotsenti) ia lahjasi<1 aliohoolseid
iooke (kuni 22
niahuprotsenti) mtirigikohas kohapeal tarbimiseks plastikurst r-nLirigipakendis.
Kauplejal peab olema mtiiigipilet, lisaks peab kauplejal teatud kauba v6i
teenuse
mtitigi korral olema vastav registreering, tegevusluba v6i mulr samavztirne
dokument, kui see on seadusega ndutav.

1.13.

Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskorraldust ei

muudeta.
haljasaladel parkimine on keelatud. V6imalikud parkimiskohtacle puurdu.jriZigid
.ja
htiired lahendada korralduse kiiigus liikluskorraldust tagava isiku poolt.
1.14. Avalik kord: korraldajal tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.
1.15. Heakord: korraldajal tagada tiritusel heakorra eeskirja n6uete taitmine.
Konaldajal tagada iirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja Liritr,rse.jiirgseit heakord
krlristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Korraldaja
k'lhustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi igal 6htul ning
p;rigaldama tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejrizitmete kogumiseks

konteineri(d) ning s6lmima lepingu olmejiiiitmete veo kohta. Keelatud on
reostada, rikkuda, hiivitada v6i iimber paigutada avalikus kasutuses olevat as.ja vdi
kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jtiiitmeicl mulale kui
selleks ettenZihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
liibiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel v6tta kasutusele ennetavad
kaitsemeetmed. Kahjustatud pinnas .ia hal.iastus taastada. Atraktsioonide
paigaldamine haljasalale koosk6lastada eelnevalt Sillamiie Linnar,,alitsLrse
linnamajanduse osakonnaga. Viilistada kdrghaljastuse kahjustamine lirituse

osav6tjate poolt, v6tta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava ala asfalt-

v6i kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruicl ning
r.uid esemeid. Korraldajal anda territoorium prirast lirituste liibiviimist ja selleks

paigaldatud vahendite mahavdtmist tile

Sillamiie

Linnavalitsuse

hi:akorraspetsialisti I e.
2.

J.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn 38. 41532
Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamzie). Ida-virumaa
Veterinaarkeskusele (Viru tn 5a, J6hvi 41589), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arenguosakonnale ning tiiitmiseks MTU-1e Noorle Omaalgatuse
Toetamise Organisatsioon - ESN (Kalda tn 14.40231. Sillamiie). sarnr.rti avalikr-rstada
avaliku iirituse teates miirgitud teave, vzilja arvatud ftirisilise isiku isikukood. enne
iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
K2iesolCva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27. Sillamzie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras 30 prieva jooksr-rl arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks piclanud kor:raldusest teada
saama v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (.I6hvi kohtuma.ia. Kooli 2a. J6hvi
41532),,Halduskohtumeneth-rse seadustikus" sdtestatud korras 30 piieva.jooksul ar\zrtes
korralduse teatavakste gemises.
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