I

NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

15.04.2009 nr 394-k

Narvas Haigla 6 boones asuvate ruumide
tasuta kasutusse and mine (MTV Uus Sild)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile laekus taotlus mittetulundusilhingu Uus
Sild, registrikood 80145184, juhatuse liikmelt Vladimir Naumov, milles palutakse anda
maaramata ajaks tasuta kasutusse Narvas Haigla 6 hoones asuvad ruumid nr 15, 27, 28, 82, 133,
148a, 149, 154, 155, 161-163, 180a, 181-185, 197 ja 199 MTO Uus Sild baasil tegutsevate Narva
T66harjutus- ja ToOtute Aktiviseerimiskeskuse ja Taaskasutuskeskuse tegevuste laiendamiseks
sotsiaalprojektide raames ning Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiametilt saadud seadmete ja
inventari paigaldamiseks.
Ruumide illdpind
Arvestuslik ililritasu

225,1 m2
1 287,55 krooni kuus

Kaesoleval ajal kasutab mittetulundusilhing Uus Sild tasuta Narva Haigla 6 hoones asuvaid
3. korruse ruume illdpinnaga 345,7 m2 , tOotute projekti realiseerimiseks, sealhulgas:
• Narva ettevotete, sh Kreenholmi Valduse AS, koondamisteate saanud tOotajate ja
tOotute tOoturule integreerimine erinevate t66hoivemeetmete toel, I etapp;
• Vanglast vabanenud ja vabanevate isikute t66tusriski vahendamine Ida-Virumaal
mitmekillgsete t66h6ivemeetmete toel.
Eelmisel aastal osales projektis ille 300 Kreenholmist koondatud inimese.
Praegusel osaleb MTO Uus Sild baasil tOoharjutustes 35 pikaajalist tOotut.
MTO UUS SILD taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungitel 29.10.2008
(protokoll nr 12) ja 14.01.2009 (protokoll nr 1), kus otsustati anda mittetulundusilhingule Uus
Sild, registrikood 80145184, avalikku enampakkumist korraldamata maaramata ajaks tasuta
kasutusse Narvas Haigla 6 hoones asuvad ruumid nr 15, 27, 28, 82, 133, 148a, 149, 154, 155,
161-163, 180a, 181-185, 197 ja 199 illdpinnaga 225,1 m2 MTO Uus Sild baasil tegutsevate
Narva Tooharjutus- ja T66tute Aktiviseerimiskeskuse ja Taaskasutuskeskuse tegevuste
laiendamiseks sotsiaalprojektide raames ning Narva Linnavalitsuse Sotsiaalabiametilt saadud
seadmete ja inventari paigaldamiseks.

2. OIGUSLIKUD JARELDUSED
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 16ike I punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab
ja korraldab kohaliku elu kilsimusi, mis on volikogu maaruste voi otsustega voi valla voi linna
pohimaarusega pandud Hiitmiseks valitsusele.
Narva Linnavolikogu 17.03.2005.a maaruse nr 14/52 "Linnavara kasutusse andmise kord"
(edaspidi Karel) punkti 5, 5.1, 5.1.3 kohaselt otsustuse linnavara kasutusse andmise kohta
kinnisasjade kasutusse andmisel votab vastu kohaliku omavalitsuse asutus tema bilansis oleva
vara suhtes, kui linnavara antakse kasutusse maaramata ajaks.

Korra punkti 62 1 kohaselt Korra punktis 5 kinnisasja kohta satestatut kohaldatakse hoonetele,
nende osadele voi rajatistele, soltumata sellest, kas tegemist on kinnisasja olulise osa voi
vallasasjaga.
Samuti Korra punktide 46, 46.4 alusel avaliku enampakkumiseta voi eelHibiraakimistega
pakkumiseta voib anda kasutusse linnavara, mis antakse kasutusse Korra punktis 7.2 nimetatud
subjektidele ning vastavalt Korra punktile 47 linnavara enampakkumiseta kasutusse andmise
otsustus voetakse vastu tulenevalt Korra punktist 5. Seega, Narvas Haigla 6 hoones asuvate
ruumide enampakkumiseta kasutusse andmise otsustab Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja
majandusamet ning Narva Linnavalitsusel on vaja vastu votta otsustus antud ruumide tasuta
kasutusse andmise kohta. Korra punktide 7.2, 7.2.3 kohaselt Narva Linnavalitsuse korraldusega
voib linnavara kasutusse anda tasuta v5i «Oliritasu arvestuse metoodilisele juhendiga» ette
nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5 aastat v5i tahtajatult mittetulunduslihingutele.
Narva Linnavolikogu 21.06.2005 maaruse or 20/57 "Linnavara eeskiri" punkti 49 kohaselt linna
nimel s51mib kasutuslepingu kohaliku omavalitsuse asutus, kelle bilanssi nimetatud linnavara
kuulub.

3. OTSUS
3.1 Anda mittetulunduslihingule Uus Sild, registrikood 80145184, maaramata ajaks tasuta
kasutusse Narvas Haigla 6 hoones asuvad ruumid or 15,27,28,82, 133, 148a, 149, 154, 155,
161-163, 180a, 181-185, 197 ja 199 lildpindalaga 225,1 m2 MTO UUS Sild baasil
tegutsevate Narva Tooharjutus- ja Tootute Aktiviseerimiskeskuse ja Taaskasutuskeskuse
tegevuste laiendamiseks sotsiaalprojektide raames ning Narva Linnavalitsuse
Sotsiaalabiametilt saadud seadmete ja inventari paigaldamiseks.
3.2 Linnavara- ja Majandusametil s51mida mittetulundusUhinguga Uus Sild punktis 3.1
nimetatud ruumide tasuta kasutamise leping.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus j5ustub seadusega satestatud korras.
4.2. Linnavara- ja majandusametil teha korraldus teatavaks Mittetulunduslihingule Uus Sild.
4.3. Korraldust v5ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J5hvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
Narva Linnavalitsuse pooH korralduse teatavakstegemisest.
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