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Vastus aruparimisele
1. Narva Linnavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 26 "Nousoleku andmine Narva
Linnavalitsusele riigihanke korraldamiseks" anti parkimistasu maksmise korraldamise ja
kontrollimise rung viivistasu maaramise oigus ule eraoiguslikele juriidilisele isikule viieks
aastaks. Sarna otsusega anti Narva Linnavalitsusele nousolek korraldada riigihanke
ulalmainitud eraoigusliku isiku leidmiseks. Linnamajandusamet korraldas riigihanke
menetluse rung solmis lepingu Citypark Eesti OU-ga.
Samuti teatan, et Narva Linnavolikogu 22.03.2018 maaruse nr 6 "Narva avalik tasuline
parkimisala ja parkimistasu" § 8 19 8 kohaselt Narva Linnavalitsusel on oigus
ilmastikuoludest, operatiivtilesannetest voi muust liikluskorralduse muutmise vajadusest
tulenevalt ajutiselt peatada tasulisel parkimisalal parkimistasu maksmise kohustus. Kuna
Narva linna 2022. aasta eelarves parkimistasust planeeritud tulud moodustavad 9000 eurot,
antud voimaluse kasutamine ehk parkimistasu maksrnise kohustuse peatamine on
majanduslikult ebaotstarbekas .
Juhindudes Narva Linnavolikogu 19.04.2018 otsusest nr 26 ja solmitud
riigihankelepingust, Ding linnapea ja abilinnapeaga kooskolastatult poordus kontaktisik
Dmitri Djakov lepingulise partneri poole palvega viivistasu rnaaramine ajutiselt peatada.
Lepinguline partner noustus ettepanekuga. Rohutan, et parkimistasu maksmise kohustus ei
olnud peatatud rung kehtib siiamaani.
2.

Olen seisukohal, et olukorras, mil Peetri plats on aktiivses kasutuses sojapogenikke
ootavate sugulaste ja nendele abi osutavate vabatahtlike kogunernispaigana, viivistasu
maaramise ajutine peatamine on otstarbekas suve Iopuni. Parkimistasu maksrnise kohustus
polnud peatatud rung tulu parkimistasust laekub linna eelarvesse.

3.

Antud otsus oli kooskolastatud Narva linnapea rung abilinnapeaga.

4.

Antud kusimust ei arutatud Narva Linnavolikogus, kuna selle jaoks puudub juriidiline
vajadus, sest Narva Linnavolikogu 19.04.2018 otsusega nr 26 see 6igus oli delegeeritud
Narva Linnavalitsusele.
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5.

Meie andmetel Tallinnas toetab AS Ohisteenused (Tallinna linna ametlik
parkimisoperaator) sojapogenikke. Tsitaat pressiteatest: "Vabatahtlike tegevus Ukraina
sojapogenike abistamisel on igati ullas ja kiiduvaart tegevus ja AS Uhisteenused toetab
igati seda tegevust. Alates 04.03.2022 vtiimaldab AS Uhisteenused Ukraina
numbrimarkidega siiidukitel tasuta parkimist kiiigis AS Uhisteenused poolt opereeritavates
tasulistes eraparklates. Lisaks oleme voimaldanud oma parklates erinevaid Ukraina
toetamisega seotud etteviitmisi alates kiirabiautode kogumisest, kuni piigenikke
transportivate busside parkimiseni. Oleme alati niiu ja jiiuga puudnud abiks olla ja selge
ning korrektse suhtlusega oleme ka lahendused leidnud. "

6.

Linn ei jaa parkimistasust ilma. Selle laekumine on kajastatud allpool olevas tabelis,
vorreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kuu
2022
2021
Jaanuar
450
1023,50
Veebruar
540,10
805,60
Marts
465,30
859,10
Aprill
343
1000,50
Mai
695
Selgub juuni keskel
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