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Meetmes "Pohikoolivorgu korra stamine perioodil 2014-2020" osalcminc
1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet koostoos Kultuuriosakonnaga on esitanud proje kti
ettepaneku Narva Kesklinna Gumnaasiumi umberkorraldamisel tekkiva pohikoo li oppehocne
ehitamiseks ja sisustamiseks meetmesse . Pohikoolivcrgu korrastamine perioodil 2014-202 0" .
Meetme eesmark on aid ata kaasa koolivorgu korrastamisele viies uldhariduskool ide hoonetes
oppekohad vastavusse demograafiliste muu tustega.
Proj ekti kogueelarveks on planeeritud kuni 6 117647 eurot, millest toetus moodustab kuni 5 200
000- eurot (85%) ja Narva linna omafinantseering moodustab kuni 917 647 eurot (15%). Proje kti
oma- ja si1dfinantseer ing on kinnitatud Narva Linnavo1ikogu 15.06.2017 otsusega or 33.
Vastavalt SA Innove 20.06.20 18 kirja le or 3-3. 1/7972 meet me tegevuse .Pohikoolivorgu
korrastamine" ette pa nekute II vooru hindam istulemustele ning vooru ee larve1e on
valikukomisjon seadnud proj ekti osas korvaltingimuse vcimalikuks investeeringute kavasse
arvamiseks. Eespoo1 nimetatud korvaltingimus on votta projekti abikolbliku l perioodi1vo1ikogus
vastu otsused, mille kohaselt hi1jemalt 5 aasta jooksul peale projekti abikolblikkuse perioodi
loppu vahen datakse haridustaristut vahemalt 7000 ruutmeetri vorra. Projekt saab rahas tuse ainult
korvaltingimuse taitmisel,
Prognooside kohaselt voib Narva munitsipaalkoo1ide pohikooliastmes oppivate opilaste arv
vaheneda 2022. aastaks ligi 400 vorra, RiigigUmnaasiumi avamisega suundu b ligi 870
gumnasisti muni tsipaa1koolide gUmnaasiumiastmeist uude gumnaasiumisse. Kokku seega
vaheneb munitsi paalkoolides opilaste arv umbes 1270 opilase vorr a, mis orienteeruvalt vord ub
uhe suure kooli opilaste arvuga. Pindala (7000 m") arvutamisel on lahtutud SA Innove
ruumimudelitest
(http ://haridusinfo.innove.ee/UserFiles/Struktuuritoetused/Pohikooli
ruumimudelid II vooLpdf) . Pikaajalise prognoosi kohaselt valitakse sobivaimat mudelit ja
kohandatakse sed a pikaajalisele prognoosi1e. Va1itud ruumimudeli kohaselt moodustab pind uhe
oppekoha kohta 5,6 m" (1270 oppekohta x 5,6 m" = 71 12 m").
Kooskolas haridus- ja teadusministri 26.11.2015. a maaruse or 50 "Pohikoolivorgu korrastamine
perioodil 2014-2020" § 8 loikega 1 on projekti abikolblikkuse periood taotluse rahuldamise
otsuses maa ratud ajavahemik, millal proje kti tegevused peavad algama ja loppema, ning mis
pea b jaama ajavahemikku 1. jaanuar 2014 kuni 31. august 2022. Pohjendatud juhtudel voib
toet use saaja taotleda rakendusuksuselt projekti abikolblikkuse perioodi pikendamist kuni 31.
augustini 2023 . Projekti lopetamise planeeritud tahtaeg on 31.08.2022, seega projekt ei lahe
meetme ajal istest raamidest valja.

Projektiga kaasneb Narva linna koolivorgu Umberkorraldamine. SA Innove antud selgituste
kohaselt on otsuse vastuvot miseks oiguslik alus Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 19 2 punktid
2 ja 3, mille kohaselt kohalikud omavalitsused asutavad, reorganiseerivad ja sulgevad
oigusaktides ettenahtud korras munitsipaalharidusasutusi ning
registreerivad oma
halduspiirkonnas
asutatud
haridusasutusi
ning
tagavad
oma
halduspiirkonna
munitsipaalharidusasutuste majan dusliku teenindamise ja finantseerimise.
Kohaliku
omavalitsusuksuse sisese padevuse maaramisel tuleb lahtuda kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §-ist 22.

2. Oiguslikud alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 loike 1 punkti 34 kohaselt kuulub volikogu
ainupadevusse linna ametiasutuse hallatav a asutuse umberkorraldamine.
3.0tsus
Vahendada 5 aasta jooksul peale projekti "Narva Kesklinna Gumnaasiumi Umberkorraldamisel
tekkiva pohikooli oppehoone ehitamine ja sisustamine" abikolbli kkuse perioodi loppu
haridustaristut vahemalt 7000 ruutmeetri vorra.
4. Rakendussatted
4.1 Otsust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates otsu se teatavakstegemisest.
4.2 Otsus joustub seadusega satestatud korras.
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