SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

12. november 2015.

a

nr 546-k

Avaliku i.irituse,,I advendikiiiinla siiiitamine,,
pidamise koosk6lastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillam?ie Linnavolikogu
29. mar2014. a miiiiruse nr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituste konaldamise ja
pidamise n6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning liibi vaadanud Sillamiie Kultuurikeskuse
direktori Aler,tina Jermakova avaliku iirituse teate (sisse tulnud 5.11.2015. am 9-217155) ja
tagamaks teates niiidatud iirituse pidamine vastavalt siitestatud nduetele,

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

1.

Koosk6lastada avaliku i.irituse ,,I advendikiiiinla siititamine" pidamine jiirgmistel
tingimustel:
1"1. Urituse nimetus: I advendikiiiinla stiiitamine.
1.2. Urituse eesmf,rk: linnaelanike vaba aja sisustamine, eesti kalendri tiihtpiieva
tiihistamine.
1.3. Urituse pidamise koht: Sillamiie Kultuurikeskuse trepp.
1.4. Uritusest osavdtjate eeldatav arv: 300 inimest.
1'5. Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg:29. novembril 2015. a

kell 15.30 - 16.30.
1.6. Urituse korraldaja: Sillamiie Kultuurikeskus (registrikood: 75024828, asukoht:
Kesk tn 24, Sillamiie).

1.7. Urituse korrapidaja: Alevtina Jermakova (tel
qillaqpe.kulLuur@gmail. qpm).

i.8. Uritusel

6

879 894, e-post:

kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed: heliseadmed

(400 w).

-

kdlarid

1.9. Urituse piistitavad telgid, lava: ei paigaldata.
1.10. Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimiskorraldust ei muudeta.
1.11. Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel avaliku korra nSuete tiiitmine. Keelatud
on tekitada teisi isikuid oluliselt hiiirivat mi.ira v6i valgusefekte. Helitehnika
kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte hiiirida
iimberkaudseid elanikke.
1.12.

Heakord: konaldajal tagada tiritusel heakorra eeskirja nouete

taitmine.
Korraldajal tagada iirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja tirituse jiirgselt heakord
koristada kasutatavale alale sattunud lahtine praht. Korraldaja kohustub hoidma
territooriumi puhta, koristama territooriumi igal 6htul ning paigaldama tirituse
toimumise ajaks territooriumile olmejiiiitmete kogumiseks konteinerid ning
sSlmima lepingu olmejiiiitmete veo kohta. Keelatud on reostada, rikkuda, hiivitada
v6i iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja v6i kasutada seda muul kui

etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jiifltmeid mujale kui selleks
etteniihtud
ja haljastust iirituse ettevalmistamisel ja l2ibiviimisel
mitte
kahjustada. Vajadusel v6tta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed.
Kahjustatud
pinnas ja haljastus taastada. Valistada kdrghaljastuse kahjustamine
iirituse
osavOtjate poolt, v6tta kasutusele ennetavad kaiisemeetmed. Kasutatava
ala asfaltvdi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid
ning
muid esemeid. Korraldajal andaterritoorium piirast iirituste lzibiviimist ja
selleks

kohta. Pirurast

paigaldatud vahendite mahav6tmist iile

heakorraspetsiali stile.
1 . I 3. Miiiigiinventar: kaubandustegevust
ei korralda.

Sillamiie

Linnavalitsuse

1'14' Korraldaja tagab tiritusest osavdtjatele esmaabi andmise
vdimaluse ja inimeste
turvalisuse.
1'15' Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: kaubandustegevust ja
toitlustamist ei
korraldata.
2.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu 38, 41532 J6hvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu

Jdhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka

3g,

tn 9,

41s32

40231 Sillamiie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ning taitmiseks Sillamrie Kultuurikeskusele,
samuti
avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud teave, viilja
arvatud flirisilise isiku

isikukood, enne rirituse algust Sillamzie linna veebilehei.
J. Kiiesoleva korralduse peale v6ib esitada
Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillam?ie
4023I) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud korras 30 piieva jooksul
arvates
korraldusest teadasaamise piievast vdi piievast, millal oleks pidarud
konaldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja,
Kooli 2a, J6hvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras
30 pheva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.
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