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Nõusoleku andmine Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „Common Peipsi 2“
osalemiseks
Endine Alajõe Vallavolikogu otsustas 25.08.2016. a otsusega nr 20 osaleda Eesti-Vene
piiriülese koostööprogrammi projektis „Common Peipsi 2“ ja otsustas võtta Alajõe vallale
kohustuse finantseerida 2016-2018. aastatel nimetatud projekti 20% ulatuses projekti mahust.
Alajõe vald ühe partnerina osales nimetatud koostööprogrammis Vasknarva sadama
arendusprojektiga.
Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi „Common Peipsi 2“ kohaselt jätkatakse nii ida kui
läänepoolsete Peipsi järve äärsete asulate taristute arendamist. Alutaguse vald Alajõe valla
õigusjärglasena on kavandanud oma arengukavas suuremaid investeeringuid ka Vasknarva
sadama taristute arendamisse.
Vasknarva külas munitsipaalmaal asuva sadama ala kohta koostas endine Alajõe Vallavalitsus
detailplaneeringu ning viis läbi keskkonnamõjude strateegilise hindamise. Alajõe
Vallavolikogu kehtestas 09.06.2017. a otsusega nr 20 Alajõe vallas Vasknarva külas
Paadisadama kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu.
Alutaguse Vallavolikogu andis 28. märtsi 2018 otsusega nr 69 Alutaguse Vallavalitsusele loa
Vasknarva sadama ehituse riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.
Vasknarva sadama ehitustööde eesmärgiks on tammi rekonstrueerimine, akvatooriumi
süvendamine, kai ehitus koos slipi ja kraana alusega, kommunikatsioonide väljaehitamine
ning olemasoleva muuli laiendus.
Common Peipsi 2 projektis on Alutaguse valla eelarve 516 276 eurot, millest moodustab
toetus 80%, s.o 413 020,20 eurot ja projekti omaosalus on 20%, s.o 103 255,20 eurot.
Projekti põhitaotlus on koostatud ja projekti periood on 22 kuud. Kuna tegemist on
mitmeaastase projektiga, siis sellega seoses kaasnevad väljaminekud tulevastel eelarveaastatel
Lähtudes eeltoodust ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 8,
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 28 lõigete 2 ja 3 ning
haldusmenetluse seaduse § 64 lõigete 1 ja 2 ning § 68 lõike 2 alusel
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Anda nõusolek Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammis „Common Peipsi 2“ osalemiseks.
2. Garanteerida taotluse heakskiitmisel ja finantseerimisel nõutav projekti omafinantseering
20% ulatuses aastatel 2019-2021 summas 103 255,20 eurot..

3. Määrata projekti juhiks ja Alutaguse valla poolseks esindajaks Taavi Vogt.
4. Tunnistatakse kehtetuks Alajõe Vallavolikogu 25.08.2016. a otsus nr 20 „Kohustuse
võtmine omafinantseeringuks“ ja Alajõe Vallavolikogu 14.09.2017. a otsus nr 28 „Projekti
„Vasknarva paadisadam“ projektimeeskonda liikmete määramine“.
5. 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 korras 30 päeva jooksul arvates otsuse
teatavakstegemisest.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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