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Lugupeetud Narva linna uhiselamu Energia 4 elanikudl
Nagu ilmnes pcordumisele vastuse ettevalmistamise kaigus, on sellele allakirjutanud isikud k5ik
Energia 4 uhiselamu elanikud, mistottu adresseeringi oma vastuse teile.
Vastuse ettevalmistamise kaigus ilmnes ka tosiasi, et kirjale allakirjutanud inimesed ei teadnud
suures osas, millele nad alIa kirjutavad, kuna tihiselarnu elanikele esitati allakirjutamiseks tuhi
paberileht, uhtedele inimestele oeldi, et kogume allkirju elektrihinna t5stmise vastu, teistele, et
uhiselamu komandantidele palga t5stmise vastu ja kolmandad ei maletanud uldse midagi allkirja
andmisest. Konealust poordumist allakirjutanud ei nainud,
Poordumisele on alla kirjutanud pr Oksana Ravjalova, kes on oma nime uuesti kasitsi kirjutanud,
kus perekonnanimi algab tahega ,;Z" ja allkirja andnud kui Zavjalova. See asjaolu tekitab kusimuse,
kes poordumise tegelikult kirjutas. Allakirjutanute allkirjad ei alga kohe parast poorduja enda
allkirja, vaid ttihjalt lehelt, millel ei ole ei pealkirja, ei kuupaeva, ei mingit muud viidet konkreetsele
pocrdumisele.
Poordumise teksti naitas uhiselamu komandant monedele allakirjutanud uhiselamu elanikele, kes
vaitsid, et nad naevad seda teksti esimest korda, nad ei ole sellisele kirjale allkirja andnud. M5ned
allakirjutanud (6 inimest) on esitanud omapoolse selgituse, kirjutanud, et pr Zavjalova kais mooda
uhiselamut ning palus alla kirjutada kaebusele elektrihinna t5stmise vastu, mida nad ka tegid .
Inimesed paluvad oma allkirjad konkreetsele kirjale lisatud lehtedellugeda kehtetuks.
Seega on mul tekkinud stigav kahtlus, et kiri on koostatud pahatahtlikult ja alusetult ning heausksed
inimesed lihtsalt ara kasutatud, sest selliseid allkirjalehti voib lisada mis tahes poordumisele,
kaebusele, kirjale.
Vaatamata selle vastan siiski luhidalt esitatud kiisimustele.
Kuna kaesoleval aastal on tousnud miinimumpalk, elektri, gaasi, prugiveo jm hinnad ning sellest
tulenevalt koikide muude teenuste hinnad, ei saa ilhiselarnute teenindamise hinnad jaada sarnaks.
Teenustasu hinnas on arvestatud ka sel aastal veel t5usvate elektri- ja soojavarustuse hindadega.
Pean siinkohal vajalikuks markida, et Narva linna munitsipaaleluruumidele ei ole siiani kehtestatud
uuri, st tasu lihtsalt ruumi kasutamise eest, ja kcik eluruume kasutavad isikud maksavad ainult
teenustasu (analoogiline koretritihistutes makstavate hoolduskuludega). Lisan uhiselamute ruumide
teenustasude kujunemise kalkulatsiooni.
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SA Narva Linnaelamu noukogu liikmete huvitist tosteti Narva Linnavalitsuse korraldusega ja seda
koikide linna osalusega ariiihingute ja sihtasutuste n5ukogude liikmetele. Noukogu liikmetellasub
suur vastutus nende asutuste tOo korraldamise ja korrektse asjaajamise eest, seetottu pidas
linnavalitsus vajalikuks tosta huvitiste maarasid, N5ukogude liikmed vastutavad asutuse toimise
oigusparasuse eest sarnal maaral, kui juhatuse liige/liikmed, kelle tegevus saab tugineda ainult
noukcgu tehtud otsustele.
Kirjas viidatakse sihtasutuse juhatuse liikme Marek Bendi ajal antud lubadustele, kuid paritakse
tehtud remonditoode kohta alates oktoobrist 2021. M.Bendi vabastati ametist septembris 2021 ning
arnetisse ennistati J.Pahhomova. Seetottu ei olnud M .Bendil voimalust viia ellu midagigi enda
lubadustest j a kavatsustest.
202l.a. oktoobrist on SA Narva Linnaelamu teostanud jargmisi remonditoid:
Remonditud iihiselarnutube Energia 4, Energia 6, Rakvere 91 iihiselamutes kokku 11 tuba;
remonditud uldkasutatavaid ruume Rakvere 91 iihiselarnus, korrastatud rodupiirded Kreenholmi
tanava iihiselamutes.
Kaesoleval ajal on tOos jargmised remonditood :
•

Rakvere 91 uhiselamu sissepaasu, fuajee ja valvurite ruumi remont (projekt on juba
kooskolastamisel ja parast selle kooskolastamist toed algavad)

•
•

Puskini 26 e1uruumi remont lastekodust oodatava nooruki tarvis
Kreenholmi 40 4 bloki (2-toalised eluruumid) remondi hange on Ioppenud ja tood algavad
lahiajal

•

Energia 6 tihiselamusse on paigaldatud videovalvesusteem, mis on monitooritav ka
kaugjuhtimiselt; jark-jargult paigaldatakse videovalvesusteemid aasta lopuks kcikidesse
iihiselamutesse, va Vestervalli 17

•

Ettevalrnistamisel on Energia 6 uhiselamu vaikese tii va tubade j ooksva remondi hange, mis
kuulutatakse valj a juuli esimesel nadalal ja teed peavad olema tehtud aasta l5puks

•

Puskini 26 vee- ja kanalisatsioonisusteemide valjavahetamine; projekt on valmis ja
kooskolastamisel; parast selle kinnitamist kuulutatakse valja hange ja tood teostatakse
sugisel

•

Puhastatud on koikide tihiselarnute katused rung korrastatud aravoolud

AS-ga Eesti Energia on solmitud fikseeritud hinnapakett ajavahemikuks 01.03.2022-01.03.2023
hinnaga 0,1465 eurlkWh. Teatavasti vorgutasu ja taastuvenergiatasu ei ole muudetavad ega
labiraagitavad,
Munitsipaaleluruumide eraldamise kohta annan teada jargmist, Narva linnal on seisuga 13.06.2022
kokku 1177 korterit ja 958 tihiselamutuba. Korteritest on 902 korterit jaanud oigel ajal erastamata
(mille voivad uumikud valja osta) ja 275 korterit on eraldatud inimestele elamistingimuste
parandamiseks (need korterid ei kuulu valjaostinisele). Vabu kortereid on sarna kuupaeva seisuga
2, ilks nhetoaline ja ilks kahetoaline. Narva linn ei ehita munitsipaaleluruume. Munitsipaalkorterid
vabanevad ja neid saab no kasutusse votta ehk uuesti uurile anda ainult siis, kui munitsipaalkorteri
elanik sureb ja tal ei ole parijaid voi temaga koos elanud isikuid, kellel on oigus jatkata eluruumi
kasutamist vfii kui tlumik vabatahtlik:ult annab munitsipaalkorteri ara (lahkub mujale elama, ostab
endale korteri), mida juhtub vaga harva.

Uhiselamutubadest on 148 tuba kaetud uurilepingutega, kuid uurnikud tubades ei ela, vaid uiirivad
elamispinda kuskilt mujalt voi elavad sugulaste juures voi suvilas voi valismaal, Osades tubades
kaiakse aeg-ajalt ning 21 eluruumi esimesel korrusel on ariuhingutele ja mittetulunudsiihingutele
rendile antud. Tube hoitakse ainult elamiskoha registreerimiseks. Lisaks sellele on 68 tuba nii hal vas
seisundis, et vajavad kapitaalremonti.
Praegu kehtivate kordade jargi eraldatakse kortereid peamiselt uhiselamutes elavatele puuetega
inimestele voi mitmelapselistele voi puuetega lapsi omavatele peredele. Susteem on forrnaalne ja
biirokraatlik, keeruline, eeldab uhiselamus elamist (erinevad inimeste kategooriad peavad
uhiselamus elama erineva pikkusega aja, mis on kuni 10 aastat). Tekkinud on skeem, mille kohaselt
inirnene, naiteks puudega lapse vanem voi mitmelapseline pere, paneb ennast uhiselamutoa
jarjekorda, seejarel eraldatakse talle tuba, registreeritakse see eluruum tema pere elukohana, uurnik
aga sellesse eluruumi elama ei asu, sest see talle ei sobi talle uldse, aga paari kuu parast tekib tal
oigus panna ennast elamistingimuste parandamist vajavate inimeste jarjekorda, ja seejarel saab ta
korteri . See protsess kestab teinekord vahem kui aasta.jarjekorras aastaid seisvad inimesed seisavad
seal edasi. Keegi ei tunne huvi, kas see pere ka tegelikult munitsipaaleluruumi vajab, sest ta ju
elab kuskil juba aastaid. Aga inimesed, kellel on tegelikult toesti vaja elamispinda mingiks ajaks,
seda ei saa, sest nad ei ole tihiselamus kirjas.
Seet5ttu on praegu eluruumide kasutusse andmise kord Iabivaatamisel ning see viiakse vastavusse
sotsiaalhoolekandeseadusega, mille kohaselt on eluruumi tagamise teenus uks sotsiaalteenuseid
ning vajadus eluruumi jarle selgitatakse valja no juhtumipohiselt, st iga taotleja suhtes
individuaalselt,
kontrollides tema ja tema pereliikmete sotsiaalmajanduslikku seisundit,
sissetulekuid, kinnis- ja vallasvara olemasolu jmt.
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Munitsipaaleluaseme (uhiselarnute) iilapidamiskulud,ekspluatatsioonikulud
2022a
S=16600 m2

N~

Nimetus

maksurnus
Lm2 /euro

Kulu euro
aastas

0,031

6175

Uldkasutatavate kohtade valgustus

0,049
0,228

9760
45418

4

Autornatiseeritud soojussolmede teen in dus

0,007

1394

5

Kanalisatsioonikaevude puhastus ja uhtmine (7 uihiselamu
kuttesust , uhtmine)

1394

6

Fonolukkude teen indus

0,007
0,005

7

Rernondifond

0,147

29282

8

Toojoukulu

0,460

91633

9

Maj and uskul ud

0,028

5578

10

Lumekoristustransoort (sh katustelt)

0,001

200

II

Pri.igivedu (sh suuregabariidilise prilgi valjavedu)

0,100

19920

12

Desinsektsiooni ja deratisatsiooni teenused

0,020

3984

13

Gaasiseadmete teen indus

0,006

1195

14

Ventilatsioonikanalite teen indus

0,005

996

15

Adrninistratiivkulud

0,062

12350

16

Tuleohutusvahendite, ha irenuppude teenindus. tulekustutid .
tulet5rje margid

0,044

8765

1

Oopaevaringne avariiteenindus

..,.:..

Insenerivorkude ja sead mete jooksuv remont

3

1,200

Virve Altuhova
Juhatuse liige

996

239040

