SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
'16.

Sillаmёе

juuni 2016,

а

пr 374-k

Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse kоrrаldusе seaduse" ý 30 lбikе 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mаi 2С14. а mtiiiruse nr 14 ,,Sillamёe linna haldusterTitooriumil tirituste korraldamise ja
pidamise пбudеd" ý 10 lбikе 2 ja ý 11 alusel ning liibi vaadanud MTU Noorle Omaalgatuse
Toetamise Organisatsioon - ESN avaliku tirituse teate (sisse tulnud 14.06.20|6.аж 9-2l|6З2)

ja tagamaks teates nёidatud laada pidamine vastavalt satestatud пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

l.

е:

Kooskбlastada avaliku tirituse pidamine jЁrgmistel tingimustel:
1.1. ijrituse nimetus: Sillamёe linna- jamerepievade laat.
|.2. Ёrituse eesmiirk: kaubanduse korraldamine.
1.З. Urituse sisu: kaupade ja teenuste miiiik, atraktsioonid.
|.4. Urituse ajakava: 1.-3. juulil 2016. а kell 08.00 - 20.00. Urituse ajakava on
kooskбlas ,,Sillamzie linna - ja mеrерёечаdе" ajakavaga.
1.5. Ёrituse pidamise koht: SillamЁel Kesk 24 ja Kesk 28 vaheline territoorium,
Ivl. Gorki tinav.
1.6. tJritusest osavбtjate eeldatav atv: 1 000 inimest.

|.7. Urituse alguse ja eeldatava lбрu kuupiiev ja kellaaeg (s.h i,iritusepaigal
ettevalmistusaeg ja koristusaeg): 1,-З. juulil 20\6. а kell 8.00 - 20.00. Urituse
ettevalmistus ja koristus toimub i,irituse libiviimise ajal.
1.8. Urituse korraldaja: MTU Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon

-

ESN

(registrikood: 80050З77; asukoht: Kalda 14, Si]lamiie, telefon 51,З З842);
1.9. Urituse korrapidaja: Igor Маlбýеч, isikukood 3681i 0622|4,telefon 51З З842.
1.10. Liikluskorraldus: liikluskorraldust muudetakse vastavalt kiesoleva korTalduse
lisale, haljasaladel parkimine on keelatud. Vбimalikud parkimiskohtade puudujiiiigid
ja hёired lahendada tirituse korralduse kiiigus liikluskorTaldust tagava isiku poolt.
1.11. A.valik kord: korraldajal tagada i,iritusel ,,Korrakaitseseaduse" пбuеtе taitmine.
НЪfitеhпikа kasutamisei pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte hailida
rimberkaudseid elanikke.
1.12. Heakord: korraldajal tagada tiritusel heakorra eeskirja пбuеtе taitmine. Korraldajal
tagada tirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja tirituse jЁrgselt heakord - koristada
kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Коrrаldаjа kohustub hoidma
tetTitooriumi puhta, koristama terTitooriumi, paigaldama i,irituse toimumise ajaks
territooriumile olmejЁiitmete kogumiseks konteineri(d) ning sбlmimа lepingu
olmejёitmete чео kohta. Keelatud on reostada, Tikkuda, hivitada чбi timber
paigutada avalikus kasutuses olevat asja чбi kasutada seda muul kui etteniihtud
ol.starbel, sealhulgas panna jziitmeid mujale kui selleks etteniihtud kohta. Pinnast ia

haljastust tirituse ettevalmistamisel ja lzibiviimisel mitte kahjustada. Vajadusel
vбtta
k;lsutusele ennetavad kaitsemeetmed. kahjustatud pinnas ja haljasius taastada.

Atraktsioonide paigaldamine haljasalale kooskбiastada eelnevalt sillamiie
Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga. viilistada kбrghaljastuse kahjustamine
rirituse osavбtjate poolt, чбttа kasutusele ennetavad kаitsейееimеd. kasut ataya
ala
asf,alt- vбi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada
ankruid
ning muid esemeid. Korraldajal anda teTritoorium pёrast iirituste lЁbiviimist ja
selleks paigaldatud vahendite mahavбtmist iilе sillamёe Linnavalitsuse

heakorraspetsialistile.
1.13.

Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada mliiigitelke ja mritigilaudu.

Toidukaupu mi.irigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtiria tihekordseks

1.14.

kasutamiseks mбеldud plastikust mtiiigipakendis.

Kaubandustegevus: sniikid, lahja (kuni 6%) alkohol. Kaubandustegevuse
k;эrraldajal реаЬ teatud kauba miiiigi korTal olema vastav majandustegevusteade
rr: aj

2,

a

_).

andustegevuse registris.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu з8,415З2 Jбhvi), Ida-Eesti PДilstekeskusele (Rahu з8,415З2
Jбhvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tп 9, 4О2З1 Sillamёe), Ida-Virumaa Veterinaarkeskusele
(Viru 5а, Jбhvi 4l5.89), linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale ja aTenguosakonnale
ning tiitmiseks MTU-le.Noorte Omaalgatuse Toetamise Organisatsioon
- ESN (Kalda 14,
Sillamёe 402з|), samuti avalikustada avaliku rirituse teates mzirgitud teave, viilja
arvatud
ftir,isilise isiku isikukood, enne r.irituse algust sillamёe linna veebilehel.
КЁеsоlеvа korralduse реаlе чбiЬ esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 2],
SillamЁe
402з|) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sЁtestatud korras 30 pieva jooksul arvates
korraldlsest teadasaamise pЁevast чбi pЁevast, millal oleks pidarmd korTaldusest
teada
Saama;rбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumbja, Kooli 2а,
Jбhvi 4|5з2)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" sёtestatud koras 30 рёеча jooksul arvates

korralduse teatavakstegemi ses.
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