NARVA LINNAVALITSUS

I

MAARUS

Narva

15.04.2009 nr 426

Narva Linnavalitsuse ehituskomisjoni pohimaarus

Vottes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §30 loike 1 punkti 3,
Haldusmenetluse seaduse §64 16ike 2, §68 loike 2 ja §70 16ike 1 ning Narva
Linnavolikogu 29.06.2000 maarusega nr 36/16 kinnitatud Narva linna pohimaaruse punktid
5.7.2.

Iosa
ULDOSA

1. peatiikk
Uldsatted
§ 1. Narva Linnavalitsuse ehituskomisjon (edaspidi Komisjon) on Narva Linnavalitsuse
(edaspidi Linnavalitsus) komisjon;

§ 2. Komisjoni ametlik nimetus on Narva Linnavalitsuse ehituskomisjon;
§ 3. Komisjon asub Peetri plats 5, Narva linn;
§ 4. Komisjoni moodustab, korraldab Umber ja tegevuse lopetab ning tema Pohimaaruse
kinnitab ja teeb selles muudatusi Narva Linnavalitsus;

§ 5. Komisjoni koosseisu kinnitab ja muudab Linnavalitsus komisjoni esimehe
ettepanekul;

§ 6. Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Narva linna oigusaktidest nmg
kaesolevast Pohimaarusest.

2. peatiikk
Pohiiilesanded
§ 7. Komisjoni pohiillesanded on:

1) linna seisukohast oluliste objektide

projekteerimistingimuste Hibivaatamine,

analiltisimine ja heakskiitmine;
2) detail-, illd- ja teemaplaneeringute Hibivaatamine, analililsimine ja heakskiitmine;
3) ehitusprojektide Hibivaatamine, analililsimine ja kinnitamine;
4) aadresside ja tanavanimede maaramise ettepanekute tegemine;
5)

planeeringute

menetlemise

kaigus

esitatud

ertepanekute

ja

vastuvaidete

labivaatamine ja seisukoha kujundamine planeeringu vastuvotjale.
§ 8. Komisjon taidab ka teisi talle Narva oigusaktidega pandud illesandeid.

3. peatiikk
Oigused
§ 9. Komisjonil on temale illesannete taitmiseks riigi ja Narva oigusaktidega satestatud

korras oigus:
1) esitada Linnavalitsusele komisjoni piidevusse kuuluvates kilsimustes Narva
oigusaktide eelnousid;
2) saada linna teistelt ametiasutustelt, linna ametiasutuste hallatavatelt asutustelt ning
teistelt juriidilistelt ja fUilsilistelt isikutelt andmeid ja informatsiooni, mis on
vajalikud komisjonile pandud illesannete taitmiseks;
3) kaasata oma t66sse vajadusel tiiiendavaid spetsialiste ja eksperte;
4) kutsuda Komisjoni istungile asjast huvitatud osapooli;
5) teha ettepanekuid omavahelise koost66 ja t66korralduse kohta maakonna ja linna
asutustega;
6) kasutada Narva oigusaktidega Komisjonile antud muid oigusi.
II osa

JUHTIMINE JA TOOKORRALDUS
4. peatiikk
Juhtimine
§ 10. Komisjoni t66d juhib komisjoni esimees, kelleks on vastava valdkonna

abilinnapea. Komisjoni esimeest asendab linna peaarhitekt.
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§ II. Komisjoni esimees:
I) juhib komisjoni tegevust ja vastutab komisjonile pandud illesannete Uiitmise eest;
2) esitab Linnavalitsusele ettepanekuid komisjoni struktuuri ja koosseisu

kohta;

3) esindab komisjoni ilma taiendavate volitusteta suhetes ftiilsiliste ja juriidiliste
isikutega.

§ 12. Komisjoni tegevust protokollib linna peaarhitekt.

5. peatiikk
Tookorraldus
§ 13. Komisjoni tOovormiks on koosolek. Komisjoni koosolekud on avalikud.
Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Koosolekud lepitakse kokku
ning sellest teavitab komisjoni liikmeid komisjoni esimees vahemalt I paev enne
komisjoni koosolekut;

§ 14. Komisjoni paevakorra saadab nadal enne komisjoni koosoleku toimumist
komisjoni liikmetele linna peaarhitekt;

§ 15. Linna peaarhitekt tutvustab komisjoni koosolekul paevakorrapunkte.
§ 16. Koosoleku paevakorras olevate punktide lahtematerjalid on komisjoni liikmetele
ja huvitatud isikutele tutvumiseks linna peaarhitekti tOoruumides nadal enne komisjoni
koosoleku toimumist;
§ 17. Komisjoni liikmed esitavad oma markused ja ettepanekud komisjoni koosolekul.
Komisjoni liikmel on oigus nouda koosolekul valjaoeldud eriarvamuste kandmist
protokolli esitades selleks koosoleku protokollijale eriarvamuse teksti.
§ 18. Komisjon vaatab labi igale paevakorrapunktile esitatud markused, teostab nende
analiiilsi ja kinnitab selle voi jatab kinnitamata;

§ 19. Koosolekul on otsustusvoimeline, kui komisjoni koosolekust votab osa vahemalt
2/3 komisjoni liikmetest.

§ 20. Komisjoni otsused voetakse vastu haaletades. Igal komisjoni liikmel on ilks haal.
Komisjoni otsuse vastuvotmiseks on vaja vahemalt 2/3 haalteenamust. Komisjoni
liikmel ei ole oigust haaletamisest keelduda.
§ 21. Komisjoni markused, labivaatamise tulemus ja otsus protokollitakse ning
protokoll allkirjastatakse komisjoni liikmete poolt.
§ 22. Kinnitatud protokolllisatakse labivaadatud dokumendile.
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6. peatiikk
Rakendussatted

6.1. Maarus j6ustub seadusega satestatud korras.
6.2. Tunnistada kehtetuks Narva Linnavalitsuse 20.04.2005 maarus nr 372 "Narva linna
ehitus- ja arhitektuurikomisjoni moodustamine ja p6himaaruse kinnitamine".
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Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar
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