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NARVA LINNAVOLIKOGU
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Narva Lin navolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 "Projekti "TE N-T transiitteedc
rekonstrueerimistood Na rv as" oma- ja sildfinantseeringu kin nitamine" muutm ine
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Projekti "TEN-T transiitteede rekonstr ueerimistood Na rvas" eesmargiks on Narva transiitkoridori
olu liste kitsa kohtade kor valdaminc, luues mugavad ja ohutud tingimused transpordi ja jalakaijate
liikumiseks ja aidates kaasa kogu Narva linna keskkonnaseisundi parenemisele.
Narva Linnavolikogu 15.12 .2016 otsusega nr 254 kinnitati projekti vastav omafinantseering
sum mas kuni 1 229 004 eurot ning sildfinatseering summas kuni 3 600 000 euro t. 30.03.2017
esitas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ette paneku eraldada projekti "TEN-T
transiitteede rekonstrueerimistood Narvas" elluviimiseks taiendavad rahalised vahendid summas
2 976 398 ,87 eurot. Se lliselt Uhtek uu luvusfo ndi vahe nditest projektile era1datava toetuse summa
oleks kokku 8 976 398,87 eurot (algselt toetus moodustas 6000 000 eurot). Meetme toetus
moodustab kuni 85% abikolblikest projekti kuludest. Seega linna abikolblik omafinantseering
peab moodustama vahemalt I 584 070 ,39 eurot (15% proj ekti abi kol bli kust maksumusest). Lisaks
on juurde arvestatud projekti mitteabikolblikud kulud summas 161 016 eurot, nendest 5016 eurot
oli eelnevalt kulutatud projekti etteval mistust oodele. Seega projekti omafinantseeringu vajadus
kokku (ilma varem kulutatud projekt i ettevalmistustoodeks 5016 eur) moodustab 1 740070,39
eurot, mis oli kinnitatud 18.05.2017 Na rva Linnavolikogu ots usega nr 27 . Projekti kogu eelarveks
(abi kolb likud kulud) on seega 10 560469,26 eurot.
Projekti abikol blikkuse perioodi alguskuup aev on 30. detsember 2016. Projekt i rahuldamisotsus
oli katte saadud 18.04 .20 17. Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet alustas proj ekt i
ettevalmistustood 2014. aastal. Perioodil (2014-2017) olid teostatud jargrnised eeltood: Rahu ja
Paul Kerese tanavate ning Paul Kerese valjaku projekteerimise, rekonstrueerimise ja
kapitaalremondi ehituskulude eelhinnang, Narv a transiit kori dori ee ldatava liiklussageduse
prognoos, Kerese tn - Tallinna mnt - Puskini tn ringristmiku uue liiklusskeemi eskiislahenduse
koost ami ne, projekti TE N-T transiittee de rekonstrueerimistoode Narvas teostami seks teostatavus
tasuvusanaluusi koostamine, TT A ja finantsanaluus ] uue ndami ne ning korrigeerimine. 2017.
aastal teostati ka Narva, P. Kerese tn taiendavad top o-ge odeetilise d uurimistood.
Alates abikolbliku pe rioodist (30. 12.20 16) 20 17-2018. aastatel olid Narva linna eelarves
ettenahtud rahal ised vahendid jargmistele tegevustele:

•
•

"Narva, P. Kerese tn taiendavad topo-geodeetili sed uurimistood", Rakendusgeodeesia ja
Ehitusgeoloogia Inseneribi.iroo 0 0 , 2017. aasta eelarve;
,,"TEN-T transiitteede
rekonstrueerimistoode Narvas teostamiseks teostatavus
tasuvusanaluusi koostam ine " TTA ja finantsanaliii.isi uuendamine ning korrigeerimine" ,
Grav itas Consult 00, 20 18. aasta ee larve ;

•

"Narva linn , Kerese tn eelprojekt. Liiklusohutuse audit" , Roadplan 00, 2018. aasta
eelarve;

•

"Narva linnas as uva Pau l Ke rese tanav aloi kude Ll -L4, Paul Kerese ja Kreenho lmi
tanavate ristmiku ja Paul Kerese valjaku ee lprojekti koostamine koos taie ndavate
ehitusuuringute ja ehitustoode maksumuse kal kulatsiooni ko ostam isega" , AS Infragate
Eesti, 2018. aasta eelarve;

•

" Narva linnas asuvate Paul Keres e valjaku , Paul Kerese tanavaloikude Ll-L4, Paul Kerese
ja Kree nholmi tanavate ristmi ku ja Rahu tanava ehitusprojekti eelprojekti staadiumis
proj ekteer imistoo d", Novare Gro up AS, 20 18. aasta ee larve;

•

Eelproj ekti ekspertiis, 201 8. aasta eelarve;

•

TT A ning fin antsaualuusi uuendamine, 20 18. aasta ee larve;

• Liikluso hutusaudit ee lproj ek tile, 201 8. aasta eelarv e;
• . Muud abitegevused (TK konsultatsioon, hanke korraldamise teenus, 2018. aasta eelarve).
2018. aasta augusti kuu seisuga projekti ettevalmistustoodele on juba kulutatud 69 553,76 eurot ,
sh P. Kerese tn taiendavate topo-geodeetilised uurimistoode teostamisele on kulutatud 756 eurot
2017. aastal. Narv a linna 20 18. aasta eelarve s proj ekti tegevusteks on etten aht ud rahalised
vahe ndid ko kku su mmas 155 244 eurot.
Seoses projekti tegevuste elluviimisegaja tegevuste ajakava tap su stamisega, Narva Linnavolikogu
18.05.2017 otsuse nr 27 "Proj ek ti "TEN-T transiitteede rekonstrueerimistood Narvas" oma- ja
sildfin ants eeringu kinnitarnine" ja Narva linna Arengukava vahe l tekkisid vastuolusid, kuna orna
ja sildfinantseerimise vajadus aastate loikes muutus. Nimetatud vastuolude korvaldamiseks (ning
sam uti tulevikus anal oogsete va stuolude valtimiseks) on vaja lik
Lin navolikogu otsusega
kinnitada, et orna- ja sildfinantseerimise tegelik vaj adus aastate loikes tapsustatak se Narva linna
arengukavas sh tegev uskavas vastavalt KO KS § 37' 19-1e 2 "A rengukava j a eelarvestrateegia on
aluseks kohaliku omavalitsus e uksuse eelarve koostamisel, kohu stuste votmisel, varaga tehingute
tegemisel, invest eeringute kavandamisel ning investeeringuteks toetuse taotlemisel ",
Proj ekti "TEN -T transiitteede reko nstrueerimistood Narv as " eeldatav om afi nantseerimise ja
sildfi nantseerimise vaj adus aastate kau pa on jargrnine tjuhul, kui aasta lopus jaavad kasutamata
vahendid, viiakse see iile jargmisele aastale):
Ai

omafinantseerimine
sildfinantseerimine

2017
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0

20 18
155 244
0

2019
158407
897640

2020
950442
5 385 840

2021
475221 ,39
2 6929 18,87

Proje kti elluviimiseks vajali kud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise rahalised vahendid
aastate kaupa tapsustatakse igal aastal Narva linna arengukavas.
Projekti raames tekkis vajadus suurendada projekti sild finantseerimise summat, mis vordub
toetuse summale ehk 8 976 398,87 eurot. Sildfinantseerimise suurendamine on vajali k selleks, et
eelarves oleks piisavalt kaibevahendeid projekti elluviimiseks, sest ettemakset sellele projektile
taotleda ei saa. Projekti omafina ntseeringu summa jaab samaks.
Seoses iilaltooduga on vajalik muuta Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 .Projekti
"TEN-T transii tteede rekonstrueerimistood Narvas" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine"
punktid 3. 1,3 .2,3.3 ,3.4 ning lisada punkti 3.6.
Punktis 3.1 muudetakse, et omafinantseeringu vajadus aastate loikes otsuses ei kajastu.
Omafinantseeringu summa jaab samaks.
Punktis 3.2 muudeta kse sonastus nii, et laen voet akse om afinantseeri ngu katteks terve projekti
perioodiks ehk 20 17.-2021. Laenu summa aastate loikes otsuses ei kaj astu. Laenu summa jaab
samaks.
Punktis 3.3 muudetakse pohieelarves ette nahtud sum ma aastate loikes.
Punktis 3.4 muude takse laen u sum ma sildfinantseeringu katteks. Laenu summa sildfinantseeringu
katteks aastate loikes otsuses ei kaj astu.
Proj ekti elluviimiseks vajali kud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise raha lised vahendid
aastate kaupa tapsu statakse igal aastal Narva linna arengukavas, selleks on ots usele lisatud punkt
3.6.

2. OIGUSLIKUD ALUS ED
2.1. Haldusme netluse seaduse (HMS) § 64 loike 1 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise
kohta kohaldatakse ka haldusorgani poolt haldusakti muutmise suhtes.
HMS § 68 loike 2 koh aselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle
padevuses oleks haldusakti andmine kehte tuks tunnistamise ajal. Muu haldusorgan voib
hald usakti kehtetuks tunnistada ainult seaduses satestatud juhul. Padevust iiletades antud
haldusakti voi b tunn istada kehtetuks ka haldusakti andnud haldusorgan .

3. OTSUS
Muuta Narva Linnavolikogu 18.05.2017 otsuse nr 27 .Projekti "TEN-T transii tteede
rekonstrueerimistood Narvas" oma- ja sildfinantseeri ngu kinnitamine" punktid 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 ja
lisada punkti 3.6 jargmiselt:
,,3. 1. Kinnitada projekti "TEN-T transi itteede rekonstrueerimistood Narvas" omafi nantseeringu ks
kokku 1 740070,39 eurot".
,,3.2. Projekti positiivse rahasta misotsuse korral Narva t innavalitsusel lubada votta laenu
omafinantseeringu katte ks kokku 1 690 070 ,39 eurot",
,,3.3. Projekti positiivse rahastamisotsuse korral naha ette Narva linna pohieelarves
omafinantseeringu katte ks kokku kuni 50 000 eurot; 20 18. aastal kuni II 500 eurot , 2019 . aastal
kuni 15 000 eurot, 2020 . aast al kuni 23 500 eurot".

,,3.4. Proj ekti pos itiivse rahastamisots use korral Narva Linnavalitsusellubada votta laenu
sildfinantseeringu katteks kokku 8 976 398,87 eurot",
3.6. Proje kti omafinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aast ate loikes kajastada Narva
linna Arengukavas.

4. RAKENDUSSATT ED
4.1 . Otsust on voimal ik vaidlustada Tartu Halduskoht u Johvi koh tumaj as 30 paeva jooksul arvates
ots use teatav aks tegemisest.
4.2. Otsus joustub seadusega satestatud korras.
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