SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamde

26. mai 2016.

a

nr 31S-k

Avaliku iir.ituse pidamise koosk6lastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie
Linnavolikogu
29' mai 2014' a miiiiruse nr 14,,Sillamiie linna haldusterritooriumil
tirituste korraldamise ja
pidamise nduded" $ 10 l6ike 2 ja 11 alusel ning
liibi vaadanud MTU Noon. omaalgatuse
$
Toetamise organisatsioon
ESN juhatuse liikm! Igor Maldsev,i lg. mai 2016. a avaliku
tirituse teate (sisse tulnud 19.05-2016. a nr lo-3/B:7Dja
tagamaks teates ntiidatud rirituse

pidamine vastavalt siitestatud nduetele

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

1'

Kooskdlastada avaliku tirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Sillamiie pereptiev.
1.2. tirituse eesmiirk: rinnaelanike vaba aja sisustamine.
1.3. Urituse sisu: esinemised, atraktsioonid.
1.4. Urituse ajakava: 2g. mai 2016. a kell 0g.00_20.00.
1.!. Urituse pidamise koht: Silamtiel, Kesk tn 30 hoone ees.
1.6, Uritusest osavdtjate eeldatav arv: 500 inimest.
l'7' Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupfiev ja kellaaeg: (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riritusepaig al): 2g . mui zorc^. a tcei g oo kuni
20 .00 .
l'E' Urituse korraldaja: MTU Noorte omaalgatuse Toetamisekella
organisatsioon - ESN
(registrikood: 80050377; telefon 533ga2, e_post gLtlre.s;r@g,nil,-q,p_m).
1'9' Urituse korrapidaja: Igor Ma165ev (isikukood, Jost l0622l4,telefon
5133g42,
9.-post mtuesn@gmail.com).
1'10' tiritusel kasutatavad heli- vdi valgustusseadmed:
valgusseadmeid ei kasutata,
kasutatakse helitehnikat (5 kW).
1'11' ti-rituse piistitavad telgid, lavaz.p,aigaldatakse poodium,
toitlustelk, varjualused.
1'12' Kaubandustegevus: sniikid, lahja- (kuni
a;lry alkohol. Kaubandustegevuse
korraldajal peab teatud kauba miii.igi korral olema vastav
majandustegevusteade
maj andustegevuse registris.
1.13. Liikluskorraldus: ei muudeta.
1.14. Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel,,Korrakaitseseaduse.,
n6uete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest
ning mitte
hitirida iimberkaudseid elanikke.
l'15' Heakord: konaldajal tagad,a riritusel heakorra eeskirja
n6uete tiiitmine.
Korraldajal tagada iirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja
tirituse jiirgselt heakord koristada kasutatavale alale sattunud toiiuained ja lahtine
praht. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi,
paigaldama iirituse
.

tcimumise ajaks territooriumile o.lmejiifltmete kogumiseks konteineri(d)
ning

sdlmima lepingu oimejii2itmete veo kohia. Keelatud on reostada,
rikkuda, havitada
vdi iimber paigutada avalikus kasutuses olevat asja v6i kasutada seda
muul kui
ettenahtud otstarbel, seaihulgas panna jiiiitmeid mujale kui
selleks ettentihtud
kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja liibiviimisel
mitte
kahjustada. Vajadusel v6tta kasutusele ennetavad kaitsemeetmed.
Kahjustatud

pinnas

ja

haljastus taastada. Atraktsioonide paigaldamine haljasalale
kooskolastada eelnevalt Sillamiie Linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnaga.
Viilistada k6rghaljastuse kahjustamine rirituse osavotjate poolt,
v6tta kasutusele

ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava

ala asfalt- v6i kivikattesse ja

vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid
ning muid esemeid.
Konaldajal a.nda territoorium piirast tirituste liibiviimist ja selieks
faigaldatud
viihendite mahavStmist tile Sillamiie Linnavalitsuse heakorraspetsialistiie.
)..

a

-).

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektuurile (Rahu_3.8,41532 Jdhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele
(Rahu 3g, 41532 J6hvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 40231 Sillamiie), linnavalitsuse
iinnama.landuse
osakonnale ja arengrrosakonnale ning tiiitmiseks
MTU-le Noorte omaalgatuse Toetamise
organisatsioon - ESN (Kalda 14,40231 Sillamiie), samuti
avalikustada avaliku tirituse
teates miirgitud teave, valja awatud ftiiisilise isiku
isikukood, enne iirituse atgrst sillamtie
linna veebilehel.
Kiiesoleva koffalduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele
(Kes k 27, sillam2ie
40231)'vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud
korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise piievast voi piievast, millal
oleks pidanud korraldusest teada
saama iz6i esitada kaebuse iartu Halduskohtule (Jdhvi
kohtumaja, Kooli 2a, J6hvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul
arvates

kolralduse teatavakstegemi ses.
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