SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
16. juuni 2016.
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Avaliku tirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30 lбikе 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mаi 2014. а miiiiruse nr 14 ,,Sillamie linna haldusterritooriumil iirituste korTaldamise ja
pidamise пбudеd" ý 10 lбike 2 ja ý 11 alusel ning liibi vaadanud Sillamzie Kultuurikeskuse
direktori Alevtina Jermakova 9. juuni 2о16. а avaliku iirituse teate (sisse tulnud 9.06.2016. а
пr 9-2l1596) ja tagamaks teates niidatud iirituse pidamine vastavalt sЁtestatud пбuеtеlе,
linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s
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kooskбlastada avaliku iirituse pidamine j iirgmistel tingimustel :
1.1. Urituse nimetus: Jaanipiiev.
|.2. Ёritusе eesmflrk: rahvakalendri tiihtpЁeva tiihistamine, linnaelanike vaba aja
sisustamine.
1.3. tjrituse sisu: kontsefi, konkursid, atraktsioonid.
|.4, Urituse ajakava:23. juuni 2016. akell 17.00-00.00.
1.5. Urituse pidamise koht: Sillam2ie merepark.
1.6. Uritusest osavбtjate eeldatav аrч: 1 000 inimest.
1-7. tjrituse alguse ja eeldatava lбрu kuupiiev ja kellaaeg: (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riTitusepaigal): 2З. juuni 2016. а kell 17.00 kuni 24. juuni 2016.а kell
0з.00.
1.8. Urituse korraldaja: Sillamile Kultuurikeskus (registrikood: 75о24828, telefon
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1.9. Urituse korrapidaja:
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AS G4B Eesti, Ёaldiski mпt 80,

(registrikood : 1 0022095, e-post : g4s@ee. 94s.com).
---

Uritusel kasutatavad heli-

10614 Tallinn

vOi Йgustusseadmed: kasutatakse
vttlgustusseadmeid ja helitehnikat (400 kW).
1.1 1. Urituse pfistitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava, telgid.
1,12. Kaubandustegevus: snikid, lahja (kuni 6%) alkohol. Kaubandustegevuse
kokaldajal реаь olema mririgipilet, lisaks реаь kauplejal teatud kauba чбi teenuse
miiiigi korral olema vastav registreering, tegevusluba чбi muu samavёiirne
dokument, kui see on seadusega пбutач.
1.13. Liikluskorraldus: ei muudeta.
1.14. Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mriranormidest ning mitte
hЁirida rimberkaudseid elanikke.
1.15. Heakord: korraldajal tagada iiritusel heakorra eeskirja пбuеtе tiiitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hёvitada чбi iimЬеr paigutada avalikus kasutuses olevat asja
vбi kasutada seda muul kui ettenihtud otstarbel, sealhulgas panna jёitmeid mujaie
1.10.

k,ri selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust i.irituse ettevalmistamisel ja
la:biviimisel mitte kahjustada. kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. korraldaja
kllhustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
i.irituse toimumise ajaks territooriumile olmejiiЁtmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmej iiiitmete ёrачео.
2.

_1.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 Jбhvi), Ida-Eesti Pёёstekeskusele (Rahu 38,415З2 Jбhvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tп 9, 402З1 Sillamile), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale ja arenguosakonnale ning t2iitmiseks Sillamie Kultuurikeskusele (Kesk tп24,
402З| Sillamiie), samuti avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud teave enne i,irituse
algust Sillamiie linna veebilehel.
Кiiеsоliэча korralduse peale чбiЬ esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, SillamЁe
40231)'vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sitestatud kоrrаs З0 piieva jooksul аrчаtеs
korrald,:sest teadasaamise piievast чбi pievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama чбi esitada kaebuse Tarlu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhvi 415З2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" szitestatud korTas З0 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakste gemises.
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