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Narvas Haigla tiinav 6 hoones asuvate ruumide
tasuta kasutusse andmine (MTU J.O.B.)

l.ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK
Narva Linnavalitsusele laekus taotlus Mittetulundusuhingu J.a.B., registrikood 80289664,
juhatuse liikmelt Aleksei Jevgrafovilt, milles palutakse anda tasuta kasutusse Narvas Haigla
tanav 6 hoones asuvad 1. korruse ruumid nr 58, 67, 67a, 70-73 ja 81 noorte tOotute ja
tOov5ime osaliselt kaotanud isikutega tegelemiseks nende toov5imaluste laiendamise ja
tOoh5ive tOhustamise eesmargil.
Ruumide lildpind
Arvestuslik uuritasu

121,4 m 2
868,00 krooni kuus

MTU J.a.B. p5hieesmarkideks on riskigruppide esindajatele (sealhulgas tootutele) ja
tervisepuuetega isikutele sotsiaalteenuste osutamine, nende sotsiaalne adaptatsioon ja
to6turul aktiveerimine; tOotute arvu vahendamine taiend- ja umber5ppe koolituste
labiviimise abU.
Projektide rahastamine toimub Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Eesti Tootukassa ning erinevate
taiskasvanute taiend- ja umber5ppe programmide kaudu.
Mittetulundusuhingu J.O.B. taotlust arutati Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni istungil
14.10.2009. a (protokoll nr 10) ning otsustati:
1. Anda Mittetulundusuhingule J.a.B., registrikood 80289664, avalikku enampakkumist
korraldamata maaramata ajaks tasuta kasutusse Narvas Haigla tanav 6 hoones asuvad
1. korruse ruumid nr 58, 67, 67a, 70-73 ja 81uldpinnaga 121,4 m 2 noorte tOotuteja
tOov5ime osaliselt kaotanud isikutega tegelemiseks.
2. Linnavara- ja majandusametil esitada punktis 1 nimetatud otsus Narva Linnavalitsuse
istungile korralduse vastuv5tmiseks.

2.0IGUSLIKUD JARELDUSED
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 15ike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus
lahendab ja korraldab kohaliku elu kusimusi, mis volikogu maaruste v5i otsustega v5i valla
v5i linna p5himaarusega on pandud taitmiseks valitsusele.
Narva Linnavolikogu 17.03.2005. a maaruse nr 14/52 "Linnavara kasutusse andmise kord"
(edaspidi ka Kord) punkti 5.1.3 alapunkti b) kohaselt otsustuse linnavara kasutusse andmise
kohta kinnisasjade kasutusse andmisel v5tab vastu kohaliku omavalitsuse asutus tema
bilansis oleva vara suhtes, kui linnavara antakse kasutusse maaramata ajaks. Korra punkti 62 1
kohaselt Korra punktis 5 kinnisasja kohta satestatut kohaldatakse hoonetele, nende osadele
v5i rajatistele, s5ltumata sellest, kas tegemist on kinnisasja olulise osa v5i vallasasjaga.
Samuti v5ib Korra punktide 46, 46.4, 7.2.3 alusel avaliku enampakkumiseta v5i

eellabiraakimistega pakkumiseta anda kasutusse linnavara, mis antakse kasutusse
mittetulundustihingutele ning vastavalt Korra punktile 47 linnavara enampakkumiseta
kasutusse andmise otsustus voetakse vastu tulenevalt Korra punktist 5. Seega eelnimetatud
ruumide enampakkumiseta kasutusse andmise otsustuse votab vastu Linnavara- ja
Majandusamet. Narva Linnavalitsusel tuleb aga vastu votta otsustus antud ruumide tasuta
kasutusse andmise kohta, kuna Korra punktide 7.2, 7.2.3 kohaselt liksnes linnavalitsuse
korraldusega voib linnavara mittetulundusiihingutele kasutusse anda tasuta voi "Uiiritasu
arvestuse metoodilise juhendiga" ette nahtust madalama tasu eest tahtajaga kuni 5 aastat voi
maaramata ajaks.
Narva Linnavolikogu 21.06.2005 maarusega nr 20/57 kinnitatud "Linnavara eeskirja" punkti
49 kohaselt linna nimel solmib kasutuslepingu kohaliku omavalitsuse asutus, kelle bilanssi
nimetatud linnavara kuulub. Antudjuhul solmib tasuta kasutamise lepingu Narva linna nimel
Linnavara- ja majandusamet kui Narvas aadressil Haigla tanav 6 asuva hoone bilansiline
valdaja.

3.0TSUS

3.1.Anda Mittetulundusiihingule 1.0.B., registrikood 80289664, maaramata ajaks tasuta
kasutusse Narvas Haigla tanav 6 hoones asuvad 1. korruse ruumid nr 58, 67, 67a, 70-73
ja 81 iildpinnaga 121,4 m2 noorte tOotute ja tOovoime osaliselt kaotanud isikutega
tegelemiseks.
3.2.Linnavara- ja Majandusametil solmida Mittetulundusiihinguga J.O.B. punktis 3.1
nimetatud ruumide tasuta kasutusleping.

4.RAKENDUSSATTED

4.1.Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2.Linnavara- ja majandusametil teha korraldus teatavaks Mittetulundusiihingule J.O.B.
4.3.Korraldust voib vaidlustada, esitades kaebuse Tartu Halduskohtu lohvi kohtumajale 30
paevajooksul arvates Narva Linnavalitsuse poolt korralduse teatavakstegemist.
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