SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

28. aprill 2016.

a

nr 228-k

Avaliku iirituse pidamise kooskdlastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 lSike 1 punkti 2, Sillam[e Linnavolikogu
29. mai 2014. a miiiiruse nr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil tirituste korraldamisela
pidamise ri6uded" $ 10 l6ike 2 ja $ 11 alusel ning lZibi vaadanud Nikulin Circus O"U
juhatuse liikme Viktor Nikulin'i 8. miirtsi 2016. a avaliku iirituse teate (sisse tulnud
15.04-2016. a nr 5-51981) ja tagamaks teates niiidatud iirituse pidamine vastavalt siitestatud
nduetele,

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

1.

KooskSlastada avaliku tirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Uus programm2016.
1.2. Urituse eesmfirk: meelelahutuslik programm.
1.3. Urituse sisu: tsirkuseetendus kogu perele.
1.4. tirituse ajakava: 13. mai 2016. a kell 18.00, 74. mai2O16.a kell 17.00 ja15. mai
2016. a kell 15.00.
1.5. tiiituse pidamise koht: turu vastas oleval muru platsil aadressil I. pavlovi tn 1
(l:asutada v6ib I. Pavlovi tn 1 kinnistu p6hjapoolset, Viru pst poolset osa, mis jiiiib
viru pst ja Kesk tiinava telgjoone m6ttelise pikenduse vahele).
L6. Uritusest osav6tjate eeldaiav arv:250 inimest.
1.7. Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg: tsirkusetelgi ehitamisega
alustatakse 9. mail 2016. a ja telk pannakse kokku peale etendust 15. mail2016. a,
etendused toimuvad: 13. mai 2016. a kell 18.00, 14. mai2016. a kell 17.00 ja
15. mai 2016. a kell 15.00.
1.8. Urituse korraldaja: Nikulin Circus OU (registrikood: 12584398, telefon 5885
5. 5 29, e -p o st : 11ikS_ltngi
rkt@.gr_at l.,ru ) .

1.9. tirituse korrapidaju: vif.ioi Ni[din (isikukood: 36305160015, telefon
5..529, e-po st : n_&uli-nciik

1
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(dmaii. r-u).

Uritusel kasutatavad heli- v6i valgustusseadmed: helivalgusseadmeid
kasutatakse etenduse ajal (heliseadmed 1 kW).
1.1 1. tlrituse piistitavad teigid, lava: etenduste liibiviimiseks paigaldatakse telk.
1.10.

ja

1'12' Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada mtitigiielke ja mtiiigilaudu.
Toidukaupu mriiigikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtitia i.ihekordseks
kasutamiseks m6eldud plastikust mriiigipakendis.
1.13' Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: tiritusel on lubatud mtiiia jiirgmisi
kaupu ja teenuseid: suveniirid, popcorn, karastusjoogid. Kauplejal peab ol..nu
mi.itgipilet, lisaks peab kauplejal teatud kauba v6i teenus. r"titigi korral olema
vastav registreering, tegevusluba v6i muu samaviiiime dokument, kui see on
seadusega n6utav.

Liikluskorraldus: liikluskonaldust ei muudeta, parkimiskor"raldust ei muudeta.
Avalik kord: korraldajal tagada riritusel ,,Korrakaitseseaduse" n6uete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte
hiirida iimberkaudseid elanikke.
i.16. Ileakord: korraldajal tagada tiritusel heakorra eeskirja nduete taitmine. Keelatud
1.14.
1.15.

on reostada, rikkuda, hiivitada vdi timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
v6i kasutada seda muul kui etten[htud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujaie
kui selleks ettenahtud kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisei ja
liibiviirnisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Konaldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
iirituse toimumise ajaks territooriulnile olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmejiiiitmete iiraveo. Kaubandustegevuse korraldajal tagada
i.irituse ettevalmistamisel, selle ajal ja iirituse jiirgselt heakord
- koristada
kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht. Vajadusel v6tta kasutusele
ermetavad kaitsemeetmed.
2.

Linnakbntseleil saata ktiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu tn 38, 41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu tn 38, 41532
Jdhvi), Veterinaar- ja Toiduametile (Viru tn 5a, 41589 J6hvi), AS-le Karell Kiirabi
(Kajaka tn 9, 40231 Sillamzie), linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale ja
arenguosakonnale ning tiiitmiseks Nikulin Circus OU-le (Pargi tee 12, 74001 Viimsi
alevik, Viimsi vald), samuti avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud teave, viilja
arvatud fi.iiisilise isiku isikukood, enne tirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
K2iesoleva korralduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast v6i piievast, millal oleks pidanud korraldusest teada
saama 'vdi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi
41532),,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemises.

Andrei Ionov
linnasekretdr

