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Linnavara mahakandmine

1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond taotleb oma bilansist vara mahakandmist.
Kantakse maha koolieelse lasteasutuse Paikene kasutuses olev videomontaaz;i pult ja basseini
seadmed. AS Sipelgas Maurinte teostas 18.02.20 I O. a videomontaaii pu1di tehnilise iilevaatuse
ja tuvastas puldi plaadi rikke. Ekspert soovitas seadme maha kanda. Vastavalt Linnavara- ja
Majandusameti ehitusteenistuse 06.04.2010 oiendile teostati 2008. aastal lasteaia Paikene
rekonstrueerimise ehitustood. EhitustOOde hulka kuulus ka basseini rekonstrueerimine ning uute
tehnoloogiliste seadmete paigaldamisega vastavalt projektile. Seoses sellega olemasolevad
seadmed demonteeriti.
Kantakse maha Narva Kreenholmi Giimnaasiumi kasutuses olev e1ektrikatel. Vastavalt Limestra
Profservis aD poolt teostatud iilevaatuse tulemustele on katla auru sargis praod, mistottu seade
on ebaturvaline ja 100% amortiseerunud.
Kantakse maha Narva Humanitaargilmnaasiumi kasutuses olev soojusarvesti. Vastavalt AS
Narva Soojusvork 31.07.2006 aktile soojusarvesti demonteeriti selle valjavahetamisel uue vastu.
Kantakse maha Narva Peetri Kooli kasutuses olev server Intel PIlI. Peetri Kooli andmetel on
seade moraa1selt ja fliilsiliselt vananenud. Fast Service aD teostas 17.03.2010 serveri tehnilise
iilevaatuse ning tegi kindlaks, et aparatuur on pikaajalise ja intensiivse t66 tulemusel osaliselt
Hibi polenud, jouplokkide mahis on ara polenud, montaaiiplaatides esinevad katkestused. Antud
mude! on tootmiselt maha voetud, mistOttu varuosi sellele ei ole. Seoses iilaltooduga ei ole
seadme remont voimalik ning see ei ole edasiseks kasutamiseks kolb1ik.
Kiisimused olid arutatud Narva Linnavalitsuse linnavarakomisjoni 07.04.2010. a istungil
(protokolli nr 3 punkt 4). Otsustati noustuda Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna taotlusega
ja esitada antud kiisimus Narva Linnavalitsuse istungile vastava korralduse vastuvotmiseks.

2. ()iguslikud alused
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korra1duse seaduse § 30 loike 1 punktile 2 valla- VOl
linnavalitsus lahendab ja korraldab kohaliku elu kUsimusi, mis volikogu mliaruste voi otsustega
voi valla voi linna pohimaarusega on pandud taitmiseks valitsuse1e.
Narva Linnavolikogu 24.08.2006.a maarusega nr 34 vastuvoetud "Linnavara kolbmatuks
tunnistamise, mahakandmise ja havitamise korra" § 7 kohaselt linnavara tunnistatakse
kolbamatuks, kui: 1) linnavara on muutunud kolbmatuks avaliku kasutamise Narva linna
valitsemise voi tulu saamise otstarbeks ning linnavara pole onnestunud voorandada; 2) on
toestatud linnavara sailitamise ebaotstarbekus; 3) linnavara on osaliselt voi taielikult havinud.
Sarna korra § 14 punkti 1 aluse1 otsuse ko1bmatuks tunnistatud linnavara mahakandmise kohta
votab vastu Narva Linnavalitsus.

3.0tsus
Noustuda Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna taotlusega vara bilansist mahakandmise kohta
ja lubada maha kanda:
3.1 Koolieelse lasteasutuse Paikene kasutuses olev vara:
videomontaazi pult, soetamisaasta 2000, bilansiline maksumus 35 400,00 krooni, kulum
100%;
basseini seadmed, soetamisaasta 2005, bilansiline maksumus 72 033,00 krooni, kulum 100%;
3.2 Narva Kreenholmi Glimnaasiumi kasutuses olev vara:
elektrikatel, soetamisaeg 03.09.1998, bilansiline maksumus 44970,00 krooni, kulum 100%;
3.3 Narva HumanitaargUmnaasiumi kasutuses olev vara:
soojusarvesti QE-15, soetamisaeg 01.06.1996, bilansiline maksumus 47 275,00 krooni,
kulum 100%;
3.4 Narva Peetri Kooli kasutuses olev vara:
server Intel PIlI, soetamisaeg 26.10.2001, bilansiline maksumus 43 714,06 krooni, kulum
100%.
4. Rakendussatted
4.1 Kaesolev korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2 Korraldust v6ib vaidlustada Tartu Halduskohtu J6hvi kohtumajas 30 paeva jooksul
korralduse teatavakstegemise paevast arvates.
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