Arupdrimine.
Narva linnapeale

Aleksei Jevgrafovile

Tuginedes w\'Yw'seti.ee 31.03.20 ilmunud
artiklile pealkirjaga ,,Narvat ldbiva transiiditee
rekonstrueerimine liikkub edasi", saab
teha jdrelduse,et p6hjuseks miks projekti
realiseerimine
ettendhtud tdhtajaks jdrjekordselt ei6nnestu,
on asjaolu,et AS Narva Vesiesitas taas uued
tehnilised
tingimused Paul Kerse tdnava sadevete kanalisatsiooni
projekteerimiseks. seose sellega soovrn
saada
vastused jd rgm istele ktjsim ustele.

1'Eelpool nimetatud artiklis on osutatud
faktile, et transiiditeede rekonstrueerimise projekt
oli
koostatud alles 2019' aastal . Kas Paul Kerese
tiinava sadevete kanalisatsioonirekonstrueerimise
projektitehnilised tingimused olid AS Narva
Vesi poolt esitatud enne projektikoostamist?

Kuisee on
projekt oli koostatud AS Narva Vesi poolt
vdljastatud projekteerimistingimusi arvestade:;,
siis
mille aluselja milliste selgitustega As Narva Vesi
kutsus tagasi endapoolt juba esitatuo
projekteerim istingim used?

niija

2'Millal sai teatavaks asjaolu, et AS Narva Vesi
on esitanud uued projekteerimistingimused?
Kelle
poolt on need uued tingimused allkirjastatud ja
eelnevad tingimused tagasikutsutud v6i siis
keeldutud juba koostatud rekonstrueerimisprojekti
koosk6lastamisest?
3'Milliste dokumentidega olivormistatud uute tehniliste
tingimuste esitamine projekteerimisele,
samutijuba koostatud projekti koosk6lastamisest
keeldumine vdi eelnevalt esitatud tehniliste
tingimuste tagasikutsumine?
4'Kas projekti tdiendamine,AS Narva Vesi poolt
esitatud uute tehniliste tingimustega
,toob endaga
kaasa projekteerimistocide kallinemise? Kui
see on nii, siis kes korvab tekkinud lisakulud: kas
Narva
linn v6iAS Narva Vesi?
5'Kas projektitdiendus toob kaasa ehitustocide
maksumuse t6usu? Kuisee on
tekkinud lisakulud: kas Narva linn v6iAS Narva Vesi?

nii,

siis kes korvab

6.Kes on AS Narva Vesi linnapoolne esindaja?

7'Miks pole linnavalitsus suuteline korraldama vajalikku
kommunikatsiooni antud projektijuhtiva
ametija AS Narva Vesi vahel, vdltimaks juba olemasoleva
projekti rimbertegemist, jdrjekordset
tocjde valmimise tdhtaja edasiltikkumist ja t6en6oliselt
ka t6ode maksumuse suurenemist?

8'Millalteie hr' linnapea saite isiklikult teada tekkinud probleemist
ja mida v6tsite omaltpoolt ette

selleks,et vdltida k6iki eelmises ktisimuse dratoodud
negatiivseid asjaolusid.

9'Kas ka teised asjasse puutuvad organisatsioonid,
nagu VKG,Narva soojusv6rk, Telia jne.on
muutnud

omapoolseid projekti puudutavaid tehnilisi
tingimusi?

10'Kellega kohustuslikest kooskSlastaiatest,
on tiinaseks piievaks projekt veel koosk6lastamata?
LL'Kas ehitustciode riigihange

on vdljakuulutatud ja kui kaua v6iks orienteeruvalt
veel kuluda

ehituslepingu a llkirjastam isen i?

Vastust ootan kirjarikurt ja suurisert
,seadusega ettenShtud korras.
Arvestade praegu kehtivat eriolukorda ja
asjaolu ,et volikogu istungit ei saa tavakorras
kokku
kutsuda' soovin teiepoolse suulise vastuse
drakuulata esimesel volikogu avalikul istungil.
Lugupidamisega,
Tarmo Tammiste
Narva Linnavolikogu liige

aega

