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Projekteerimistingimuste maaramine
(Aiandusilhistu "lvuska" territooriumi elektrivarustuse projekteerimine)

1.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

03.06.2009.a AU Ivuska, registrikood 80015547, keda esindab juhatuse liige Marina Bogdanova,
taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi
.Jvuska" AU territooriumi elektrivarustuse projekteerimiseks.

2.0IGUSLIKUD ALUSED

2.1

Ehitusseaduse §19 loike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse
kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.
2.2 Narva linna ehitusmaaruse §22 loike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab
korraldusega Linnavalitsus.

3.0TSUS

3.1 Maarata projekteerimistingimused e1ektrivarustuse projekteerimine aiandustihistu Ivuska
territooriumil ehitusprojekti koostamiseks jargnevalt:
3.1.1. ULDANDMED

3.1.1.1 Tellija

AU Ivuska, registrikood 80015547
Tallinna mnt 63a-46, 20606 Narva

3.1.1.2 Asukoht

Narva linn, Soldina kula, AU Ivuska territoorium,
riigiomandis olev katastrisse kandmata maa

3.1.1.3 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 01.06.2011.a
3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste 03.06.09.a taotlus nr 1336/1-12, Marina Bogdanova
3.1.1.4.2 Ehitusseadus 1, Narva linna pohimaarus, Narva linna ehitusmaarus
3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.

3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK
Projekti koostamise eesrnargiks on alla 1 kV jaotusvorgu elektri ohuliini ehitamine Narva
linnas, aiandusuhistu Ivuska territooriumil.

3.31TLDNOUDED
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8

Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,
normdokurnentidest ja juhenditest, sealhulgas:
maarus nr 48 "Narva linna
-Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a kinnitatud
ehitusmaarus";
-EVS 843:2003 "Linnatanavad. Tehnovorgud";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a kehtestatud maarus nr 70
"Nouded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile";
-Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a kehtestatud maarus nr 69
.Ehitise tehniliste andmete loetelu";
Projekti koostamisel kasutada toest tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on kooskolastatud peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud projekteerimises padeva
vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus § 18 loige 4).
Tiitellehel, seletuskirjas ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide
originaalallkirjad.
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ja projekteerimistingimustega
ettenahtud juhtudel.
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Valjastatud
Narva
Linnavalitsuse
ja
00 VKG Elektrivorkude poolt
projekteerimistingimused lisada projekti kausta.
Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskolastamiseks ehitusprojekt
vahemalt kahes, maksimaalselt kolmes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva
linna ehitusmaaruse § 24 kohaselt noutakse ehitusloa saamiseks pohiprojekti.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5

3.4.6
3.4.7
3.4.8
3.4.9

Elektrikaabli paigutamise minimaalne stigavus: normikohane
Elektrikaabli, hoonete, rajatiste ja puude vahelised minimaalsed kujad: normikohane.
Tehnovorkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
Ette naha koigi olemasolevate tehnovorkude korrasolekja kaitse.
Projekti mahus naha ette ehitustoode kaigus rikutud katete ja haljastuse taastamine.
Plaanil naidata rikutud katete ja haljastuse taastamise voondid, eristades neid
viirutustega.
Muud
nouded:
vastavalt
00 VKG Elektrivorkude poolt valjastatud
projekteerimisulesandele.
Asendiplaan:
naidata
sailitavad
ja
likvideeritavad
puud,
olemasolevad,
rekonstrueeritavad, projekteeritavad ja likvideeritavad rajatised jne.
Situatsiooniskeem: kasutada Narva linna kaarti Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise Ameti kodulehelt www.narvaplan.ee.
Projekti koosseisus esitada lisaks:
situatsiooniskeem
materjalide tellimisspetsifikatsioonid,
montaazi skeem,
projekteeritatava elektrikaabli tehnilised andmed,

kvaliteedinouded ning uldised materjalidele esitatavad nouded,
nouded elektrikaabli paigaldamisel,
takistavate rajatiste likvideerimine ja umbertostmine,
paigalduse tapsusnouded,
toodete ja tOo kvaliteedi maaramine,
toode teostamise juhised,
masti paigaldamise skeem,
plaanja Ioiked .Ehitustoode kaigus rikutud katete taastamine" jne.

3.6 ERITINGIMUSED
Vormistada Ida-Vim Maavalitsusel riigimaa omandis isikliku kasutusoiguse seadmist.

3.7 KOOSKOLASTUSED
3.7.1 Tehnovorkude valdajad.
3.7.2 Maaomanikudja kaasomanikud.
3.7.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED
4.1
4.2

Kaesolev korraldus joustub alates teatavakstegemisest.
Kaesolevat korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30
paeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest.
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