Arupdrimine,
Narva linnapeale
H

r.Ale ksei Jevgrafovile

20'04'20' tjtles NLAOA direktor hr. Jiiri saija
Raadio4 antud intervjuus,et Narva
autobussijaama rajatud ooteala varikatuse,
selle ldhiterritooriumi ja ka
valgustuse korrashoid on mddratud Narva
linna kohustuseks.
Seoses sellega ootan vastust jdrgmistele
ktisimustele:

1'Kellele kuulub antud territoorium,mille
korrashoid vastavalt hr, saiia
s6nadele on linna kohustus?

2'Milline summa on vajalik selle kohustuse
tditmiseks ja kas vastav summa on
olemas ka Narva linna 2o2o eelarves. l(uisee
on nii,siis vastake millisel eelarve
real on see kajastatud?
3'Kuna autobussijaama territoorium,koos uue
varikatusega on rajatud avaliku
raha eest ja seda hakatakse kasutama firmade poolt,kes
pal<uvad

tasulist
transportteenust,siis kas linn on planeerinud kehtestada
tasu selle objekti
kasutamise eest, lShtudes naiteks kasutajafirmale
l<uuluvate busside arvust
jne',mis annaks v6imaluse objekti korrashoiukulude
katmiseks kas osaliset v6i
tdielikult ?

4'Kui linn ei plaanisellise tasu kehtestamist v6i operaatorikonkursi
korraldamist
objekti kdigushoidmiseks, siis rnis on selle p6hjusel<s?

5'Mida on linnavalitsus vdi mdni talle alluvatest struktuuriril<sustest
ettev6tnud
,et kasv6i osaliselt kompenseerida autobussijaama territooriumi korrashoiu
kulusid?
6'Kas teile teadaolevalt, vdetakse teistes
Eesti linnades tasu omavalitsusele
kuuluva autobussijaama kasutamise eest bussifirmade
poolt v6i kasutatakse
se I lelcs e rafirma dest ope raatorite tee
n use id ?

7'Ldhtudes ajakirjanduse ilmunud materjalidest,oli
peap6hjuseks,miks as Vant
keeldus bussijaama varil<atuse ehitamisest
asjaolu,et antud konstruktsioon ei

kindlustanud nende ohutust,kes selle
all peavad seisma.l(as see,et objekti
kasutusluba on vdljastatud,tdhendab
,et Narva LV 1a isiklikult teie hr.
linnapea,kui t.iitevv6imu esindaja garanteerite
k6igile antud varikatuse allja
selle ldheduse seisvatere inimestere tdieriku
ohutuse ja turvarisuse?

B'30'03'20' toimus objekti vastuv6tuakti allkirjastamine,milles
anti ehitajale
kuu aega ilmnenud puuduste l<6rvaldamiseks(seega
kuni30,0

1

a.2o).Tahan teada
on
voimalik
alustada
objekti
l<asutamist(isegi testreziimil) alates
'kuidas
01'05.20.? Kas tdnaseks pdevaks on objekti
vastuvotuaktis vdrjatoodud
puudused tii ieliku rt k6rva rdatud?M iilisere
LV istu ngire on pra neeritud
objekti(bussijaama varikatuse) l<asutusloa vdljastamine?Kes
konkreetselt

Arhitektuuriameti,Linnamajandusamet,Arengu ja
okonoomikaametija teiste
stru l<tu u rir.l ksuste esindajatest r<u u rusid
v6i ku u ruvad a ntud objekti
tjlevaatuskomisjoni koosseisu enne l<asutusloa
valjastamist? Uhtlasi parun
mulle esitada antud objekti rjlevaatusal<ti koopia,peale
selle allkirjastamist
vastuv6tukom isjon i I iikmete poolt.

l(uisellist komisjoniei ore roodud v6i ei kavatseta
seda teha,siis MrKS?l

Vastust ootan kirjalil<ult ja suuliselt seadusega ettendhtu
korras.
Kuna eriolukorraga seose ei ole v6imalik volikogu
istungi liibiviimine
tava korras,soovin su u lise vastuse drakuuleta
esimesel volikogu avalikul
tava istu ngil.

Lugu pida m isega,

Tarmo Tammiste
Narva Linnavolikogu liige
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