SILLAMAE LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillamaie

19. mai 2016.

a

nr 301-k

Avaliku iirituse pidamise koosk6lastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" $ 30 l6ike 1 punkti 2, Sillamiie Linnavolikogu
29. mai20t4. a miiiiruse nr 14 ,,Sillamiie linna haldusterritooriumil i.irituste korraldamiseJa
pidamise nduded" $ i0 16ike 2 ja $ 11 alusel ning liibi vaadanud MTU JazzTimejuhatuse
liikme Vladimir Vdssotski 12. mat2016. a avaliku tirituse teate (sisse tulnud 12.05.2016. a
w 9-211309) ja tagamaks teates niiidatud rirituse pidamine vastavalt siitestatud nouetele,

linnavalitsus annab k o r r a I d u s e:
1

.

Kooskdlastada avaliku tirituse pidarnine j iirgmistei tingimustel

:

1.1. Urituse nimetus: festivai,,lazzTime 2016,,.
1.2. Urituse eesmf,rk: muusikafestivali korraldamine.
1.3. Urituse sisu: vabadhukontserdid, t6otoad.
1.4. Llrituse ajakava: 4. juuni 2016. a kell 15.00-i8.00.
1.5. urituse pidamise koht: Sillamiiel, Kesk tn 24hoone iimbrus.
1.6. Uritusest osav6tjate eeldatav arv: 200 inimest.
1.7- tirituse alguse ja eeldatava l6pu kuupiiev ja kellaaeg (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg tiritusepaig al): 4.juuni 201 6. a kell 7.00 kuni kella 23.00.

1.8. Urituse korraldaja: MTU JazzTime (registrikood,80357791, telefon 5814

3435.

g.-post infb@"iaZzti:re. ee ).

1.9. Urituse korrapidaja: ASG4S Eesti, paldiski mnt 80,
I 0 0220

1.10.
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tlritusel kasuiatavad heli- v6i valgustusseadmed: valgusseadmeid ei kasutata,

kasutatakse helitehnikat (5 kW).
1.1i. Urituse piistitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava, helioperaatori telk,
tcitlustamispunkt.
1.12' Kaubandustegevus: sniikid, viihese etanooli sisaldusega alkohoolsed joogid
(kuni 6% mahus); toitlustaja F&B Drive (registrikood n9q0406, Keik j0,
Sillamrie). Kaubandustegevuse korraldajal peab teatud kauba miitigi korral olema

vastav maj andustegevusteade maj andustegevuse registris.
1.13' Liikluskorraldus: iirituse konaldaja tagab tanaviliikluseks sulgemine vastavalt
kiiesoleva korralduse lisale.
1.14. Avalik kord: konaldajal tagada tiritusel ,,Korrakaitseseaduse" nouete taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte
heiirida timberkaudseid elanikke.
1.15. Heakord: korraldajal tagada iiritusel heakorra eeskirja nouete ffiitmine.
Keelatud
otr reostada, rikkuda, hiivitada v6i timber paigutada avalikus kasutuses olevat asja
viii kasutada seda muul kui etteniihtud otstarbel, sealhulgas panna jaiitmeid mujale
kui selleks etten2ihtud kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisei
.ja

liibiviimisel mitte kahjustada. Kahjustatud pinnas ja haljastus taastada. Korraldaja
kohustub hoidma territooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama
tirituse toimumise ajaks territooriumile olmejtititmete kogumiserclonteineri(d)
ning korraldama olmej iititmete iiraveo.
2.

J.

Linnak;rntseleil saata kiiesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektrurile (Rahu tn 38, 41532 Jdhvi), Ida-Eesti Priiistekesk6.l.
lRuhu tn 38, 41532
J6hvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn g, 40231 Sillamzie), linnavalitsuse
linnamajanduse osakonnale ja arenguosakonnale ning tiiitmiseks MtU -le JazzTrme
(Ranna 29-42, 40231 Sillamiie), samuti avalikustada avaliku iirituse teates miirgitud
teave, viilja arvatud ftirisilise isiku isikukood, enne iirituse algust Sillamiie linna

veebilehel.
Kiiesoleva komalduse 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 v6i esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (J6hvi kohtumaja, Kooli
2a, Jdhvi
41532),,Halduskohtumenetluse seadustikus" siitestatud korras 30 piieva jooksul
arvates
korraldi:se teatavakstegemises.
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