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Vastuseks järelpärimisele vastan järgmist:
1.

2.

Juhime tähelepanu olulisele asjaolule et Arupärimises nimetatud toetuse taotluse kohaselt: „…
Positiivse otsuse korral Narva linnavalitsus kohustub algatama Linnavolikogus vastava kaasrahastamise
menetluse“. Muid kohustusi omafinantseeringu suhtes, sh ka linnaeelarves vastava punkti/rea
kajastamise ja käsitlemise kohustust, toetuse taotluses ei ole mingil moel käsitletud ega kinnitatud.
Kreenholmi staadioni rekonstrueerimist käsitleb „Narva linna kultuuri ja spordi arengukava aastateks
2015-2022“: „…2.1.1. Kaasaegsete ja mitmekülgsete sportimis- ja liikumisharrastusvõimaluste
loomine, sh olemasoleva taristu uuendamine ja uute sportimisvõimaluste rajamine”, tegevus M 2.1:
„Spordivaldkonna taristu arendamine…. М1 Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine.“
Narva linna kultuuristrateegia 2030 strateegilise eesmärgi “Narvas on head tingimused nii rahvaspordi
kui ka saavutusspordiga tegelemiseks” meetmes 2.1 ” Spordivaldkonna taristu arendamine” on esitatud
tegevus „Kreenholmi staadioni rekonstrueerimine (sh valgustuse rekonstrueerimine ja jooksurada
uuendamine jm)“, mille rahastamise allikatena on märgitud „Linnaeelarve, võimalusel fondid”
(vastuvõetud Narva Linnavolikogu 20.06.2019 määrusega nr 13).
Narva Linnavolikogu 19.12.2019 määrusega nr 27 on Narva linna 2020.aasta eelarves planeeritud
vahendid Kreenholmi staadioni rekonstrueerimise tehnilise tasuvuse analüüsiks ja ekspertiisiks summas
15 000 eurot.

3.

Narva arengukavas käsitletud tegevuse „Kergejõustiku maneeži ehitamine, I etapp“ teostamiseks pole
linnaeelarves rahalisi vahendeid ette nähtud ning puudub ka välisfinantseerimise kaasamise võimalus.
Tegevused käivitatakse vajaliku finantseerimise leidmisel.

4.

Narva arengukavas käsitletud tegevuse „Äkkeküla spordi- ja tervisekeskuse ujulaga ehitamine (sh
detailplaneering, projekteerimine)“ teostamiseks pole linnaeelarves rahalisi vahendeid ette nähtud ning
puudub ka välisfinantseerimise kaasamise võimalus. Tegevused käivitatakse vajaliku finantseerimise
leidmisel.

5.

Toetuse taotluses toodud eeldatava maksumuse määramisel lähtuti sarnase objekti – Pärnu linna
staadioni (2018) – ehitustööde maksumusest, sellekohane märge on samuti taotluses kirjas: „Staadioni
rekonstrueerimistööde eeldatava maksumuse hindamisel on lähtutud analoogiameetodist (analoogse
Pärnu staadioni ehitamine)“.
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