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Linnavolikogu istungil olid kohal: Nikolai Burdakov, Vladimir Butuzov, Ilja Fjodorov, Jekaterina
Golubtsova, Sergei Gorlatš, Veera Grigorjeva, Irina Janovitš, Jelena Kavrus, Jana Kondrašova, Anna
Kovalenko, Ants Kutti, Svetlana Lešihhina, Sergei Lvov, Vladimir Mižui, Aleksei Mägi, Larissa Olenina, Fjodor
Ovsjannikov, Jelena Pahhomova, Anton Pratkunas, Katri Raik, Jüri Raud, Jan Saan, Olev Silland, Mihhail
Stalnuhhin, Tatjana Stolfat, Viktor Šemarin, Vladimir Tarahtin, Jelizaveta Tšertova, Aleksei Voronov, Galina
Vologdina.
Puudusid: Tamara Komlova.
Linnavalitsuse liikmetest olid kohal: abilinnapea Aleksei Jevgrafov, linnavalitsuse liikmed Jelena Golubeva,
Viktoria Lutus, Andrei Antonov.
Istungit juhatas linnavolikogu aseesimees Larissa Olenina.
Linnavolikogu liige K. Raik võttis algatajate nimel tagasi otsuse eelnõu „Linnavolikogu
õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“.
Abilinnapea A. Jevgrafov võttis Linnavalitsuse nimel tagasi
„Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2014 – 2020“ osalemine“.

otsuse eelnõu

„Meetmes

Linnavolikogu liige A. Voronov võttis algatajate nimel tagasi otsuse eelnõu „Linnavolikogu
õiguskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine“ ning tegi ettepaneku arutada päevakorraküsimus
„Narva Linnavolikogu esimehe valimine“ viimasena.
Istung avati ühehäälselt.
Kinnitati istungi järgmine päevakord – poolt 28.
1. Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine.
2. Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“ hankemenetluse
korraldamine.
3. Linnavara tasuta kasutusse andmine.
4. Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande kehtestamine.
5. Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine.
6. Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere tn 71b, Narva,
kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks.
7. Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine.
8. Arupärimisele vastamine: Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva Haigla
lasteosakond“ (14.06.2018 nr 2-21/6221) vastab linnavalitsuse liige A. Antonov (26.07.2018 nr
1.27/6221-5).
9. Narva Linnavolikogu esimehe valimine.

Pöördumised, avaldused, arupärimised.
Esines linnavolikogu liige J. Raud.
Esines linnavolikogu liige J. Kondrašova.
Esines linnavolikogu liige A. Mägi (avaldus lisatud protokollile).
Esines linnavolikogu liige A. Voronov.
Esines linnavolikogu aseesimees J. Pahhomova.
Esines linnavolikogu liige I. Fjodorov.
Esines linnavolikogu aseesimees L. Olenina.
Esines linnavolikogu liige M. Stalnuhhin.
Linnavolikogu liige A. Voronov luges ette otsuse linnavolikogu fraktsiooni „Narva - meie kodu“
moodustamise kohta (lisatud protokollile).
Esines linnavolikogu liige K. Raik.
Päevakorraküsimusega „Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine“ esines linnavalitsuse liige,
Rahandusameti direktor J. Golubeva.
Linnavolikogu liige I. Janovitš palus täpsustada, kas selle päevakorraküsimuse hääletamises esineb
huvide konflikt või mitte.
Fraktsiooni Meie Narva aseesimees A. Kutti palus enne hääletamist fraktsioonivaheaega.
Esinemised antud päevakorrapunkti teemal:
Esines linnavolikogu aseesimees, strateegilise komisjoni esimees L. Olenina ning esitas komisjoni
muudatusettepaneku (lisatud protokollile).
Esines linnavolikogu aseesimees, fraktsiooni Narva – meie kodu aseesimees J. Pahhomova ning
esitas fraktsiooni muudatusettepanekud (lisatud protokollile).
Esines linnavolikogu liige J. Raud.
Vastuseks I. Janovitši küsimusele vastas linnasekretär A. Liimets järgmiselt: mina, linnasekretär ei
oma õigust volikogu kantselei tegevusse sekkuda, sellepärast ma loodan, et selle kommentaari annab
Teile volikogu kantselei, kus on kolm ametnikku, kes tegelevad pidevalt teiega. Kui kellelgi on hirm,
siis teatage oma mitte soovist kandideerida. Selle võrra on häälte arv väiksem kokkuvõtete tegemisel.
Linnavolikogu aseesimees J. Pahhomova kuulutas välja fraktsioonivaheaja.
Pärast vaheaega esines linnavolikogu liige A. Mägi ning vastas linnasekretäri kommentaarile:
vastavalt Narva Linnakantselei põhimääruse § 2 lg 18 kuni 21 Linnakantselei ülesanneteks on
valmistada ette infomaterjale Narva linna kodulehekülje pidevaks uuendamiseks ning uuendada

regulaarselt Narva linna kodulehekülge, konsulteerida Linnavolikogu liikmeid, Linnavalitsust, selle
struktuuriüksuste töötajaid juriidiliselt kohaliku omavalitsuse organite tegevusega seotud küsimustes.
Järelikult on linnasekretäri süüdistused volikogu kantselei suunas alusetud ning palun ära märkida
antud protokollis linnasekretäri poolt öeldut. See saab olla näiliseks materjaliks Kaitsepolitseiameti
poole pöördumiseks ja teiseks on veel ühe linnasekretäri vastu distsiplinaarmenetluse algatamise
avalduse esitamise ajendiks.
Võeti määruse eelnõu aluseks – poolt 28.
Hääletati strateegilise komisjoni muudatusettepanek – poolt 20.
Hääletati fraktsiooni Narva - meie kodu muudatusettepanekud – poolt 28.
Võeti vastu määrus nr 15 „Narva linna 2018. aasta eelarve muutmine“ – poolt 24.
Päevakorraküsimusega „Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“
hankemenetluse korraldamine“ esines linnavalitsuse liige, Rahandusameti direktor J. Golubeva.
Võeti vastu otsus nr 43 „Riigihanke „Narva linnale audiitorteenuste osutamine aastateks 2018-2021“
hankemenetluse korraldamine“ – poolt 29.
Linnavolikogu liige A. Mägi teatas, et ei osale järgmise päevakorraküsimuse arutelus ega
hääletamises.
Päevakorraküsimusega „Linnavara tasuta kasutusse andmine“ esines
Kultuuriosakonna juhataja V. Lutus.

linnavalitsuse liige,

Võeti vastu otsus nr 44 „Linnavara tasuta kasutusse andmine“ – poolt 28.
Päevakorraküsimusega „Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande
kehtestamine“ esines linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja V. Lutus.
Ettekandja vastas linnavolikogu liikme küsimustele.
Võeti vastu otsus nr 45 „Narva linna kultuuristrateegia 2030 koostamise algatamine ja lähteülesande
kehtestamine“ – poolt 28.
Päevakorraküsimusega „Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine“
esines abilinnapea A. Jevgrafov.
Linnavolikogu liikme O. Sillandi küsimusele kas ta võib hääletada, vastas linnasekretär A. Liimets, et
võib küll.
Võeti vastu otsus nr 46 „Munitsipaaleluruumi Hariduse tn 28-7 Narvas otsustuskorras võõrandamine“
– poolt 28.
Päevakorraküsimusega „Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere
tn 71b, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks“ esines abilinnapea
A.Jevgrafov.
Esinemised antud päevakorrapunkti teemal:
Esines linnavolikogu liige, linnamajanduskomisjoni esimees A. Voronov ning esitas komisjoni
muudatusettepaneku (lisatud protokollile).

Võeti otsuse eelnõu aluseks – poolt 29.
Hääletati linnamajanduskomisjoni muudatusettepanek – poolt 29.
Võeti vastu otsus nr 47 „Nõusoleku andmine Narva linna omandis olevaid Rakvere tn 71 ja Rakvere
tn 71b, Narva, kinnistuid koormava hoonestusõiguse võõrandamiseks“ – poolt 29.
Päevakorraküsimusega „Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine“ esines abilinnapea
A.Jevgrafov.
Esinemised antud päevakorrapunkti teemal:
Esines linnavolikogu liige, linnamajanduskomisjoni aseesimees A. Mägi ning esitas komisjoni
muudatusettepanekud (lisatud protokollile).
Võeti otsuse eelnõu aluseks – poolt 29.
Hääletati linnamajanduskomisjoni muudatusettepanekud – poolt 29.
Võeti vastu otsus nr 48 „Narva parkimiskorralduse andmekogu asutamine“ - poolt 29.
Linnavolikogu fraktsiooni Meie Narva arupärimisele „Narva Haigla lasteosakond“ (14.06.2018 nr 221/6221) vastas linnavalitsuse liige A. Antonov (26.07.2018 nr 1.27/6221-5).
Ettekandja vastas linnavolikogu liikmete küsimustele.
Päevakorraküsimusega “Narva Linnavolikogu esimehe valimine” esines linnavolikogu liige
A.Voronov.
Linnavolikogu liige A. Voronov esitas fraktsiooni Narva - meie kodu poolt linnavolikogu esimehe
kandidaadiks Irina Janovitš´.
Linnavolikogu liige K. Raik esitas fraktsiooni Meie Narva poolt linnavolikogu esimehe kandidaadiks
Jana Kondrašova´ (esildus ja J. Kondrašova kirjalik nõusolek kandideerimiseks on lisatud
protokollile).
Irina Janovitš andis oma nõusoleku kandideerimiseks suuliselt.
Esinemised antud päevakorraküsimuse teemal:
Esines linnavolikogu liige J. Raud.
Esines linnavolikogu liige M. Stalnuhhin.
Linnavolikogu aseesimees L. Olenina tegi ettepaneku kinnitada
häältelugemiskomisjoni koosseisus: S. Gorlatš, A. Kovalenko, O. Silland.

salajase

hääletuse

Ühehäälselt kinnitati nimetatud häältelugemiskomisjon.
Linnavolikogu aseesimees L. Olenina kuulutas välja vaheaja salajase hääletuse hääletussedelite
ettevalmistamiseks ning salajaseks hääletuseks.

Pärast antud vaheaega fraktsiooni Narva - meie kodu esimees A. Voronov palus enne hääletamist
fraktsioonivaheaega.
Linnavolikogu aseesimees L. Olenina kuulutas välja vaheaja.
Pärast vaheaega S. Gorlatš luges ette häältelugemiskomisjoni protokolli ja kuulutas välja salajase
hääletamise tulemused. Salajase hääletamise tulemusel osutus Narva Linnavolikogu esimeheks
valituks Irina Janovitš – poolt 21. Jana Kondrašova – poolt 8.

Kuulutati istung lõppenuks.

Larissa Olenina
Linnavolikogu aseesimees

Julia Lašina
Protokollija

