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Aleksander Pu skini tn 29, 29a, 31, 33 ja la hiala
detailp lanceringu kehtestaminc
1. Asj aolud ja mcnetlusc ka ik
Detailplaneeringu algatami se ett epaneku on esitanud Narva Linna valitsuse Arhitektuuri- ja
Li nna planeerimise Amet ning pl an eering algata ti 2 1. 12.2 0 17 Nar va Linnavol ikogu ot su sega nr 84
"A leksander Pus kini tn 29 , 29a, 31 , 33 ja lahiala detailp laneeringu koostamise a lgatamine " ,
A igatamisotsuse punkti 4.1. kohaselt detail plan eeringu korraldajaks on Narva Linn ava lits us e
Arhi tektuuri - ja Linnaplaneerimise Amet.
Kehtestam isele es ita tu d deta ilplaneeringu eesmargiks on Al eksander Pu skini tn 29 asu va Ke sklinna
gumnaasiumi reko nstrueerirnine pohikooliks ning kruntidel Al ek sander Puskini tn 29a , 31 ja 33
o lemasoleva hoonestuse lam m utami ne j a ehitusoiguse maaramine uue riigigum naasiumi jaok s .
Samuti kaasatakse detai lp laneeringusse rnaauksusi <Shu tn T1 , <Shu tn T3, refo rmimata riigi maa
tiksu si (detailplaneeringu Po s 3dja 3e ) ning lahiala , Po hikoo lis on planeeritud kuni 864 o ppe kohta ja
rii gigum naasiumi s kun i 900 oppeko hta.
Planeeringu lahen du se es kiis sai aru tatud 13.04.2 018 toimunud eskiisi ava liku l arutelul. Parast seda
oli
plan eering
suunatud
ko oskolastu sri ngile.
Narva
Linnavalitsuse
A rhit ektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet ko oskolastas Skepast& P uhkim 00 poolt koo statud .A leksander Puskini tn
29 , 29 a, 31 , 33 ja lahial a detailplaneeringu" loplikku lah endust 02.10.2018. Narva Linnavalitsu se
03.1 0.20 18 korral duse nr 836-k "Aleksander Pus kin i tn 29 , 29a, 31 , 33 ja lahiala detailplaneeringu
va stuv5tmine ja av ali ku valjapaneku korraldamine " a luse l suunati Aleksander Pu skini tn 29, 29a, 31 ,
33 j a lahiala detailplan eering aval iku le va lj apanekul e,
Avalikul valjapaneku j ook sul 05.11. - 19.1 1. 20 18 laekus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- j a
Linnaplaneerim ise A met ile uhe era isiku poo lt kaks kirja. Kirj avahe tuse ja kon sulteerimi se
tu lernusena viidi det ailplaneeringu loplikusse lahendu sse taiendust: nahti ette tai endavat sademevee
liitum ispunkti ning dr enaazi toru piki Ohu tanavat, et valtida sa de mevee valgumist na aberkruntidele .
Planeering on ko oskol astatud lah tesei sukohtades loet letud asutuste j a isikutega.
Kehtestamisek s es itatud de ta ilplanee ring on esitanud lahenduse liikluskorralduse (juurdepaasude j a
pa rki mise), rnaa-ala he ako rrastuse ja haljastu seks , maaranud tehnov5rkude asukohad.
Po hi kooli puhul p laneerita kse lam mutada olem aso le vad korpused B ja C ning aula ning sa ilitada
arhi tektuurse vaartuse ga ko rpus A j a vo im la. Ol em as oleva koolikomplek si A korpus (kollan e maj a
Aleksander Pu skini j a Hariduse tanav a nurgal ) on Narva konteks tis vaartuslik ning vajab sa ilitarnist.
See on rajatud 1926. aastal koolimajaks (proj ekti autor Ni kolai Opatski ) ni ng parast soda taa statud

muudetud kuj ul. Tan apaeval see hoone on ilks vahestest sojaeelsetest hoonetest Narva kesklinnas.
Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse labi ava lik arhitektuurikonkurss .
Kehtiva Narva linna uldplaneeringu jargi on antud ala maakasutu se sihtotstarbeks uldkas utatavate
hoonete maa (A), haljasala maa (I-I P), arimaa (B ) j a teemaa (LT). Detailplaneering on kooskolas
kehtiva Narva linna uldplaneeringuga.
Planeeringuga kavandata kse linnaehituslikult olulisi muudatusi.
2. Oiguslikud alused
2.1 Kohaliku omava litsuse korralduse seaduse § 22 Ig 1 P 33 kohaselt volikogu ainupadevusse
kuulub detailplaneeringu kehtetuk s tunni stamine ja planeerimi sseadu se § 130 loikes 2 nimetatud
detailplaneeri ngu kehtestarnine.

2.2 Planeerimisseaduse § 139 loike 1 kohaselt kehtestab detailplaneeringu valla- voi linnavalitsus.
Detailplaneeringu koostam isel kaesoleva seaduse § 130 loikes 2 nimetatud juhul (antud juhul
PlanS § 130 loik e 2 punkt 3 - planeeringuga kavandatakse linnaehitu slikult olulis i muudatusi)
kehtestab selle kohaliku omava litsuse volikogu.
3. 0 tsus
Kehtestada Narva linnas Kalevi linnaosas Skepast&Puhkim 00 poolt koostatud .Aleksander Puskini
tn 29, 29a, 31, 33 ja lahiala detailplaneering" pindalaga ca 3, 1 ha (vastava lt Iisatud detailplaneeringu
p5h ij o oni ~el e ---: Lisa 1).
4. Rakend ussatted
4. 1.Narva linna Arhitektuuri- j a Linnaplaneerimi se Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Narva
linn avaldab ametlikke teateid, ning ka Ametlikes Teadeannetes ja detailplaneeringu koostamis e
korraldaja veebilehel.
4.2. Kaeso lev otsus joustub teatavakstege misest.
4.3. Kaesolevat otsust on voimalik vaid lustada Tartu Haldu skohtu Johvi kohtum aj as 30 paeva
jooksul j oustumi sest.
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