SILLAMAE LlNNAVALITSUS
KORRALDUS
Sillаmёе

11. augusti 2016. а пr 448-k

Avaliku iirituse pidamise kooskбlastamine
,,Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" ý З0 lбike 1 punkti 2, Sillamёe Linnavolikogu
29. mаi2014.а mЁЁrusе пr 14 ,,Sillamile linna haldusterTitooriumil tirituste korraldamise ja
pidamise nбuded" ý 10 lбike 2 ja ý 11 alusel ning lЁbi vaadanud Моlусоrр Silmet AS-i
avaliku iirituse teate (sisse tulnud 21.07.20|6. а nI 9-2l|95З)jа tagamaks teates nДidatud
rаhчарео pidamine vastavalt sitestatud пбuеtеlе,

linnavalitsus аппаь k о r r а l d u s

1.

е:

Kooskбlastada avaliku iirituse pidamine jirgmistel tingimustel:
1.i. ijrituse nimetus: Molycorp Silmeti rahvapidu.
Т,2. tJrituse eesmf,rk: rahvapeo libiviimine.
1.3. Urituse pidamise koht: Sillamie MerepaTgis ranna-ala territooriumil.
|,4. Uritusest osavбtjate eeldatav аrv: 500 - 1000 inimest.
1.5. Urituse alguse ja eeldatava lбрu kuupfiev ja kellaaeg (sh ettevalmistusaeg ja
koristusaeg iiritusepaigal): 1З. augustil 20Т6. а moodullava paigaldus ja
ettevalmistused kell 05.00-10.00, рЁечарrоgrаmm kell 15.00-21.00, moodullava
demonteerimine j а territooriumi koristus kell 2 1 00-24. 00.
1.6. Urituse korraldaja: Моlусоrр Silmet AS (registrikood 10294959, asukoht Kesk
tп2,402З1 Sillamёe, telefon 5З05 9400), kontaktisik Agnes Aaslaid, tеlеfоп 5305
?j00, e-post agцqý.aaslaid@molycorp.com).
1.7. Urituse korrapidaja: AS G4S Eesti (registrikood 10022095; tel 651 1700) ja
OU Articard (registrikood 10974803; tel 5S25181З),
1.8. Uritusel kasutatavad heli- чбi valgustusseadmed: valgustusseadmed,
heliseadmed - kбlаrid (400 W).
.

1.9. tjritusel piistitavad telgid, lava: paigaldatakse moodullava (6х8

m),

keskkonnatelk (2x4x8m), Sky-jump batuut (8х8 m), 2 batuuti.

1.10.

Liikluskorraldus: skeem vastavalt korralduse lisale. Sбidukite liiklemiseks

terTitooriumil on vajalik Sillamie Linnavalitsuse poolt vёljastatud luba.

Avalik kord:

korTaldajal tagada iiritusel avaliku kоrта пбuеtе taitmine.
Helitehnika kasutamisel pidada kinni kehtivatest miiranormidest ning mitte
hairida iimberkaudseid elanikke.
1.12. Heakord: korTaldajal tagada tirituse ettevalmistamisel, selle ajal ja iirituse jirgselt
1.1

1

,

heakord

-

kclristada kasutatavale alale sattunud lahtine praht" KorTaldaja kohustub

hoidma teшitooriumi puhta, koristama territooriumi ning paigaldama tirituse
toimumise ajaks territooriumile olmejiiiitmete kogumiseks konteineri(d) ning
koшaldama olmejiiёtmete tirачео. Keelatud on reostada, rikkuda, hiivitada чбi
timЬеr paigutada avaliktrs kasutuses olevat asja чбi kasutada seda muul kui
ettenЁhtud otstarbel, sealhulgas panna jZiЁtmeid mujale kui selleks ettentilrtud

kohta. Pinnast ja haljastust iirituse ettevalmistamisel ja lёbiviimisel mitte
kahjustada. Vajadusel чбttа kasutusele ennetavad kaitsemeetmed. Kahjustatud
pinnas ja haljastus taastada. Atraktsioonide paigaldamine haljasalale
kooskбlastada eelnevalt SillamЁe Linnavalitsuse linnamajandusosakonnaga.
Viilistada kбrghaljastuse kahjustamine tirituse osavбtjate poolt, чбttа kasutusele
ennetavad kaitsemeetmed. Kasutatava ala asfalt- чбi kivikattesse ja

vuugivahedesse ei tohi puurida auke ja kinnitada ankruid ning muid esemeid.
Miiiigiinventar: inventarina on lubatud paigaldada miiiigitelke ja mi.iiigilaudu.
Toidukaupu mtii.igikohas kohapeal tarbimiseks on lubatud mtitia iihekordseks
kasutamiseks mбеldud plastikust mi,itigipakendis.
1.14. Korraldaja tagab i,iritusest osavбtjatele esmaabi andmise vбimaluse ja inimeste
turvalisuse.
1.15. Uritusel miiiidavad kaubad ja teenused: i.iritusel on lubatud mtitia jirgmisi
kaupu ja teenuseid: toidukaubad, kЁsitookaubad, meelelahutusteenused, laste- ja
lбbustusatraktsioonide laenutus. Lubada miliia vЁhese etanoolisisaldusega
alkohoolseid jooke (kuni б (kaasa arvatud) mahuprotsenti) ja lahjasid
alkohoolseid jooke (kuni 22 mahuprotsenti) miiiigikohas kohapeal tarbimiseks
plastikust mtitigipakendis. Kauplejal реаЬ оlеmа Sillamёe Linnavalitsuse
arenguo sakonna viilj astatud miirigipilet.
1.1З.

2.

1

J.

Linnakantseleil saata kЁesolev korraldus teadmiseks Politsei- ja Piirivalveameti Ida
Prefektuurile (Rahu З8, 4|5З2 Jбhvi), Ida-Eesti Piiiistekeskusele (Rahu З8, 415З2
Jбhvi), AS-le Karell Kiirabi (Kajaka tn 9, 402З1 Sillamёe), Ida-Virumaa
Veterinaarkeskusele (Viru 5а, Jбhчi 41589), linnavalitsuse linnamajanduse osakonnale
ja arenguosakonnale ning tiitmiseks Моlусоrр Silmet AS-ile (Kesk tп 2, 402З1,
Sillamie), samuti avalikustada avaliku tirituse teates miirgitud teave, vilja arvatud
fiii.isilise isiku isikukood, еппе iirituse algust Sillamiie linna veebilehel.
Kiesoleva korralduse реаlе чбiЬ esitada Sillamie Linnavalitsusele (Kesk 27, Sillamiie
402З1) vaide ,,Haldusmenetluse seaduses" sdtestatud kоrrаs 30 pЁeva jooksul arvates
korraldusest teadasaamise pЁevast чбi pýevast, millal oleks pidanud koшaldusest teada
saama чбi esitada kaebuse Tartu Halduskohtule (Jбhvi kohtumaja, Kooli 2а, Jбhчi
4|5З2),,Halduskohtumenetluse seadustikus" sitestatud kоrrаs З0 рёеча jooksul arvates
korTalduse teatavakste gemises.
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