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Avaliku iirituse "Rahvuslik koerte naitus" loa taotluse rahuldamine

1.
Asjaolud ja menetluse kaik
MTU Narva Koerakasvatajate Selts esitas Narva Linnavalitsusele avaliku urituse loa taotluse.
MTU Narva Koerakasvatajate Selts kavandab labi viia 28.11.2021 ja 29.11.2021 kell 08.00
20.00 avaliku urituse .Rahvuslik koerte naitus". Urituse raames toimub koerte naitus. Uritusel
osalejate eeldatav arv on kuni 500 inimest paevas, COVID toendite kasutamine ja
nakkusohutuse kontrollimine on korraldatud vastavalt Vabariigi Valitsuse 23.08.2021
korraldusega nr 305 "COVID-19 haiguse leviku t5kestamiseks vajalikud meetmed ja
piirangud" kehtestatud nouetele.

2. Oiguslikud alused
2.1. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu ktisimusi , mis volikogu maaruste v5i otsustega v5i
valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
2.2. Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.05.2015 maaruse nr 17 "Narva linnas avaliku urituse
korraldamise ja pidamise kord " § 6 loikele 1 urituse loa andmise v5i sellest keeldumise
otsustab linnavalitsus ning vastavalt § 2 loikele 3 vormistatakse avaliku urituse luba
Narva Linnavalitsuse korraldusena, millega antakse avaliku urituse korraldajale luba
avaliku urituse korraldamiseks ja labiviimiseks.
3.
Otsus
3.1. Rahuldada MTU Narva Koerakasvatajate Selts taotlus avaliku urituse .Rahvuslik koerte
naitus" labiviimseks.
3.2. Urituse labiviimise kohaks on A-A. Tiimanni tanav 1C, Narva linn.
3.3. Avaliku urituse korraldajaks on MTU Narva Koerakasvatajate Selts, ariregistri kood
80008719, Joala 3, Narva 20103.
3.4. Alkohoolsete jookide mtitiki voi pakkumist ei toimu.
3.5. Avalik uritus toimub 28.11.2021 ja 29.11.2021 kell 08.00-20.00.
3.6. Avaliku urituse labiviimisel tuleb jargida Narva Linnavolikogu 21.05.2015.a maarusega
nr 17 "Narva linnas avaliku urituse korraldamise ja pidamise kord" ja Narva
Linnavolikogu 06.03.2008.a maarusega nr 16 .Narva linna heakorra eeskiri " ning
Vabariigi Valitsuse 23.08.2021 korraldusega nr 305 "COVID-19 haiguse leviku
tckestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" kehtestatud noudeid.
4.
4.1.
4.2.
4.3.

Rakendussatted
Korraldus joustub seaduses satestatud korras.
Linnamajandusametil teha korraldus asjaosalistele teatavaks.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul haldusakti teatavakstegemisest arvates.
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