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Narva

Projekteerimistingimuste maaramine
(Elektrikaabli paigaldamine alates Paul Kerese tn 20 transiitkilbist
kuni Kreenholmi tn 8a asuva ohuseirejaamani)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
07.08.2009.a aD VKG Elektrivorgud, registrikood 10855041, asukoht Paul Kerese tn 11, Narva
linn, keda esindab juhatuse liige Georgi Gering, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi elektrikaabli paigaldamiseks alates Paul
Kerese tn 20 trafoalajaamast Kreenholmi tn 8a asuva ohuseirejaamani.

2.0IGUSLIKUD ALUSED
2.1

Ehitusseaduse §19 15ike 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 elektrikaabli paigaldamiseks alates Paul Kerese tn 20
trafoalajaamast Kreenholmi tn 8a asuva ohuseirejaamani jargnevalt:

3.1.1. ULDANDMED
3.1.1.1 Taotleja andmed:

aD VKG Elektrivorgud, registrikood 10855041, Paul Kerese tn 11, 20309 Narva linn
3.1.1.2 Kruntide aadressid j a kinnistusraamatu andmed: N arva linn,

Paul Kerese tn 20, 22, katastriuksuse tunnus 51101 :005 :000 1, maakasutuse
sihtotstarve: uhiskondlike hoonete maa, kinnistu omanik Narva linn;

Paul Kerese tn 18, katastriuksuse tunnus 51101:005:0001, maakasutuse
sihtotstarve: sotsiaalmaa, kinnistu omanik Narva linn;

Kreenholmi tn 8a, katastriuksuse tunnus 51101 :005 :000 1, maakasutuse
sihtotstarve: sotsiaalmaa, kinnistu omanik Narva linn;

riigi omandis olev katastrisse kandmata maa

3.1.1.5 Kaesolevad projekteerimistingimused on kehtivad kuni 25.08.2011.a
3.1.1.6 Projekteerimistingimuste koostamise alus:
3.1.1.6.1 Projekteerimistingimuste 07.08.2009.a taotlus ill 2002/1-12;
3.1.1.6.2 Ehitusseadus l , Narva linna ehitusmaarus;
3.1.1.6.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid.
3.2 PROJEKTEERIMISE EESMARK

Projekti koostamise eesmargiks on elektrikaabli paigaldamine alates Paul Kerese tn 20
trafoalajaamast Kreenholmi tn 8a asuva ohuseirejaamani.
3.3 ULDNOUDED

3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10

Ehitusprojekt koostada lahtudes 00 VKG Elektrivorgud poolt valjastatud
Narva
Linnavalitsuse
poolt
kinnitatud
projekteerimisillesandest,
projekteerimistingimustest, Eestis kehtivatest projekteerimisnormidest ja Standarditest
Jne.
Projekti koostamisel kasutada West tehnovorkudega digitaalset geodeetilist krundi
alusplaani tapsusega M 1:500 mis on koosk51astatud Narva linna peageodeedi poolt.
Projekt (selle osad) peab olema koostatud voi kontrollitud Ehitusseaduse §-s 47
nimetatud projekteerimises padeva vastutava spetsialisti poolt.
Tiitellehel ja jooniste kirjanurkades esitada vastutavate spetsialistide originaalallkirjad
Projekt peab olema heaks kiidetud koigil ehitusseadusega ettenahtud juhtudel.
Projekti koosseisus esitada originaalkoosk51astused (ettevotte nimetus, kooskolastaja
nimi, kuupaev, telefon).
Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.
Narva Linnavalitsuse korraldus projekteerimistingimuste kinnitamise kohta lisada
ehitusprojekti kausta lisana.
Tehnilised naitajad esitada vastavalt Majandus ja Kommunikatsiooniministri
24.12.2002.a kehtestatud maarusele ill 69 "Ehitise tehniliste andmete loetelu".
Esitada
Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuuri-ja
Linnaplaneerimise
Ametile
koosk51astamiseks ehitusprojekt vahemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

Valisvorgu paigutamise minimaalne siigavus: normikohane.
Tehnovorkude vaheline minimaalne kuja: normikohane.
Naha ette olemasolevate ehitiste korrasolek ja kaitse.
Projekti mahus naha ette ehitust66de kaigus rikutud katete taastamine. Plaanil naidata
rikutud katete taastamise v66ndid, eristades neid viirutusega.
00 VKG Elektrivorgud poolt valjastatud
3.4.5 Muud
nouded:
vastavalt
projekteerimisillesandele.
3.4.6 Asendiplaan: naidata olemasolevad ja projekteeritavad ehitised ning likvideeritavad puud
Jne.
3.4.7 Proj ekti koosseisus esitada lisaks:
- 00 VKG Elektrivorgud poolt valjastatud projekteerimisiilesanne,
- situatsiooniskeem,
- materjalide tellimisspetsifikatsioonid,

- elektrikaabli plaan,
- projekteeritud elektrikaabli tehnilised andmed,
- kvaliteedinouded ning uldised materjalidele esitatavad nouded,
- nouded elektrikaabli paigaldamisel,
- takistavate rajatiste likvideerimine ja umbertostmine,
- elektrikaabli paigalduskaugused teistest torudest, kaevudest, ehitistest,
- paigalduse tiipsusnouded,
- elektrikaabli kaitsemeetmed,
- toodete ja tOo kvaliteedi maar-amine,
- tOode teostamise juhised,
- ehitusplatsi juhtimine,
- plaan "EhitustOode kaigus rikutud katete taastamine",
- konstruktiivsed ristprofiilid,
- ehituseaegne liikluskorralduse skeem jne.

3.5 ERITINGIMUSED

Taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusoiguse seadmist.

3.6 KOOSKOLASTUSED

3.6.1 Maa-omanikud.
3.6.2 Tehnovorkude valdajad.
3.6.3 Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4.RAKENDUSSATTED

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

Miirkused:
Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47,297) nouded:
I.
§23 Ig5 kohaselt: ".....Ehitusluba teisele isikule kuuluvale kinnisasjale tehnovorgu voi -rajatise ehitamiseks
valjastatakse kinnisasja omaniku nousolekul. Kinnisasja omaniku nousolek ei ole vajalik, kui ehitusloa taotleja
kasuks on seatud sundvaldus. Ehitusloa valjastamisest teavitatakse kinnisasja omanikku."
2.
§33 19 8 kohaselt: ".....Teisele isikule kuuluvale kinnisasjale ehitatud tehnovorgu voi -rajatise kasutusluba
viiljastatakse tehnovorgu voi -rajatise omanikule. Voorale maale ehitatud tehnovorgu voi -rajatise kasutusloa
taotJemisel peab tehnovorgu voi -rajatise omanik esitama kinnituse oma omandioiguse kohta tehnovorgu voi 
rajatise suhtes."
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