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Avaliku i,iritцse pidamise kooskбIastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý 30lбikе 1 punkti 2, Sillamiie
Linnavolikogu
29, mаi 20 i4, а mДiiruse пr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil
iirituste korraldamise ja
pidamise n,Suded" ý 10 lбikе 2 ja 11 alusel ning
lёЬi vaadanud мтU тчооп" O-aalgatuse
ý
Toetamise Organisatsioon
ESN
avaliku
iirituse
teate (sisse tulnud 2О.О9,20|6. а
пr 9,212408) ja tagamaks teates niiidatud laada pidamine
vastavalt s2itestatud пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

Kooskбlastada avaliku iirituse pidamine j2irgmistel tingimustel:
1.1. Urituse nimetus: Stigislaat.
1 .2. Urituse eesmf, rk: tёnavakaubanduse
korraldamine.
1,3, Orituse sisu: kaupade ja teenuste mi.ii,ik, esinemised, atraktsioonid.
tJrituse ajakava: tц.-iв, oktoorbil 20|6.а kell 08.00-20.00.
|!
1,5, urituse pidamise koht: sillamiiel viru pst 7 ja viru pst 27
vaheline territoorium
(Yiru puiestee kбnnitee).
1.6. tjritusest osavбtjate eeldatav arT: 1 000 inimest.
1,7, tjrituse alguse ja eeldatava Iбрu kuupfiev ja kellaaeg (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg riritusepaigal): 1,4.-16. оktоЪьril 20|6. а kell
08.00_22.0о. urii"r.
ettevalmistus ja koristus toimub jooksvalt tirituse libiviimise
ajal,
1,8, оritusе kоrrаldа;а: МТU Noorte Omaalgatuse Toetamise
Organisatsioon - ESN
(registrikood: 80050З77, asukoht: Kalda tц, цоzз1
SillamДe, te-lefon з97 57о5).
1,9, Urituse korrapidaja: Igor Маlбýеч, isikukood: з681 1 O622|4,telefon
51з з842.
1,10, Liikluskorraldus: liikluskorraldust ja parkimiskorraldust
ei muudeta, haljasaladel
parkimine keelatud. vбimаlikud parkimiskohtade puudujaagij ja
haired
lahendada l iikluskorTaldust tagava isiku poolt.
1,11, Avalik kord: korraldajal tagada tiritusel avaliku
kоrrа пбuеtе taitmine. Keelatud
ott tekitada teisi isikuid oluliselt hiiirivat mtira чбi valguseгekte.
Helitehnika
kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning
mitte hдirida
timberkaudseid elanikke.

1,12,

Heakord: korraldajal tagada i,iritusel heakorraeeskirja пбuеtе

taitmine.
korTaldajal tagada iirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja tirituse jargselt
heakordkoristada kasutatavale alale sattunud toiduained ja lahtine praht.
Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi
igal бhtul ning
paigaldama tirituse toimumise ijaks tenitooriumile
оlmеjЁzitmЙ kogumiseks
konteineri(d) ning sбlmimа lepingu olmejiiЁtmete чео
kohta. keelatud on
reostada, rikkuda, h2ivitada vбi timber paigutada avalikus
kasutuses olevat asja чбi
kasutada seda muul kui ettenihtud оtsiаrЬЪl, sealhulgas panna jii:itmeid
mujale kui

sг,lleks ettenЁhtud kohta, Pinnast

ja

haljastust rirituse ettevalmistamisel ja

lёъiviimisеl mitte kahjustada. vajadusel чбttа kasutusele ennetavad
kaitsemeetmed. kфustatud pinnas ja haýastus taastada. дtraktsioonide
paigaldamine haljasalale kooskбlastada eelnevalt sillamЁe Linnavalitsuse
linnamajandusosakonnaga. vёlistada kбrghaljastuse kalrjustamine
tirituse

osavбtjate poolt, vбttа kasutusele ennetavad kaitsbmeetmed. kasutatava
ala asfaltvбi kivikattesse ja vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid
ning
muid esemeid. Korraldajal anda territoorirlm pЁrast tirituste lЁbiviimist.ja

paigaldatud vahendite mаhачбtmist tile
heakorraspetsialistile.

1,13,

1,14,
1,15,

sillamiie

selleks
Linnavalitsuse

Yliiiigiinventar: inventarina on luЪаtud paigaldada mtii,igitelke ja mtirigilaudu.
тэidukаuрu mririgikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtilia tihekordseks

krisutamiseks mбеldud plastikust miiiigipakendis.
Коrrаldаjа tagab i.iritusest оsачОtjЙlЪ esmaabi andmise vбimaluse ja inimeste
turvalisuse.

oritusel miiiidavad kaubad ja teenused: uritusel on lubatud mritia jЁrgmisi

kaupu ja teenuseid: kasitcici, tбcistuskaubad, toidukaubad

ja aiandusalased kaubad,
taimed, istikud, meelelahutusteenused, laste- ja lбbustusatraktsioonide
laenutus.
Lubada mliiia viihese etanoolisisaldusega aйohoolseid jooke (kuni б (kaasa
arvatud) mahupTotsenti).
2.

J.

Linnakantseleil saata kЁesolev korraldus teadmiseks politsei- ja piirivalveameti
Ida
Prefektiurile (Rahu з8, 415з2 Jбhvi), Ida-Eesti PЁЁstekeskusele (Rahu
з8, 415з2
Jбhvi),' AS-le Karell. Kjirabi (Kajaka tn g, 4О23| Sillam2ie), Ida-Virumaa
Veterinaarkeskusele (Viru 5а, Jбhvi 41589), linnavalitsuse linnamajurrd,rr.
ja are,rguosakonnale ning tiiitmiseks йтu-t" Noorte omaaigatuse osakonnale
Toetamise
Organisatsioon - ESN (Kalda 14,'Sillamiie 4О2З1), samuti avalikustada
avaliku i,irituse
teates mёrgitud teave, vЁýa arvatud fiitisilise isiku isikukood, enne
iirituse algust

SillamЁe linna veebilehel.
kдesoleva kоrrаldusе peale чбiь esitada sillamёe Linnavalitsusele (kesk
27, sillamiie
402зI) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" siitestatud kоrrаs 30 pieva jooksul
arvates
korraldusest teadasaamise piievast чбi pёevast, millal oleks pidanud
koiraldusest teada
Saama vбi esitada kaebuse Таrtu Halduskohtule (Jбhчi kohtumaja,
Kooli 2а, Jбhvi
415з2),,,Halduskйtumenetluse seadustikus" sitestatud korras 30 pbeva jooksul
arvates
kotTald rse teatavakstegemises.
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