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NARVA LINNAVOLIKOGU

O T SU S
Na rva

29. 11 .20 18 nr 67

Proj ekti " Narva linn a piirkonna jalg- ja jalgratt ateed e vorg usti ku raja mine, II etapp "
oma- ja sildfinantsceringu kinnita mine ning projekti teostaja maaramin e.
1.

ASJ AO LUD JA MENET L USE KA IK

Projektiettepanek "Narva linna piirkonna jalg- j a j algrattateede vorgustiku rajam ine, II etap p'
on Na rva Linnavolikogu 21.04.2016 otsusega nr 144 kinnitatud Narva linnapiirkonna
jatkusuutliku arcngu tcgevuskava (edasp idi tegevuskava) pohinimekirjas. Viimane on aluseks
projektile toetuse taotlemiseks Ohtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 201 4-2020
prioriteetse suuna ,,latkusuutl ik 1innapiirkondade areng" meetmest "Ida-Virumaa
linnapiirkondade jatkusuutlik areng" .
Projekti "Narva linnap iirkonna jalg- ja jalgrattateede vorgustiku raj amine" (l ja II etapp)
uldeesmar giks on luua Narva piirkonnas optimaalne, koiki kergliiklejate vaj adusi arvestatav
jalg- j a jalgrattateede vorgustik, uhendades Narva linna keskuse Narva piirko nna taga maadega
(Narva linna Iahustukk Kudrukilla. Narva-Joesuu linn). Projekti raames loodav vorgustik
hakk ab koosnema kergliiklusteedest, mis on kohandatud eelkoige j algrattaga mugavalt ja
ohutult liik1emise ks. Projekti eJluviimine on planeeritud perioodile 201 7-202 0. Projckti
kogueelarve on 7 469 469 eurot, millest I etap i eelarve on 4 620 649 eurot ning II etapi
eelarve 2 848 820 eurot, millele lisanduvad mittea bikolbl ikud kulud summas kuni 87 74 1
eurot. Jalgra ttatee vorgustiku kogupikkus moodustab um bes 43, 31 km. II etap is on ette nahtud
umbes 7 km uute jalgrattateede ehitamine endisel Vaivara valla territooriumil, millest
Torvaj oe - Peeterristi loik moo dustab umbes 2,31 km ja Narva - Narva-Joesuu - Hiiemetsa
loik umbes 4,75 km.
Tingituna end ise Vaivara valla territoorium ile planeeritavate jalg- ja j algrattateede ehitusele
ee lnevate menetluste Iabiviimise keerukusest on projekt meetme rakendusuksuse soovitusel
jaotatud kaheks etapiks. I etappi viiakse ellu vastavalt Narva Linnavolikogu 15.12.2016
ots use le nr 255, mi lle raames arendatakse valj a j algratta- j a jalgteid Narva linna
haldusterritooriumil. II etapis uhendab Narva linnasiseste jalgratta- j a jalgteede vorgustik
linnaosi keskusega ning loob uhend usltllisid edasiseks jalg- ja jalgrattateede arendamiseks
valjapoole linna pohiosa piire sh uhendus Kudrukiila linnaosaga.
22 .03.20 18 Narva ja Narva-Joesuu linn solmisid koostoo kokkuleppe eesmargiga iihiselt
panustada Iinnapi irkonna jalg- ja jalgrattateede vorgustiku arendamisesse vastavalt VPI5014
Mnt 91 Narva - Narva-Joesuu - Hiiemetsa; km 6,87 - 11,57 Jalgratta - ja jalgtee
pohi projektiga ja VPI 501 5 Mnt I Tallinn - Narva; km 203,77 - 206,08 Jalgratta - ja jalgtee
pchiprojektiga holmatud j alg- ja jalgrattateede marsruutidele end isel Vaivara valla
haldusterritooriurni l.

Kaeso leva linn avo likogu otsusega on vaja kinnitada projekti " Narva linna piirkonna j alg- j a
j algrattateede vorgustiku rajam ine, II etapp'
(EU50641) omafinantseering ning
sildfi nantseering 20 19.- 2020 . aas tak s.
Projekti va ljundina raj atud j alg- ja j algrattateede vorgustiku hooldam ist teostab Narva linn.
Vasta vad vahend id nahakse ette linna eelarves iga-aastaselt. Projekti rea liseerimi sega kaasneb
halduskulude suurendamine ainult uute j algratta- ja j algteede loikudega seonduvalt. Jalg- j a
jalgrattateed e proj ekteeri mise ulesandeks oli mh leida saastvad lahendused teeho iu
ulalpidam iskulude vah endami seks, sh energiasaastliku tanavavalgusruse rajarn iseks.
Proj ekt i " Narv a linnapiirkonna j alg- j a j algrattateede vo rgustiku raj amine, II etapp"
planeeritud tegevused:
I.

Na rva linnapiirkonna kerg liikl usteede vorgustiku (projekteerimine) ja eh itamine, sh
jarelevalv e teenused . Proj ekt naeb ette kuni 7,06 km pikk uses uute j algrattateede
loikud e eh itam ist end isel Vaivara valla tcrritooriumil (Narva j a N arv a-Joesuu vahcli nc
ning Torvaj oe - Peeterristi j algrattateeloigud ).
2. Maakorralduslikud tood, isikliku kasutusoiguse sead misega seotud tegevused,
j uriidi lised teenu sed , ha ngete ettevalmi stamine, korraldamine ja ehitusj uh timine
(mittea bikolbulikud kulud).
Programm i toe tus mo odu stab kuni 85% ab ikolblikest projekti kuludest. Projekti "Narva
linnapiirkonna jalg- ja j al gra ttateede vc rgustiku rajam ine, II etapp" ab ikol bulik eelarve on
2 848 820 eurot, millest meetme toetus m ood ust ab kuni 2 42 1 497 eurot j a Narva linna
ab ikolblik om afinantseerin g kuni 427 323 eurot ning sellele lisanduvad mitteabikolblikud
kulud om afinan tseeringu arvelt summa s kuni 87 74 1 euro t, seega kokku linna
omafinantseering moodu stab kuni 5 15 064 eurot.
Proj ekti eeldata v finantseerim ise j a sildfinantseerimise vajadus aas tate kaupa on jargrnine:

Omatinantseerimine

2019
23 1 778,61

2020
283 284.97

sh abikOiblike laenude arvelt

192295,32

235027,62

sh mitteabi kOi blike laenude a rvel t

39 483,29

48257,35

I 089673,5 1

I 331 823, 17

Sildfinantseerimine

Otsuse eeln6uga maarat akse projekti teos tajaks Narva Linna Arend use ja Okonoom ika Amet
koos koig] taotleja oiguste ja kohustustega. Narva Linna Arenduse .ia Okonoomika Ameti
kohu stust uste ja oig uste hulka ku ulub projekti "Narv a linnapiirkonna jalg- j a jalgrattateede
vorgust iku rajamine, II etapp" taotluse Riigi T ugiteenuste Keskusele esitam ine hiljcmalt
3 1.12.20 18.a., vajalike ha nkemenetluste labiviirnine, hankelep ingute sol mine ja nende
taitrni se tile kontro lli teo stamine ning projek ti elluviimisega seotud va ljamakse te prog noos ide,
makse taotluste, aruannete j a muude proj ekti elluvi imisega seotu d dokumentide es itam ine .
Proj e kt on vastavuses strateegi liste dokumentideg a:
I . Narva linna are ngukava 200 8-2022;

StrateeQ:iline eesmark 1.1: transpordi infrastruktuUT vastab Hinapaeva nouetele;
Te gevussuund 1.1.1: luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur
Ule sanded :
1.1.1 .2. j algratt ateede ehitamine
Tegev used :
Narva linna piirkonnaj alg- ja j algrattateed e vorgustik u rajamine.
2. Eesti transpordi arengukava 20 14-2020:
A laeesmark 1: M ugav j a nutik as liiku miskeskk ond, M eede 1.3 Saa stlikurna
liikumisviisi eelistamine;
A laeesmark 3: liik luskahjude vahenernine; Meede 3.1 Liiklusohutuse suurendamine.
3. Narva linnapiirko nna jatkusuutliku arengu stra teegia 201 4-2025
Stratee giline eesma rk:
Linn apiir konnas on kvaliteetne ja hasti ko rraldatud elukeskko nd - piirko nna s on
lood ud tan ap aevane elukeskko nd, raj atud uus el uko nd lik infrastruktuur ja
korr astatud o lemasol ev ning kaasajastatud avalik mum. Piirkonna keskust j a
asumeid iihendab kaasaegne ja saastlik tar istu (teed, kerg liiklusteed jms) ning
uhistransport . Piirkonnal on head iihendused ni i te iste re gioo nide ga kui ka
va lisriikideg a,
Ula lrnainitud strateegilise eesmargi tegevussuund :
Piirkonna sisese taristu (tehnilinc infrastruktuur, teed ja tanavad, tanavavalg ustus,
platsid, kergl iikl ustee d) j a uhistranspordi arendamine o lemasolevate ja uute
asumite parem aks sidusta miseks ning ohutu liiklemise eesmargil,

2.

OIGUSLIKUD AL USED

2.1. Vastavalt Koha liku omavalits use korra ldu se se ad use (ed aspidi KO KS) § 22 19 ] P ]
kuulub vol ikogu a inu padevuss e valla- voi linnaeelarve vastuvotmine ja muutmine ning
majandusaasta aru an de kinn itami ne ning aud iito ri maararnine
2 .2. Vastavalt KO KS § 22 loike 1 p-Ie 8 kuu lub vo likogu ainupadevusse laenude votmine,
volakirjade em iteerim ine, kapitalirendi- j a fak too ringukohustuste votrnine, ko hustuste
vot mine
kontsessioonikokkulepete
alusel,
kohaliku
omavalitsuse
iiks use
fi nantsj uhti mise seaduse § 34 loikes 7 nimetatud rendi kohustuste votmi ne, muud e
tulevikus raha va lj arn aksm ist no udvate p ikaajaliste kohustuste votrnine ning p iirmaar a
keht estamine ra havoo gu de juhtimiseks voetavale laenu le
2 .3. Va stava lt KOKS § 37 1 loikele 2 on ar cngukava ja eelarvestrateegia aluse ks ko hali ku
o ma va litsuse iiksuse eela rve koostamisel, kohustuste votm isel, varaga tehing ute
te gem isel, investeeringute kavandamisel ning in vesteeringuteks toetuse taotlem isel.

3.

OTSUS

3. 1. Kinni tada proj ekti "Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede vorgustiku rajamine, Il
etap p" omafinantseeringuks 20 19.-2020. aastatel kokku kuni 5 15 064 eurot.
3.2 . Projekti positiivse rahas tam isotsuse korra l Na rva Linnavalitsuse l lubada votta laen u
omafinantseeringu katteks 20 19.-2 020 . aastate l ko kk u kuni 515 064 eurot.
3.3. Proj ckti positiivs e rahas tami sotsusc korral Narva Linnava lits usc l lubada votta Jaenu
sildfinantsecri ng u kattek s 20 19.-2020. aastatel ko kku ku ni 2 42 ] 497 eurot.

3.4. Projekti ornafinantseerimise ja sildfinantseerimise sumrnad aastate loikes kajastada
Narva linna arcngukavas.
3.5. Projekti tcostajaks maarata Narva Linna Arenduse ja Okonoornika Arnet (registrikood
75029524) koos koigi taotleja oiguste ja kohustustega.

4.

RAKENDUSSATTED

4.1 . Otsust on voirnalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksuI
arvates otsuse teatavakstegemisest.
4.2. Otsus joustub seadusega satestatud korras,

Irina Janovits
Linnavolikogu esimees

