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SILLAMAE LINN AVALITSUS
KORRALDUS
Sillamaie

21. juuni 2019.

a

nr 267

Avaliku iirituse pidamise koosk6lastamine

,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mai 2014. a miiziruse nr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil iirituse konaldamisela
pidamise nSuded" $ l0 l6ike 2 ja S 11 alusel ning liibi vaadanud DISKOTEKA OU 13. juuni
2019" a avaliku rirituse teate (sisse tulnud 13.06.20t9. a nr 1O-311614-1)ja tagamaks ieates
niiidatud iirituse pidamine vastavalt siitestatud n6uetele,
Iinnavalitsus annab k o r r a I d u s e:

1.

Koosk6lastada avaliku tirituse pidamine jiirgmistel tingimustel:
1.1. tlrituse nimetus: DISKOTEKA RETRO FE,STIVAL 2019.
1.2. Urituse eesmfirk: retro muusika festival.
1.3. Urituse sisu: kontserdid ja meelelahutusprogramm.
1.4. Urituse ajakava: 6.-7. juuli ZOl9. a kell 18.00-02.00.
1.5. Urituse pidamise koht: Sillamiie linna merepark, terviseraja juuresolev plats
(vastavalt korralduse lisale).
1.6. Uritusest osavdtjate eeldatav arv: 2 000 inimest.
1.7. Urituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg: (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaigal): 5. juuli 2019. a kell 09.00 kuni 7. juuli 2019. a kella
18.00.

1.8. Urituse korraldaja: DISKOTEKA OU (registrikood: 14446277; asukoht: Lepiku
p6ik 4-2, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond), kontaktisik Emil Oja

(isikukood : 3 63 0 1 05 023 8, telefon 503 17 93, e-post em i l
@bsmmanagement.ee).
OU Ares S"*.lty (registrikood: 12190402;
telefon 56 836 040, e-post: ipfp.@,4re.5segq;ity,ee).
-

1.9. Urituse korrapidaja:
1

.10.

Uritusel kasutatavad frefi- vOi

valgustusseadmed:

kasutatakse

valgustusseadmeid j a helitehnikat.
1.1 1. Urituse piistitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava, telgid.
1.12. Kaubandustegevus: riritusel on lubatud mtitia j2irgmisi kaupu ja pakkuda jiirgmiseid

teenuseid: kAsitoo, toidukaubad, meelelahutusteenused, laste- ja
ldbustusatraktsioonide laenutus, vrihese etanoolisisaldusega alkohoolseid jooke
(kuni 6 (kaasa arvatud) mahuprotsenti) ja lahjasid alkohoolseid jooke (kuni 22

mahuprotsenti) miitigikohas kohapeal tarbimiseks plastikust mi.itigipakendis.
Kaubandustegevuse konaldajal peab teatud kauba v6i teenuse mtitigi korral olema
vastav registreering, tegevusluba v6i muu samaviirirne dokument, kui see on
seadusega nOutav.

1.13.

Liikluskorraldus: liikluskorraldust ei muudeta, parkimine konaldatakse vastavalt
korralduse lisale.

1.14.

Avalik kord: korraldajal tagada iiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nduete tiiitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest mtiranormidest ning mitte

hiiirida iimberkaudseid elanikke. Korraldaja on kohustatud tirituse planeeiimisel,
ettevalmistamisel ja korraldamisel tagama tiritusel osalejate turvalisuse ning
tiiitma kiiesoleva korralduse kooskdlastanud ametkondade (piiiisteameti, politsel
jne) esitatud tingimusi.
1.15. Heakord: korraldajal tagada ilritusel heakorra eeskirja nouete tiiitmine. Keelatud
on reostada, rikkuda, hiivitada vdi timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
v6i kasutada seda muul kui ettenahtud otstarbel, sealhulgas panna jiiiitmeid mujaie
kui selleks etteniihtud kohta. Pinnast ja haljastust tirituse ettevalmistamisel ja
liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. KorraldaJa
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejiititmete kogumiseks konteineri(d)
ning korraldama olmej iititmete iiraveo.
2.

a

J.

Linnakantseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu 38,41532 Johvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu 38,41532 J6hvi),
AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9. 40231 Sillamiie), linnavalitsuse linnamajanduse
osakonnale .ia arenguosakonnale ning tiiitmiseks DISKOTEKA OU-le (Lepiku p6ik 4-2
Peetri alevik, 75312, Rae vald), samuti avalikustada avaliku tirituse teates margitud teave,
viilja arvatud ftitisilise isiku isikukood, enne tirituse algust Sillam[e linna veebiiehel.
Kiiesoleva konalduse peale v6ib esitada Sillamiie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamle
40231) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud korras 30 piieva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pZievast vdi piievast, millal oleks pidanud konaldusest teada
saama vdi esitada kaebuse Tarlu Halduskohtule (Jdhvi kohtumaja, Kooli 2a, Jdhvi 41532)
,,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 pzieva jooksul arvates

korralduse teatavakstegemises.
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tlrituse ,,DISKOTEKA RBTRO FESTIVAL Zltgu
asukoha skeem ja parkimiskorraldus
6.-7.
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2019. a
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