Eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU
MÄÄRUS

xx.xx.2018. nr xx
"Narva linna arengukava aastateks 2008–2021" muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 alusel
Narva Linnavolikogu määrab:
§ 1. Täiendada Narva linna arengukava tegevuskava ülesanne „1.2.2.1.
spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine” osas järgmise
tegevusega:
Tegevus
Algus
Lõpp

Äkkeküla laskesuusatamise lasketiiru rajamine
2018
2019

Kulud kokku, EUR

160 000

Omafinantseerimine
kokku, EUR
Omafinantseerimine
%
Omafinantseerimine
aastal 2018
Omafinantseerimine
aastal 2019
Vastutaja
Partner
Märkus

40 000
25%
10 000
30 000
SA Narva Linna Arendus
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Toetust taotletakse regionaalsete investeeringutoetuste programmist

§ 2. Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees

08.01.2018
Õiend määruse eelnõu juurde
"Narva linna arengukava aastateks 2008–2021" muutmine
Arengukava muutmise eelnõu on algatatud seoses projektitaotluse esitamise võimalusega,
mille eesmärk on Äkkekülasse laskesuusatamise lasketiiru rajamine.
Äkkeküla Narva Pähklimäe Terviseradasid arendatakse juba 10. aastat. Pähklimäe
Terviserajad kuuluvad Eesti Terviseradade võrgustikku ning haarab 4,3 km valgustatud
radasid ning rajatisi tervise- ja harrastuspordi tegelemiseks. Äkkeküla külastus on
keskmiselt ca 200-300 inimest päevas. Suuremateks tegevusteks on tervisespordi
harrastamine: kepikõnd, jooks, suusatamine ja treeningud jõulinnakus.
Äkkeküla on muutumas üha tähtsamaks spordirajatiseks. Tänaseks siin on toimunud 2
Eesti Meistrivõistlust: 2011 Narva Energiajooks ja 2016 Eesti Meistrivõistlused
maastikurattakrossis. Aastaringselt toimuvad Äkkekülas rahvaspordiüritused: Narva
Rattasõit, Narva jooksusarja maastikujooksu etapp, Narva Suusasõit ja viiakse läbi
projekti tasuta suusatunnid Narva koolidele.
Iga aastaga Äkkeküla muutub üha paremaks multifunktsionaalseks spordikeskuseks
looduses. Suvel 2017 on tekkinud laste mängu- ja spordimaa, mille sees on
õuetrenažöörid ja lastemänguronilad.
Äkkeküla areng toimub koostöös SA Eesti Terviseradadega, Kultuuriministeeriumi ja
Narva linnaga. Äkkeküla arendamise suuremad prioriteedid on aktiivse eluviiside
populariseerimine, spordi arendamine ja loodusesõbralike käitumismallide kasvatamine.
Suureks prioriteediks jääb spordivõimaluste arendamine Äkkekülas. Seoses sellega Narva
linna tellimusel on valmistatud «Äkkeküla lasketiiru kompleksi rajamise» ehitusprojekt.
Narvas on väga arenenud laskesuusatamine ning selle spordiala tegelemisega tingimused
on ette nähtud ka Äkkeküla arendamises.
Kohal toimetavates organisatsionides Narva Spordikooli «Energia» laskesuusatamise alal
ja Äkke suusaklubis tegutsevad 3 kvalifitseeritud treenerit, kes õpetavad lastele sportlikku
vaba-aja veetmise viisi murdmaasuusatamise ja laskesuusatamise kaudu. Äkke suusaklubi
sportlased on võimelised olema konkurentsivõimekad ka tippspordis, seda näitavad
tulemused Eesti Meistrivõistlustel murdmaa- ja laskesuusatamises. Äkke Suusaklubi kaks
sportlast osalesid Eesti laskesuusatamise koondise koosseisus Olümpiamängudel Sotšis:
Daniil Steptšenko ja Daria Yurlova.
Aastal 2017 koostöös SA Eesti terviseradadega algas Äkkeküla III etappi arendamine. Selle
sees on suuremas osas mullatööde algatamine vastavalt ehitusprojektile «Äkkeküla
lasketiiru kompleksi rajamine». Projektiga on valmis saadud objekti võsast puhastamine ja
kuivendatud territoorium, kaitsevallid ja valmis saamas elektrivalgustid. HMN toetusega
jätkub selle projekti loogiline sund: märklaudade vundamendi valamine, varustuse
soetamine (märklauad, matid, kaitseseinade paigaldamine).

Lasketiiru kompleksi kasutamine ei piirdu ainult laskesuusatajatege, ka Narva tuntud
laskruid Spordikoolist «Paemurru» leiavad endale treeninguteks ja võistlusteks võimaluse.
Projektitaotlus esitatakse Regionaalsete investeeringutoetuste programmi. Vastavalt
programmi tingimusi reguleerivale määrusele lähtutakse taotluste hindamisel muuhulgas ka
projekti prioriteetsusest ning tulenevusest arengukavadest või planeeringutest. Seega on
otstarbekas täiendada Narva Linna Arengukava antud tegevusega.

Georgi Ignatov
Direktor

