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Loa andmine hanke korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks
Eesti-Vene piiriülene koostöö programm avas 31. märtsil 2016. a suuremahuliste projektide
eeltaotlusvooru, kus ühe partnerina osales endine Alajõe Vallavalitsus Vasknarva sadama
arendusprojektiga.
Projekti „Common Peipsi 2“ kohaselt jätkatakse (eelmine projekt „Common Peipsi“) nii ida
kui läänepoolsete Peipsi järve äärsete asulate taristute arendusi Eesti-Vene piiriülese koostöö
programmi raames.
01.- 02.11.2016 tegi Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi seire komitee (JMC) soovituse
Euroopa Komisjonile toetada taotlust projektis „Common Peipsi 2“ kogueelarvega 5 199 239,00
eurot, sh Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi toetus 4 259 610,00 eurot, mille alusel mahuks
taotlusesse ära prioriteetide pingerea järjestuses Eestis P1 Värska, P2 Tartu, P3 Kallaste, P4
Mustvee, P5 Alajõe, P6 Räpina ning Venemaal P1 VES, P2 Psk Area, P3 VDK, P4
Nature. Projekti juhtpartneriks valiti endine Räpina Vallavalitsus. 31.03.2017 saabunud kirjaga
teatas seire komitee, et 21.03.2017 kinnitas Euroopa Komisjon esitatud eeltaotlused
koos eelarvetega.
Vasknarva külas munitsipaalmaal asuva sadama ala kohta koostas endine Alajõe Vallavalitsus
detailplaneeringu ning viis läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Keskkonnaamet
kiitis KSH programmi heaks 25.02.2016 kirjaga nr 6-5/16/78-2. Alajõe Vallavolikogu
kehtestas 09.06.2017. a otsusega nr 20 Alajõe vallas Vasknarva külas Paadisadama kinnistu ja
selle lähiala detailplaneeringu.
Keskkonnaamet andis 28. juuli 2017. a korraldusega nr 1-3/17/2019 vee erikasutusloa
Vasknarva külas asuva Paadisadama kinnistul ja selle lähialal veekogude süvendamiseks ning
tahkete ainete uputamiseks Narva jõkke ja Narva jõega põhja poolt ühendatud
seisuveekogusse. Alajõe Vallavalitsus korraldas sadama rajatiste projekteerimise
(projekteerija OÜ Corson) ning väljastas 16.08.2017. a korraldusega nr 116 ehitusloa
sadamarajatiste ehituseks.
Taotlus ja sellele lisatud dokumendid Vasknarva sadama I etapi väljaehitamise toetuse
saamiseks esitati Alajõe Vallavalitsuse poolt tähtaegselt „Common Peipsi 2“ põhiprojekti
raames Euroopa Komisjonile ning 28.12.2017 teatas tehniline sekretariaat, et „Common
Peipsi 2“ põhiprojekt on edukalt ja tähtaegselt esitatud. Projekti üheks partneriks on endine
Alajõe Vallavalitsus Vasknarva sadama arendusprojektiga. Projekti ehitusliku eelarve
maksumus on 440 880,00 eurot, millest Eesti-Vene piiriülese koostöö programm katab 80%
ehk 352 704,00 eurot.
Alutaguse Vallavalitsuse 15.03.2018. a korraldusega nr 257 kinnitatud hankeplaani kohaselt
on Vasknarva sadama I etapi ehituse hanke eeldatav maksumus 440 880,00 eurot (koos
käibemaksuga). I etapi ehitustööde eesmärgiks on akvatooriumi süvendamine (kaevetööd), kai
ehitus koos slipi ja kraana alusega, kommunikatsioonide väljaehitamine ning olemasoleva
muuli laiendus. Projekti algustähtaeg on 01.07.2018 ja lõpptähtaeg on 31.12.2020. Kuna
tegemist on mitmeaastase projektiga, siis sellega seoses kaasnevad väljaminekud tulevastel
eelarveaastatel.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3
punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 8, § 35 lõike 5 ja kohaliku omavalitsuse üksuse

finantsjuhtimise seaduse § 28 lõikes 3 sätestatud põhimõtte, et vallavalitsus, kohaliku
omavalitsuse üksuse ametiasutus ning ametiasutuse hallatavad asutused võivad sõlmida
lepinguid, millega tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks perioodiks kooskõlas
eelarvestrateegiaga või volikogu antud volituse alusel,
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda Alutaguse Vallavalitsusele luba Vasknarva sadama ehituse riigihanke korraldamiseks
ja hankelepingu sõlmimiseks tingimusel, et riigihange korraldatakse pärast Euroopa
Komisjoni poolt „Common Peipsi 2“ põhiprojekti kinnitamist ning Rahandusministeeriumiga
rahastuslepingu sõlmimist.
2. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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