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Avaliku iirituse "Neptunas Eesti Oojooks - Narva Talv 2021" loa taotluse rabuldamine
1.
Asjaolud ja menetluse kaik
MTU Rakvere Maraton esitas Narva Linnavalitsusele avaliku iirituse loa taotluse. MTU Rakvere
Maraton kavandab labi viia 18.12.2021 kell 20.00-22.30 avaliku iirituse "Neptunas Eesti Oojooks 
Narva Talv 2021". Urituse raames toimub spordivoistlus. Uritusel osalejate eeldatav arv on 1000
inimest. COVID toendite kasutamine ja nakkusohutuse kontrollimine on korraldatud vastavait Vabariigi
Valitsuse 23.08.2021 korraldusega nr 305 "COVID-19 haiguse leviku tokestamiseks vajalikud meetmed
ja piirangud" kehtestatud nouetele. Urituse raames toimub liikluse limberkorraldamine. Liikluse
iimberkorraldamisega seotud kulud kannab iirituse korraldaja. Uhistranspordi ning eriteenistuste
soidukite liiklemise kord ei muutu.

2.

Oiguslikud alused

2.1.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab ja
korraldab kohaliku elu kusimusi, mis volikogu maaruste voi otsustega voi valla voi linna
pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.05.2015 maaruse nr 17 "Narva linnas avaliku iirituse
korraldamise ja pidamise kord " § 6 lcikele 1 iirituse loa andmise voi sellest keeldumise otsustab
linnavalitsus ning vastava1t § 2 loikele 3 vormistatakse avaliku iirituse luba Narva Linnavalitsuse
korraldusena, millega antakse avaliku iirituse korraldajale luba avaliku urituse korraldamiseks ja
labiviimiseks.
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3.
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3.2.
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4.
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Otsus
Rahuldada MTU Rakvere Maraton taotlus avaliku iirituse "Neptunas Eesti Oojooks - Narva Talv
2021" labiviimseks.
Liikumisteekond on 4. Roheline tanav - Rakvere tanav - Kangelaste prospekt - Hariduse tanav
Rahvavalja tanav - Aleksandr Puskini tanav - Lavretsovi tanav - Rtltitli tanav - Suur tanav 
Kraavi tanav - Pimeaia tanav - Koidula tanav - Vestervalli tanav - Tuleviku tanav - Fama tanav
- Tallinna maantee , Narva linn.
Avaliku iirituse korraldajaks on MTU Rakvere Maraton, ariregistri kood 80311257, Tahe 5,
Rakvere 44314.
Alkohoolsete jookide miiiiki voi pakkumist ei toimu.
Avalik iiritus toimub 18.12.2021 kell 20.00 - 22.30.
Avaliku iirituse labiviimisel tuleb jargida Narva Linnavolikogu 21.05.2015.a rnaarusega nr 17
"Narva linnas avaliku lirituse 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 tokestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud"
kehtestatud noudeid.
s

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