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Aleksander PuSkini tn 29,,29a'31,33 ia liihiala
detailplaneeringu kehtestamine

l. Asjaolud ja menetluse kiiik

Detaiiplaneeiingu algatamise ettepaneku on esitanud Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ia
Linnailaneerimise Amet ning planeering algatati 2l .12.2017 Narva Linnavolikogu otsusega 4rr 84
,,Aleksander puSkini tn 29, 29a, 31 33 ja liihiala detailplaneeringu koostamise algalamflne "
,
punkti
4.1.
kohaselt
detailplaneeringu korraldajaks on Narva Linnavalitsuse
Algatamisotsuse
Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.
Kehtesramisele esitatud detailplaneeringu eesmiirgiks on Aleksander Pu5kini tn 29 asuva Keskllinna
ja 33
gtimnaasiumi rekonstrueerimine pohikooliks ning kruntidel Aleksander Puskini tn 29a. 3l
jpoks'
ilemasoleva hoonestuse lammutamine ja ehitusdiguse miiiiramine uue riigigtimnaasiumi
Samuti kaasatakse detailplaneeringusse maauksusi 6hu tn T I . ohu tn T3' reformimata rii$imaa
t.iksusi (detailplaneeringu Pos 3d ja 3e) ning liihiala. P6hikoolis on planeeritud kuni 864 6ppekofta.la
riigigiimnaasiumis kuni 900 Sppekohta.

arutelul P2irast seda
Planeeringulahenduse eskiis sai arutatud 13.04.2018 toimunud eskiisi avalikul

oli

ja
planlering suunalud kooskdlastusringile. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri'

PuSkini tn
Linnaplaneerimlse Amet koosk6lastas Skepast&Puhkim OU poolt koostatud-.,Aleksander
29.29a,31. 33 ja liihiala detailplaneeringu" l6plikku lahendust 02.10.2018' Narva Linnavalitsuse
llihiala detailplaneQringu
03.10.2018 koffalduse nr 836-k,,Al"ktund.. Puskini tn 29,29a,31, 33 ia
Puskini tn 29' 29b' 3 I '
vastuvotmine.ia avaliku villjapaneku korraldamine " alusel suunati Aleksander
33 ja liihiala detailplaneering avalikule viiljapanekule'

Arhitektuqri- ja
Avalikul viiljapaneku jooksul 05.11. - 1g.11. 2018 laekus Narva Linnavalitsuse
konsulteeiinlise
Linnaplaneeiimise Ametile [he eraisiku poolt kaks kirja Kirjavahetuse..ia
niihti ette tiiiendavat saderpevee
tulemusena viidi detailplaneeringu l6plikusse lahendusse tiiiendust:
valgumist naaberkruntidele'
iiitumirpunt ti ning drenaaZi toripit i'6ttu tiinavat, et vziltida sademevee
.

ja isikutega'
Planeering on koosk6lastatud liihteseisukohtades loetletud asutuste
liikluskorralduse ( uurdepiiiisude .ia
Kehtestamiseks esitatud detailplaneering on esitanud lahenduse
tehnovdrkude asukohad'
narkimise)" maa-ala heakorrastusc .la hafiastuseks, miitiranud

p6hikooli puhul planeeritakse lammutada olemasolevad korpused B ja c. ning aula ning siiilitada
k-oolikompleksi A korpus.(kollane maia
arhitektuurse veartusega k".p".;' j;;i,nlu. ol..urol"ua
kontekstis viiiirtuslik ning vajab siiililamist'
Aleksander Puskini ja Uur;Our. tanuuu nurgal) on Narva
opatski) ning parast s6da ta4statud
See on rajatud 1926. aastal t<ooLlmalat<s lpioj"tti autor Nikolai

muudetud kujul. Tiinapiieval see hoone on iiks viihestest sd.jaeelsetest hoonetest Narva keskliirnas.
Parima arhitektuurilahenduse leidmiseks viiakse liibi avalik arhitektuurikonkurss.
Kehtiva Narva linna iildplaneeringu jiirgi on antud ala maakasutuse sihtotstarbeks iildkasutatfvate
hoonete naa (A), haljasala maa (HP), iirimaa (B) ja teemaa (LT). Detailplaneering on koosfdlas
kehtiva Narva linna ii ldplaneeringuga.
Planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi muudatusr.

2. Oiguslikud alused
2.1 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $ 22 lg p 33 kohaselt volikogu ainupade{usse
kuulub detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ja planeerimisseaduse $ 130 l6ikes 2 nimefatud
detailplaneeringu kehteslamine.

I

2.2 Planeerimisseaduse $ 139 l6ike I kohaselt kehtestab detailplaneeringu valla- v6i linnavalitsus.
Detailplaneeringu koostamisel kiiesoleva seaduse g 130 lSikes 2 nimetatud juhul (antud juhuJ
PlanS $ 130 l6ike 2 punkt 3 planeeringuga kavandatakse linnaehituslikult olulisi mur,ud{tusi)
kehtestab selle kohaliku omavalitsuse volikosu.

-

3. Otsus
Kehtestada Narva linnas Kalevi Iinnaosas Skepast&Puhkim OU poolt koostatud .,Aleksander Pli5kini
fi29,29a,31. 33.1a llihiala detailplaneering" pindalaga ca 3.1 ha (vastavalt lisatud detailplaneefingu

p6hijoonisele Lisa

1).

4. Rakendussiitted
4. LNarva linna Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles f'larva

linn avaldab ametlikke l€ateid, ning ka Amettikes Teadeannetes ja detailplaneeringu koost4mise

korraldaja veebilehei.
4.2. Kiiesolev otsus.i6ustub t€atavakstegemisest.
4.3. Khesolevat otsust on v6imalik vaidlustada Tartu Halduskohtu .T6hvi kohtumajas 30 $iieva
jooksul j6ustumisest.
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