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NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS

Narvas

25.10.20 18 nr 62

Narva Linnavolikogu 21.12.20 17 otsuse nr 76 "Projekti "Narva Iinna sada ma bokside
rekonstrueerimine" teostaja maa ra min e, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu
kinnitamine" muutmine

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine" tegevuse objektiks on Na rva linnas,
aadressil Joe tn 3 asuva ki.ilalissadama boks or 12. Kaesoleva projekti eesmargiks on Narva
joesadarna t erritoorium il asuva infrast ruktuuri arendami ne. Proj ekti raames on planeeritud 12.
boksi rekons trueerimi ne, sh katuse taastamine, valisfassaadi renoveerimine, akende ja uste
paigaldamine ning videovalve. Boksi kahel korrusel on ehitusprojektiga ettenahtud kapteni- ja
kapteni abi ruum, ruum id veeturistidele - puhkeru um, kooginurk, kasipakkide ruum, we ja
dusiruu m ning abiruumid.
Selle aasta alguses Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet koostoos SA-ga Narva Sadam
valmistas ette ja esitas Vaikesadamate vorgustiku valjaarendamise toetu se pro grammile projekti
"Narva
linna
sadama
bokside
rekonstrueeri mi ne"
taotluse.
(https://www.eas.ee/teenus/vaikesadamad/).
Projekt
sai
posit uvse
rahasta misotsuse
Vaikesadamate vorgustiku valjaarendamise toetuse programmist, otsus on katte saadud
13.04.2 0 18.
Proj ekti kogueelarveks on kuni 420 000 eurot, sh programmi finantseering on kuni 200000 eurot
ja omafinantseerimine on kuni 220 00 0 eurot, ehk 52% projekti kogu maksumusest. Proj ekti
elluviimise periood on orienteeruvalt 201 8-2019.
Seoses projekti tegevuste elluvi imisega ja tegevuste ajakava tapsustarnisega, Narva Linnavol ikogu
21.12.20 17 otsuse nr 76 .Projekti "Narva Iinna sadama bokside rekonstrueerimine" teostaj a
rnaaramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine" ja Narva linna Arengukav a
vahel tekkisid vastuolusid, kuna orna- ja sildfinantseer imise vajadus aast ate loikes muutus.
Nimetatud vastuo lude kc rva ldamiseks (ning samuti tulevikus analoogsete vastuolude valtimiseks)
on vajalik Linnavolikogu otsusega kinnitada, et oma- ja sildfinantseerimise tegeli k vajadus aasate
loikes tapsustatakse Narva linna arengukavas sh tegevuskavas vastavalt KO KS § 37' 19-1e 2
" Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks kohaliku omavalitsuse uksuse eelarve koostamisel,

kohustuste votmisel, varaga tehingute
investeering uteks toetuse taotlemisel ".

tegemisel,

investeeringute

kava ndamisel

ning

Kaesoleva projekti raames tekk is vajadus suurendada projekti sildfinantseerimise summat, mrs
vordu b toetuse summale ehk kuni 200 000 eurot. Sildfinantseerimise suurendamine on vajal ik
selleks, et eelarves oleks piisavalt kai bevahendeid proj ekti elluviimiseks, sest ettemakset sellele
projektile taotleda ei saa. Projekti omafinantseeringu summa jaab samaks. Projekti rahalised
kohustused 20 18. aasta augustikuu seisuga kokku on summ as 4296 eurot (hanke korraldamise
teenus) ning need kulud on ette nahtud 2018 . aasta eelarves.
Proj ekti "Narva linna sad ama boksid e reko nstr ueerimine" eeldatav omafinantseerimise ja
sildfinantseerimise vajadus aastate kaupa on jargmine (juhul, kui aasta liipus jaavad kasutamata
vahendid, viiakse see ide jargmisele aastale):

omafinantseerimine
sildfinantseerimine

2018
88 000
80 000

2019
132 000
120 000

Proje kti elluviimiseks vajali kud omafinantseerimise ja sildfinantseerim ise rahalised vahendid
aastate.kaupa tapsustatakse igal aastal Narva linna arengukavas.
Seoses tilaltooduga on vaja lik muuta Narva Linnavo likogu 2 1.12.20 17 ots use nr 76 .Projekti
"Narva linna sadama bokside rekonstrueerirnine" teostaja maararnine, sildfinantseeri mise ja
omafinantseeringu kinnitamine" pun kti 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ja lisada pun kti 3.7.
Punktis 3.3 muudeta kse sonast us nii, et omafinantseeringu vajadus aastate loikes otsu ses ei
kajastu. Omafinantseer ingu summa jaab samaks.
Punktis 3.4 muud etak se sonastus nii, et laenu summa omafinantseeringu katteks aastate loikes
otsu ses ei kajastu. Laenu summa omafinantseeringu katteks jaab samaks.
Punktis 3.5 muu detakse sildfinantseeringu summa. Sildfinantseeringu summa aastate loikes
otsuses ei kajastu.
Punktis 3.6 muudetakse laenu summa sildfin antseeringu katte ks.
Projekti elluviimiseks vajalikud omafinantseerimise ja sildfinantseerimise rahalised vahen did
aastate kaupa tapsustatakse igal aastal Narva linna arengukavas, selleks on otsusele lisatud punkt
3.7.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
2. 1. Haldusmenetluse seaduse (HM S) § 64 lo ike 1 kohaselt haldusakti kehte tuks tunnistam ise
kohta kohaldatakse ka haldusorgani pool t haldusakti muutmise suht es.
HMS § 68 loike 2 kohaselt haldusakti kehtetuks tunnistamise otsustab haldusorgan, kelle
padevuses oleks haldusakti andmine kehtetuks tunnistamise aj al. Muu haldusorgan voib
haldusakti kehtetuks tun nistada ainult sead uses satestatud j uhul. Padevust illetades antud
haldusakti vo ib tun nista da kehtetuks ka haldusakti andnu d haldusorgan.

3.0TSUS
Muuta Narva Linavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 76 .Projek ti "Narva linna sadama boksid e
rekonstrueerimine" teostaja rnaaramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitarnine"
punkti 3.3,3.4,3 .5,3 .6 ja lisada punkti 3.7 jargmiselt:
,,3.3. Kinnitada projekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerirnine" omafinantseering kuni
220000 EUR" .
,,3.4. Positiivse rahastamise otsuse korral lubada Narva Linnavalitsu sel votta laenu punktis 3.3
nimetatud omafinantseeringu katmi seks kuni 220 000 EUR".
,,3.5. Kinnitada proj ekti "Narva linna sadama bokside rekonstrueerirnine" sildfinantseering kuni
200000 EUR" .
,,3.6. Positiivse rahastamise korral lubada Narva Linnavalitsusel votta laenu punktis 3.5.
nimetatud sildfinants eeringu katm iseks kuni 200 000 eurot".
3.7. Projekti om afinantseerimise ja sildfinantseerimise summad aastate loikes kaj astada Narva
linna Arengukavas.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Otsust on voimalik vai dlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumaj as 30 paeva jooksul arvates
otsuse teatavaks tegemisest.
4.2. Otsus joustub seadusega satest atud korras.
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