NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

06.07.2022 ill 478-k

Avaliku iirituse "Infotelk Ukraina pogenikele ja suveiiritus vabatahtlikele" loa taotluse
rahuldamine
1.
Asjaolud ja menetluse kaik
Eraisik Johanna Rannula esitas Narva Linnavalitsusele avaliku iirituse loa taotluse. Johanna Rannula
kavandab labi viia 07.-13.07.2022 kell 9.00-23 .00 avaliku urituse .Jnfotelk Ukraina pogenikele ja
suveiiritus vabatahtlikele". Urituse peamine valjund on infotelk, kus vabatahtlikud pakuvad abi ja infot
Ukraina p5genikke ja suunavad neid edasi. Urituse teine valjund on nadala lopus toimuv ohtune uritus,
kuhu on kutsutud Narva vabatahtlikud. Uritusel osalejate eeldatav arv on kuni 100 inimest.

2.
Oiguslikud alused
2.1. Kohaliku ornavalitsuse korralduse seaduse § 30 loige 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab j a
korraldab kohaliku elu kusimusi, mis volikogu maaruste v5i otsustega voi valla voi linna
pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
2.2. Vastavalt Narva Linnavolikogu 21.05.2015 maaruse ill 17 "Narva linnas avaliku urituse
korraldamise ja pidamise kord " § 6 loikele 1 urituse loa andrnise voi sellest keeldurnise otsustab
linnavalitsus ning vastavalt § 2 Ioikele 3 vormistatakse avaliku urituse luba Narva Linnavalitsuse
korraldusena, rnillega antakse avaliku iirituse korraldajale luba avaliku tirituse korraldarniseks ja
labiviimiseks.
3.
Otsus
3.1. Rahuldada Johanna Rannula taotlus avaliku urituse .Jnfotelk Ukraina pogenikele ja suvetiritus
vabatahtlikele" labiviimiseks.
3.2. Urituse labiviimise kohaks on Peetri platsi haljakul Narva logo laheduses, Narva.
3.3. Avalik uritus toimub 07.-13.07.2022 kell 9.00-23.00.
3.4. Avaliku urituse korraldajaks on Johanna Rannula, isikukood: 49005210218, Liiganuse tee 14,
Liiganuse vald, Ida-Virurnaa,
3.5. Avaliku iirituse labiviimisel tuleb jargida Narva Linnavolikogu 21.05.2015.a maarusega ill 17
"Narva linnas avaliku iirituse korraldarnise ja pidamise kord" ja Narva Linnavolikogu
06.03.2008.a maarusega ill 16 "Narva linna heakorra eeskiri" kehtestatud noudeid.
4.
4.1 .
4.2.
4.3.

Rakendussatted
Korraldus joustub seaduses satestatud korras.
Linnarnajandusarnetil teha korraldus asjaosalistele teatavaks.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva
jo o
I ha1dusakti teatavakstegemisest arvates.
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