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Tanavavalgustuse energiakulude tiiiendav vahendamine

1.

ASJAOLUD JA MENETLUSE KAIK

Seoses rahaliste vahendite jatkuva alalaekumisega linna eelarvesse on tekkinud vajadus Narva
Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti tegevuskulude taiendavaks vahendamiseks.
Tanavavalgustuse toimimise tagamine on kohaliku omavalitsuse seadusest tulenev kohustus.
Tegemist on kohaliku elu kUsimuste ringi kuuluva kohustusliku Ulesandega, mille taitmist,
tulenevalt korgendatud avalikust huvist, n6uab riik. Kuigi kohustuslike omavalitsuslike
Ulesannete puhul puudub omavalitsusel iildjuhul kaalutlusoigus otsustamaks, kas nimetatud
U1esandeid taita v6i mitte, on omavalitsused subsidiaarsuse pohimottest lahtuvalt vabad valima
noutud kohustuse taitmiseks kohalikke olusid arvestava sobivaima viisi.
Nappide eelarveliste vahendite kontekstis on energiakulude kokkuhoid legitiimne eesmark
kohaliku elu kUsimuste prioriteetide Umbervaatamiseks. Teiste kohaliku elu valdkondade
alafinantseerimine v5ib viia iilekaaluka avaliku huvi kahjustamiseni, mist6ttu kUsimus on
omavalitsuslike Ulesannete kaalumises ja koiki huvisid arvestavate kompromisside leidmises.
Seejuures omavalitsus ei saa jatta kohustuslikke Ulesandeid taitmata - igal juhul tuleb
omavalitsusel tagada kUsimuste lahendamisel teatud minimaalsed standardid. Linna-tanavate
korrashoiu
tagamisel
tuleb
lahtuda eelkoige
«Teeseaduses>l ja Majandus- ja
kommunikatsiooniministri 17.12.2002. maaruses or 45 «Tee seisundinouded» satestatust.
Suvi on traditsiooniliselt k5ige valgem aastaaeg. Juuni- jajuulikuus moodustab paevapikkus kuni
18 tundi ning vajadus tanavavalgustuse jargi seega kaduvvaike.
Juhindudes Ulaltoodust on otstarbekas vahendada energiakulusid tanavavalgustusele, korraldades
tanavavalgustuse valjalUlitamise ajavahemikuks 01.06.2010 - 31.07.2010.

2.

OIGUSLIKUD ALUSED

KOKS § 6 16ike 1 kohaselt omavalitsusUksuse Ulesandeks on korraldada antud vallas v6i ]jnnas
sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootood, elamu- ja kommunaalmajandust,
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jalitmehooldust, territoriaalplaneerimist, vaJla- voi
linnasisest Uhistransporti ning vaJla teede ja Iinnatlinavate korrashoidu, juhul kui need U1esanded
ei ole seadusega antud kellegi teise taita.
Vastavalt KOKS § 30 loike 1 punktis 2 satestatule, valla- v6i linnavalitsus lahendab ja korraldab
kohaliku elu kUsimusi, mis volikogu maliruste v6i otsustega v6i valla v6i linna pohimaarusega on
pandud taitmiseks valitsusele
Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a maarusega or 36/16 kinnitatud "Narva linna pohimliaruse"
punkti 5.1.1. jargi Narva Iinnavalitsus on omavalitsuse kollegiaalne taitevorgan, mis viib oma
praktilise tegevusega ellu 5igusaktides linnale kui omavalitsusUksusele pandud U1esandeid, valja
arvatud juhul, kui Linnavolikogu on votnud need oma padevusse.

Linnavalitsus realiseerib "Narva linna pohimaaruse" punktis 5.1.1 loetletud iilesannete Hiitmise
oigusaktide valjaandmise, oma majandustegevuse, elanike kaasamise ja kontrolli teostamise
kaudu. Samuti juhib Linnavalitsus linna haldusaparaadi tegevust, korraldab linna
munitsipaalomanduses olevate ettev5tete, asutuste ja muude organisatsioonide tegevust ning
maarab kindlaks Linnavalitsuse sisese t6okorra.
Narva Linnavolikogu 26.02.2009.a maaruse nr 6 "Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja
Majandusameti pohimaaruse kinnitamine" § 13 punkti 7 kohaselt Ameti pohiiilesandeks on
muuhulgas linna infrastruktuuri objektide ja tehnovorkude hooldus-, remondi- ja ehitustoode
korraldamine ning tehnilise jarelevalve teostamine. Linna infrastruktuuri, heakorra, transpordi,
tanavavalgustuse ja keskkonnakaitse toimimise korraldamine ja tagamine kuulub
kommunaalmajandusosakonna haldusalasse.
Haldusorganisatsiooni-sisese kiisimuse lahendamine halduseeskirjaga ei ole materiaalselt
moistetuna haldusakt HMS § 51 15ike 1 tahenduses ning selle joustamisele, muutmisele ja
kehtetuks tunnistamisele ei laiene haldusmenetluse regulatsioon.
Kaesoleva korralduse puhul on tegemist internse aktiga, mis on esmajarjekorras suunatud
haldusele enesele ning siduv haldusorganile. Halduseeskirja normid omandavad faktilise
valismoju nende kohaldamise tulemusena.

3.

OTSUS

Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametil vahendada energiakulusid, korraldades
tanavavalgustuse valjalUlitamise ajavahemikuks 01.06.2010 - 31.07.2010.
4.

RAKENDUSSATTED

4.1. Korraldus joustub Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusametile teatavaks
tegemisest.
4.2. Korraldust voib vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.
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