NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

06.07.2022 ill 472-k

Maa-alade kasutamine suvelaada korraldamiseks
(Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus)
1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KA1K
02.06.2022. a Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametile (edaspidi linnamajandusameti laekus
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuselt, registrikood 70007742, taotlus, milles asutus palub anda
ajutiselt tasuta kasutamiseks Narvas Mangu tn L2 (katastritunnus 51101 :003:0361, transpordimaa
100%), Kreenholmi tn 64 (katastritunnus 511005:003:0206, sotsiaalmaa 100%) ja Kreenholmi tn
L7 (katastritunnus 511005:003:0250, transpordimaa 100%) asuvad maa-alad (Lisa) 13. augustil
2022 alates kella 06 .00 k:uni kella 17.00 suvelaada korraldamiseks.
Linnamajandusameti heakorra vanemspetsialist kooskolastas taotluse muugikohtade paigaldamise
tingimustega (tagada haljasala minimaalne vigastus paigaldatava konstruktsiooni poolt, tagada
ekspluatatsiooni ajal minimaalne haIjasaIa vigastamine, Mangu tn L2 ara hoida noorte puude
kahjustamist (puu hukkumisel asendada uue istikuga), parast fuitust tagastada kasutusel olev
haljasala esialgse1 kujul).
Ajutise liikluskorralduse skeemid ja bussiliikluse kooskolastasid linnamajandusameti komrnunaal
ja ehitusosakonna spetsialistid.
Kooskolas linnavara kasutusse andmise korra § 7 19 2 punkti 7, § 46, § 46 19 4 linnavalitsuse
korraldusega voib linnavara kasutusse anda tasuta v5i "Uiiritasu arvestuse metoodilisele juhendiga"
ette nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5 aastat voi tahtajatult ja avaliku enampakkumiseta
voi eellabiraakimisteta pakkumiseta muudellinna huvidest tulenevatel juhtudel.
Linna huvi seisneb linnaelanikele meelelahutusurituse korraldamises: laadapaeva jooksul toimuvad
mitmesugused mangud, j5ukatsumised ja esinevad Ida-Virurnaa Kutsehariduskeskuse ja Narva
linna loomingulised kollektiivid. Suvelaat on linnaelanike seas vaga populaarne ja sissepaas laadale
on tasuta.
Ida-Virurnaa Kutsehariduskeskuse taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni
koosolekul 21.06.2022 (protokoll ill 3.1-6/9-2022) ning otsustati:
7.1.
Noustuda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse taotlusega ja anda ajutiselt tasuta kasutusse
Narvas Mangu tn L2 (katastritunnus 51101 :003 :0361, transpordimaa 100%), Kreenholmi tn 64
(katastritunnus 511005:003:0206, sotsiaalmaa 100%) ja Kreenholmi tn L7 (katastritunnus
511005 :003 :0250, transpordimaa 100%) asuvad maa-alad 13. augustil 2022 alates kella 06.00
kuni kella 17.00 suvelaada korraldamiseks.
7:2.
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil esitada punktis 7.1. nimetatud otsus Narva
Linnavalitsuse istungile korralduse vastuvotmiseks.
7.3. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil lisada solmitavasse linnavara tasuta kasutamise
lepingusse sate, mis kohustab kasutajat tagama prugi sorteerimist iirituse ajal.

2. OIGUSLIKUD ALUSED
Narva Linnavolikogu 17.03.2005. a maaruse nr 14 "Linnavara kasutusse andmise kord" § 7 lg ja §
7 lg 2 p 7 ning § 46, § 46 lg 4 satestatu alusel voib linnavara kasutusse anda tasuta voi "Uuritasu
arvestuse metoodilisele juhendiga" ette nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5 aastat voi
tahtajatult ja avaliku enampakkumiseta v5i eellabiraakirnisteta pakkumiseta muudellinna huvidest
tulenevatel juhtudel.

· 3. OTSUS
3.1. Anda Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusele, registrikood 70007742, ajutiselt kasutamiseks
Narvas Mangu tn L2 (katastritunnus 51101:003:0361 , transpordimaa 100%), Kreenholmi tn
64 (katastritunnus 511005 :003 :0206, sotsiaalmaa 100%) ja Kreenholmi tn L7 (katastritunnus
511005 :003:0250, transpordimaa 100%) asuvad maa-alad 13. augusti12022 alates kella 06.00
kuni kella 17.00 suvelaada korraldamiseks,
3.2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil solmida Ida-Virumaa Kutsehariduskeskusega
punktis 3.1 nimetatud linnavara tasuta kasutamise leping.

4. RAKENDUSSATTED
4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4,2. Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus teatavaks Ida- Virumaa
Kutsehariduskeskusele.
4.3. Korraldust voib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale 30 paeva
jooksul arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemist.
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