
P Ä R A N D I  V A S T U V Õ T M I S E  K O R D  

1. ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesoleva korra eesmärgiks on sätestada Narva Linnavalitsuse ja tema ametnike 

pädevus ja tegevuse põhimõtted pärandvara vastuvõtmisel Narva linna poolt 

pärimisseaduse alusel (edaspidi seadus). 

1.2. Seadusega Narva linnale antud õigusi ja peale pandud kohustusi teostab Narva 

Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus). 

1.3. Pärimisega seotud toimingutes esindab linnavalitsust Narva Linnavalitsuse 

Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet (edaspidi Amet). 
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1.4. Notaribüroos vormistatavatele dokumentidele pärija õigustesse astumiseks 

kirjutab Narva linna nimel alla linnapea. 

1.5. Pärimisega seotud otsused, mida ei ole nimetatud käesolevas korras, tehakse 

linnavalitsuse korraldusega, mille eelnõu valmistab ette Amet. 

1.6. Käesolevas korras kinnisvara kohta kehtestatud pärimise sätteid kohaldatakse ka 

ehitistele, nende reaal- ja mõttelistele osadele ning pooleliolevatele ehitistele kuni nende 

aluse ja teenindamiseks vajaliku maatüki kandmiseni kinnistusraamatusse või maa riigi 

omandisse jätmise jõustumiseni, samuti muule varale, sh varalistele õigustele. 

1.7. Seadusjärgse pärimise korral ei saa Narva linn pärandist loobuda. 

2. PÄRANDI VASTUVÕTMINE 

2.1. Pärandi vastuvõtmiseks või sellest loobumiseks vajalike toimingute teostamiseks 

ja pärandvara inventuuri tegemiseks, sh seaduse § 137 lg 4 ettenähtud pärandvara 

nimekirja koostamiseks, määratakse Ameti direktori käskkirjaga vastutav ametnik. 

2.2. Kui linnavalitsuse struktuuriüksused, nende allasutused, ametnikud või töötajad 

omavad teavet vara kohta, mille arvatavaks pärijaks on Narva linn, on nad kohustatud 

sellest viivitamatult kirjalikult informeerima Ametit. 

2.3. Kui mistahes huvitatud isik omab teavet vara kohta, mille arvatavaks pärijaks on 

Narva linn, on tal õigus pöörduda Ametisse teatega, mis peab sisaldama käesoleva korra 

punktis 2.4. nimetatud andmeid. 

2.4. Ametile esitatav kirjalik teade peab sisaldama järgmist informatsiooni: 

2.4.1. vara nimetus, seda iseloomustavad andmed, asukoht ja aadress; 

2.4.2. võimaluse korral vara viimase omaniku ees- ja perekonnanimi, surmapäev ja 

viimane elukoht; 

2.4.3. muud olemasolevad päritavat vara puudutavad andmed. 
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2.5. Kui teate saamisel selgub, et Narva linn ei ole teates nimetatud vara pärijaks, 

informeerib Amet teate esitajat sellest kirjalikult. 

2.6. Pärast käesoleva korra punktis 2.2. nimetatud teate saamist vara kohta, mille 

oletatavaks pärijaks on Narva linn, teostab Amet, ja nimelt punktis 2.1. nimetatud 

vastutav ametnik, toimingud, mis on vajalikud pärandi vastuvõtmiseks, sh pöördub notari 

poole taotlusega pärandi vastuvõtmise avalduse vormistamiseks, pärandvara inventuuri 

määramiseks ja pärimistunnistuse väljastamiseks. 

2.7. Pärandvara hindamiseks sõlmib Amet tähtajalise lepingu sõltumatu eksperdiga 

vara hindamisteenuste osutamiseks. 

2.8. Vastavalt seadusele võib Amet vajaduse korral esitada kohtule taotluse 

pärandvara hoiumeetmete rakendamiseks või hooldaja nimetamiseks pärandvara 

valitsemise eesmärgil. 

2.9. Testamendi- või pärimislepingujärgse pärimise korral, kui kohustuste üldsumma, 

millega pärandvara on koormatud, ja kulutused, mis on seotud pärandi vastuvõtmisega, 

ületavad pärandvara maksumuse, ja/või pärandi vastuvõtmine ei ole majanduslikult 

otstarbekas, loobub Narva linn pärandi vastuvõtmisest. Pärandist loobumise otsustab 

linnavalitsus oma korraldusega, mille eelnõu valmistab ette Amet. Linnavalitsuse 

korralduse alusel pöördub vastutav ametnik notari poole taotlusega pärandist loobumise 

avalduse vormistamiseks. 

2.10. Pärimisega seotud kulutused, sh nõutavate dokumentide vormistamise kulud, 

teenuste eest tasumine (notariaal-, hoiu-, hindamis-, kommunaalkulud, inventuuri 

tegemise kulud jm), riigilõivud, kaetakse linna eelarvest Ametile eraldatavate 

sihtotstarbeliste vahendite arvel. 

3. KOHUSTUSTE TÄITMINE 

3.1. Kuna pärandi inventuur on kohaliku omavalitsusüksuse poolt pärimise korral 

kohustuslik, vabaneb Narva linn pärandaja võlgade tasumise kohustusest oma vara 

(linnavara) arvel nende võlgade osas. 

3.2. Kui pärandvarast ei jätku pärandaja kõigi võlgade tasumiseks, tuleb esitada 

pankrotiavaldus pankroti väljakuulutamiseks pärandvara suhtes pankrotiseaduses 

ettenähtud korras. 

4. LINNA POOLT PÄRITUD VARA VALITSEMINE, KASUTAMINE JA KÄSUTAMINE 

4.1. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet valitseb päritud vara 

järgmiselt: 

4.1.1. kinnistu - võtab oma bilanssi; 

4.1.2. raha - kannab linna eelarvesse. 
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4.2. Päritud vara kantakse linnavara registrisse, kui tegemist on: 

4.2.1. kinnisvaraga; 

4.2.2. vallasvaraga, mille bilansiline maksumus on üle 63,91 eurot (kuuskümmend 

kolm eurot 91 senti); 

4.2.3. vallasvaraga, mille bilansiline maksumus on kuni 63,91 eurot (kuuskümmend 

kolm eurot 91 senti), kui varal on kunstiline või antikvaarne väärtus. 

[ – jõust. 28.11.2010]  

4.3. Linnavara registrisse kantakse järgmised andmed: 

4.3.1. vara koosseis ja asukoht; 

4.3.2. vara inventeerimishinnang; 

4.3.3. pärimisõiguse tunnistuse number ja väljaandmise kuupäev; 

4.3.4. vara edasise valitsemise, kasutamise ja käsutamise otsus. 

4.4. Kui linnavalitsus otsustab, et varal puudub väärtus linna huvides kasutamiseks, 

selle säilitamine ei ole võimalik või säilitamiseks tehtavad kulutused on põhjendamatult 

suured ja/või vara on muutunud kasutamiskõlbmatuks, siis vara kas võõrandatakse 

vastavalt «Linnavara võõrandamise korrale», antakse käsutusse vastavalt «Linnavara 

kasutusse andmise korrale» või kantakse maha «Linnavara kõlbmatuks tunnistamise, 

mahakandmise ja hävitamise korrale». 

5. LÕPPSÄTTED 

5.1. Narva linna poolt pärimislepingu sõlmimise otsustab linnavalitsus oma 

korraldusega, mille eelnõu valmistab ette Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja 

Linnaplaneerimise Amet. 
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5.2. Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet on kohustatud 

informeerima Narva Linnavolikogu käesoleva korra punktis 4.3. nimetatud andmetest 1 

(üks) kord poolaastas. 
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