KOOST60

roxrul,EPrl
22.8.2Dft

Kokkuleppe pooled:
Narva linn, Narva Linnavalitsuse kaudu, keda esindab linnapea
Tarmo Tammiste,

ja

Narva-Jdesuu linn, Narva-Jdesuu Linnavalitsuse kaudu, keda
esindab linnapea Maksim Iljin,
edaspidi eraldi nimetatud pool v6i koos pooled"
vdttes arvesse alljtirgnevaid asjaolusid:

Narva linna tellimusel on valminud pdhiprojekti staadiumis jiirgmine projektdokumentatsioon,
mis on kibinud sdltumatu ekspertiisi :
1. VP15014 Mnt 91 Narva - Narva-Jdesuu - Hiiernetsa; km 6,87 1I,57 Jalgratta
-ja jalgtee
projektl;
2' VP15015 Mnt 1 Tallinn-Narva; km203,77 -'206,08 Jalgratta- ja jalgtee projelct (edaspidi
pdhiprojektid)2.
Mdlemad pdhiprojektid kiisitlevad jalg- ja jalgrattateid, mis asuvad endise
vaivara valla ehk uue
Narva-Jdesuu linna haldustenitooriumil. Ululmaittitud pohiprojektidega
kiisitletud jalgrattateede

marsruudid vastavad

Narva linna, Narva-J6esuu linnb, Valivara valla kehtivatele
tildplaneeringutele, Ida-Viru m
infrastruktuur". Arend atava tar
selle tagamaade Qrlarva-Jdesuu
lihendus, mis tdstab kogu Narva linnapiirkonna s
vdimalik valmis ehitada meetme ,,Idi-Virumaa linnapiirkondade jiitkusuutlik
areng,, projekti
,,Narva linnapiirkonna jatg- ja jalgratLatee<le vdrgustiku rajamine.. (edaspidi
investeeringuprojekt) raames, mille taotlejaks on vastavalt Nur,ru linnapiirkonna jzitkusuutliku
arengu tegevuskavale (kinnitatud Narva linnavolikogu 21.04.2016
otsusega nr r44 ja NarvaI27) on Narva lirur. Vastavalt Siseministri
imused meetmes,,Ida-Virumaa linnapiirkondade
$ 16 lg 3 p 18 peab taotleja lisama taotlusele
atava objekti omandi- v6i kasutusdigust
uu,u ,,uri'|,'.:T
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poolt projekti raames tehtava lOppmlkse
16lg
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tuleb
taotluselelisadaprojekti
$
elluviimiseks vajalikud
lliiiruse
load, sealhulgas ehitusluba.
Vastava taotlus meetmesse esitamise viimane tiihtaeg on
31.t2.2018.

kuupiieva. Meetme

Deklareerides Poolte tihist tahet arendada linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede
vdrgustikku
vastavalt vPl5014 ja vpl5015 pdhiprojektidega holmatud. jalg- ja j algrattateede
marsruutidele
endise Y alaravalla haldusterritooriumil.
s6lmisid Pooled sujuva koostcici eesmtirgil kZiesoleva kokkuleppe alljiirgnevas:

VPI 5014 p6hiprojektiga h
VP 1 50 l 5 pOhiprojektiga

jalgrattatee asukoha skeem on toodud Lisas l.
jalgrattatee asukoha skeem on toodud Lisas 2.
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(nriiteks pc)
Tiiiendav p
Narva linn
omanikega (isikrik kasutusoiguse seadmise
saavutama riigi omandis oleva maa kasut
<s rii
kirjalikku n6usolekut
hiljemalt 30.10.2018.
Kiiesoleva kokkuleppe punkti 3 tiiitmisel Narva lima poolt
kohustub Narva-Jdesuu linnavalitsus
viiljastama ehitusluba vastavasisulise Narva linna
ta,ctluse alusel hiljemait 15.r2"20rg.
Kiiesoleva kokkuleppe punkti 3 tiiitmisel Narva linna poolt
kohustub Narva-J6esuu linn miiiirama
92 ldikes siitestatud avalikuks kasutamiseks eratee
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8. Narva linn kohustub tagama nimetatud projekti

omaosaluse Narva linna eelarvest.

ekti ,,Narva linnapiirkonna ialg_ ja jalgrattateede
oetuse andmise miiliruse tingimustega, sh
used, sdlmib ja triidab hankelepinguid.
)t (tApne summa selgub I etapi elluviimise

Piirast),
,3 miljonit eurot.
8. Juhul,
ojekti elluviimisel selgub,
investee
ot, otsustavad pooledl koos
investeeringuprojekti mahtude viihendamises kooskdrastade
^ Narva-J.esuu linn kohustub
9.
k.ikide ehitustiicide valmimis
statud tahtai a
Investeer
sdte

10.
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riletab
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atucl teede

ja silda.de hooldust

linn. Narva_
J6esuu I
rajatavatejarg- ja jargrattateeo.
hoolduskuludest ajaperioodil viihemalt 20 aastajooksul
pzirast investeeringuprojekti l6ppemist.
Hoolduskulud hdlmavad:
10'1 Teede ja sildade suvine koristus, talvine koristus,
hooajavaheline koristus ja p.igiurnide
ttihiendamine tagamaks teede ja sildade vastavust Majandus- ja
taristuministri 14.07.,2015
miiiiruses nr 92 siitestatud tee seisundile esitatavate nOuetele;
10.2 tanavavalgustuse kulu;

n}ffi-f,ffiTl"lli3Hfr#il :tfT:;

10.3 teekattemiirgistuse uuendamise

kulu

(rajatavate: teede maht:

viir

m2 - tee valmimisest igal aastar alaies ehitusele jiirgnevast

l1'

teekattemrirgistus ca 50 m2 iga nelja aasta taganrr
tee valmimisest
aastast):
10'4 sillaseisundi kontroll vtihemalt 1 kord kolme
aasta jooksul tee valmimisest"
Investeeringuprojekti raames rajatud teede ja sildade
remondi vajaduse ilmnemisel teostab
ehitusettevdtja ning piirast ehitusgaranriiaja l6ppu remondit6id
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katmiseks,
millega v6
katta 20%o remo,ndikuludest
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jooksul piirast investeeri

ajaperioodil vzihemalt 20
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Narva linn tagab investeeringuprojekti raames
rajatud teede hoolduse ja remondi kohta saadud
Maanteeameti ettekirjutuste taitmist:
13. Po oled miiarcv ad oma kontakti sikud j
drgmi selt :
Narva linn
:
-r---- ja
duse
Okonoomika Ameti direktor tel 35
12.

99041,51g27
Narva-Jdesuu

isalu, Narva-Joesuu aselinnapea ,tel3g2g010, 50g
4170 , e-post:

14,
15.
16.

Koik pooltele adresseeritud ,.u,.a1tJ3iltJlt"i5i.T; kokkuleppega
edastatakse kirjalikult poolte
aadressidel vdi poolte poolt miiratud kontaktisikutele.
Kiiesolev kokkulepe on koostatud eesti keeles kahes
identset juriidilist j6udu
eksemplaris, millest riks jarib Narva linnale, teine
Narva-Jdesuu linnale.

Narva linn:

omavas

-Jdesuu linn:

Tarmo Tammiste
Linnapea
Lisad:
1. VP15014 Mnt 91 Narva-Narva_J6esu
projekti asukohaskeem
2. VP15015 Mnt 1 Tallinn-Narva: krr-20
asukohaskeem
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