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Projekteer imistingimuste kinnita min e
(Tiigi tn 9a kennelhoone piistitamine ilma detailplaneeringut koostamata)

1. ASJ AO L UD JA MEN ETL USE KAIK

06.09.20 18. a taotles (Iinnavalitsuse dokumendiregistris nr 9094/1- 14) KUUBIK PROJEKT 0 0 ,
registrikood 11441434, Narva Linnavalitsuselt projekteerimistingimusi Tiigi tn 9a kennelhoone
pUstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata. Tiigi tn 9a territooriumil asub Politsei- ja
Piirivalveameti Narva hooldebaas.
Kennelhoone on m5eldud Politsei- ja Piirivalveameti teenistuskoerte hoidmiseks. Hoonesse
planeeritakse ka administratiiv- ja teenindusruume (nt ruume koertej uhtidele, veterinaari ruumi, pesu
ja kuivatusruumi , toiduladu jne). Kavandatakse ka piirdeaiaga umbritsetud koerte harj utusvaljakut.
Aj utised ehitised (olemasolevad kennelsoojakud maapinnal ja aedik) demonteeritakse. Selle kohale
rajatakse uus kennelhoone ja koerte harjutusvaljak vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti vajadustele.
Kennelhoone rajatakse ehitisealuse pinnaga ca 330 rrr'. Hoone korguseks on kavandatud ca 5 m.
Planeerim isseaduse § 125 loike 5 punktide I j a 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse uksus voib lubada
detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata piistitada v5i laiendada
projekteerimistingimu ste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jaa vale kinnisasjale iihe hoone ja seda
teenindavad rajatised, kui: ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna valjakujunenud keskkonda,
arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning uldplaneeringus on maaratud vastava ala iildised
kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmi se aluseks olevad tingimused,
ning ehitise pustitamine voi laiendamine ei ole vastuolus ka uldplaneeringus maaratud muude
tingimustega.
Tiigi tn 9a (katastritunnu sega 51105:002:0040) krundi sihtotstarve on riigikaitsemaa 100%.
Maaomanik on Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (registrikood 10788733). Narva Linnavolikogu
24.01.201 3. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna Uldplaneeringug a on Tiigi tn 9a maakasutuse
sihtotstarbeks maaratud riigikaitsemaa. Kinnistu sihtotstarvet ei muudeta. Tiigi tn 9a territooriumil
asuvad .S isekaitse- voi kaitsevaehoone" kasutamise otstarbega objektid: 374 1 m' mahuga
piirivalvekordoni hoone, 18 795 m' mahuga garaazi-aututookoja-lao hoone jn e. Lahtudes eeltoodust
voib kohalik omavalitsus lubada detailplaneeringut koostamata riigikaitsemaale ca. 2 000 m' mahuga
kennelhoone piistitamist , kuna see ei ole planeerimisseaduse ja Narva linna Uldplaneeringuga
vastuolus.
07.09.2018. a saadeti kinnistu omanikule projekteerimistingimuste tingimuste eelnou arvamu se
avaldamiseks e-posti teel. 10.09.2018. a on Riigi Kinnisvara AS kooskolastanud
projekteerimistingimuste eelnou.

Hoone ehitamisega ei kavandata tegevusi, mis kuuluvad keskkonnarnoju hindamise ja
keskkonnajuhtirnissusteerni seaduse (KeHJS) § 6 loikes 1 nimetatud olulise keskkonnarnojuga
tegevuste loetellu. Samuti ei kuulu kavandatav tegevus KeHJS § 6 loikes 2 ja Vabariigi Valitsuse 29.
augusti 2005 maaruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamoju
hindamise vajalikkuse eelhinnang, tapsusta tud loetelu" nimetatud tegevuste hulka. Seega puudub
otsustajal kohustus eelhinnangu labiviimiseks.
2. OI GUS LI KU D ALUSED

2. 1 Planeerimisseaduse § 125 loike 5 punktide 1 ja 2 kohaselt kohaliku omavalitsuse uksus voib
lubada detailplaneeringu koostamise kohustuse korral detailplaneeringut koostamata pustitada voi
laiendada projekteerimistingimuste alusel olemaso leva hoonestuse vahele jaavale kinnisasja le uhe
hoone ja seda teenindavad rajatised, kui: ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna
valjakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi ning uldplaneeringus
ja
ehitustingimused,
sealhulgas
on
maaratud
vastava
ala
uldised
kasutusprojekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise pustitamine voi
laiendamine ei ole vastuolus ka uldplanceringus rnaaratud muude tingimustega.
2.2 Ehitusseadustiku § 28 kohaselt projekteer imistingimused annab kohaliku omavalitsuse ilksus, kui
seaduses ei ole satestatud teisiti.
3. 0TSUS

Kinnitada projekteerimistingimused Tiigi tn 9a kennelhoone piistitamiseks ilma detailplaneeringut
koostamata jargnevalt:
3.1 ULDNOUDE D, ARHITEKT UUR SE D J A LI NNAEHITUSLIKU D T ING IMUSED

3.1 .1

3.1 .2
3.1 .3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

3.1 .8

3.1.9

Ehitusprojekti osa (edasp idi: projekt) koostada ja vormistada Eesti Vabariigis kehtivate
seaduste, maaruste, projekteerimisnormide, standardite ja j uhendite aluse l, sealhulgas:
- ehitusseadust ik;
- Narva Linnavolikogu 24.0 1.2013. a otsusega nr 3 kehtestatud Narva linna uldplaneering ;
- Eesti Standard EVS 932:2017 .Ehitusprojekt'';
- Eesti Standard EVS 843:2016 .Linnatanavad".
Lubatud uute hoonete arv krundil: 1.
Lubatud hoone korruselisus: 1.
Lubatud hoone maht maapinnast kuni katuse korgeima punktini: ca. 2 000 m'.
Lubatud hoone korgus: kuni 6,0 m.
Hoonet ei tohi piistitada krundi piirile lahirn ale, kui 5,0 m (Narva linna uldplaneeringu
seletuskirja punkt 2.2.2).
Hoone varvivaated esitada rnootkavas 1: I00. Vaadetel naidata valisviimistluse ja
varvilahenduse pass, viited koos valisviimistluse passi numbritega, vaadete tahistused jne.
Valisviirnistluse ja varvilahenduse passis esitada valisviimistluse materja lide nimetused ja
varvikoodid, varvikataloogi nimetus. Metallosade varvitoonid esitada RAL kataloogi jargi.
Esitada Arhitektuuri- ja planeerimise osakonnale kooskolastarnise ks eskiis . Eskiisis esitada
seletuskiri , asendiplaan, hoone vaated, plaan, pustloige, hoone ja piirdeaia tehnilised naitajad
ja kasutamise otstarbed. Eskiisi j a kaaskirja voib esitada e-posti le: info@narvaplan.ee .
Asendiplaani koostamise aluskaardiks votta aktualiseer itud (olemasolevat situatsiooni toeselt
kajastav, sh tehnovorgud) digitaalselt moodistatud geodeetiline alusplaan tapsusastmega M
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1:500, kus on esitatud andmed koostaja kohta (ettev5tja nimi, litsentsi nr, tOo nr, m55distamise
aeg). Geodeetiline alusplaan peab olema vastu v5etud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ameti geodeesia ja kaartide laadimise spetsialisti poolt. Seletuskirjas
esitada alusplaani vastuv5tmise kuupaev.
3.1.10 Projekteerijal v5tta tehnov5rkude kaitsevoondite valdajatelt ja maaomanikelt n5usolek
ehitustoodc labiviirniseks.
3.1.11 Projekt kooskolastada Tiigi tn 9a kinnistu omaniku ja projekti tellijaga.
3. 1.12 Tehnov5rkude valdajate poolt valjastatud kehtivad tehnili sed tingimused, Narva
Linnavolikogu otsus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta, koosk51astuste koondtabel
esitada projekti lisadena.
3.1.13 Projekti tiitellehel, seletuskirjas, jooni stel esitada vastutava isiku allkirja kohale s5nad
lallkirjastatud digitaalselt/.
3.1.14 Ehitiste (sh piirdeaed, projekteeritavad valisvorgud) tehnili sed naitajad esitada vastavalt
Majandus- ja taristumini stri (edaspidi: MTM) 05.06.2015. a rnaarusele nr 57 " Ehitise
tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused ". Soovitavalt vormistada tabelite abil.
3.1.15 Esitada projekteeritavate ehitiste kasutamise otstarbed ja koodid vastavalt MTM 02.06.2015. a
rnaarusele nr 51 .Ehitise kasutamise otstarvete loetelu".
3.1.16 Situatsiooni skeem : kasutada ortofotot Maa-ameti kardiserverist.
3.1.17 Asendiplaan esitada m55tkavas 1:500 v5i 1:250. Asendiplaanil esitada lisaks tabel:
.Projekteeritavate ehitiste eksplikatsioon " (sh piirdeaed, projekteeritavad viilisv5rgud) ning
kinnistu tehnilised naitajad. Asendiplaanil naidata projekteeritava ala piirid, ehitiste asukohad
ja m55tmed, kaugused lahimate piiride ja ehitisteni, likvideeritavad ehitised ja puud,
olemasolevad ja projekteeritavad valisvorgud, parkimiskohad, juurdepaas avalikult
kasutatavale teele, sisse- ja valjasoit krundilt, transpordi liiklussuunad jne. Maaratleda
pinnakatted. Maarata krundi taisehituse % ning haljastuse %.
3.1 .1 8 Esitada ehitusgeoloogiliste uurimistoode andmed. Nimetada hoonet kandev pinnasekiht
lahtudes ehitusgeoloogi listest tingimustest. Projekti lisana esitada ehitusgeoloogiliste
uurimistoode aruanne.
3.1.19 Esitada informatsioon hoone energiat5hususe kohta vastavalt MTM 17.07.2015. a maaruse nr
97 "N5uded ehitusprojektile" §-Ie 23 .Energiatohususe osa" ning Eesti Standardi EVS
932:2017 punktiIe 9.29 " Hoone energiat5husus" (lk 261-263) . Esitada energiat5hususarvu
vaartus ja energia klassi tase.
3.1.20 Rakendada hoonele radoonikaitse erimeetmed . Eesti Radooniriski kaardi jargi kuulub Narva
linn piirkonda, kus esineb k5rge radoonisisaldusega pinnas.
3. 1.21 Esitada piirde varvivaade , tehnilised naitajad (ehitisealune pind, korgus, pikkus), varvitoon,
varvikood, vundamendiosa 15ige (sh betooni tugevusklass ja posti augu sugavus) . Piirde
plaanil naidata piirdeaia j a selle postide asukohad, postide vahelised m55tmed.
3.1.22 Esitada koerte harjutusviiljaku seadmete vundamendi lahendus.
3.1.23 Transpordi juurdepaas krundile: olemasolev .
3.1 .24 Parkimine: Tiigi tn 9a kinnistu piirides.
3.1 .25 Lubatud teekatted: vastavalt Narva linna heakorra eeskirjale.
3.1.26 Jaatrnete kaitlemine: vastavalt Narva jaatmchoolduseeskirjale.
3.1.27 Muud nouded : vastavalt projekti tellija lahteiilesandele, ehitusseadustiku , Narva linna
Uldplaneeringu nouetele, Eesti Vabariigis kehtivate seaduste, maaruste, standardite ning
kohaliku omaval itsuse poolt vastuv5etud 5igusaktide n5uete le.
4. RAKENDU SSATTE D

4.1
4.2

Kaesolevad projekteerim istingimused on kehtivad kuni 18.09.2023. a.
Kaesolev otsus j5u stub alates teatavakstegemisest.
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4.3 Otsust on voirnalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumaj as 30 paeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
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