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Koosolekul osalesid j?irgmised hariduskomisjoni liikmed -JehzavetaTSertova, Irina
Janovitj,
Larissa Olenina, Tamara Gusseva, Svetlana Le5ihhina, Ljudmila Smirnova, Aleksandr
Openko, Tatjana Babanskaja, VjatSeslav Konovalov, Sergei Misnik, Tatjana Korelina
Koosolekul puudusid - Heli AdamovitS, Tatjana Patsanovskaja, OIga Elksnin, Alla Butkevitb
Koosolekule kutsutud

- Viktoria Lutus, Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja.

Koosoleku kiilalised - Aleksei Miigi, linnavolikogu tiige.
Pdevakord:

1. Meetmes,,P6hikooliv6rgu

korrastamine periood

il

2074-2020,, osalemine.

Kiisimuse liibivaatamise ja arutamise kiiik
1. Meetmes,,P6hikooliv6rgu korrastamine periood il z0t4-2020,, osalemine.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakorura juhataja Viktoria Lutus:
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet koostoos Kultuuriosakonnaga on esitanud
projekti ettepaneku Narva Kesklinna Giimnaasiumi timberkorraldamisel tekkiva p6hikooli
6ppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks meetmesse ,,PShikooliv5rgu korrastamine perioodil
2014-2020". Meetme eesrhdrk on aidata kaasa kooliv6rgu korrastamisele viies
tildhariduskoolide hoonetes 6ppekohad vastavusse demograafiliste muutustega.
Projekti kogueelarveks on planeeritud kuni 6 177 647 eurot, millest toetus moodustab kuni 5
200 000 eurot (85%) ja Narva linna omafinantseering moodustab kuni 912 642 eurot (15%).
Projekti elluviimine on planeeritud perioo dile 2017 - 2020. Projekti oma- ja sildfinantseering
on kinnitatud Narva Linnavolikogu 15.06.2012 otsusega nr 33.
Vastavalt SA krrove 20.06.201,8 kirjale nr 3-3.1,17972 meetme tegevuse ,,P6hikooliv6rgu
korrastamine" ettepanekute II vooru hindamistulemustele ning vooru eelarvele on
valikukomisjon seadnud projekti osas k6rvaltingimused v6imalikuks investeeringute
kavasse arvamiseks. Kdrvaltingimus on vStta projekti abikdlblikul perioodil volikogus vastu
otsused, mille kohaselt hiljemalt 5 aasta jooksul peale projekti abik6lblikkuse perioodi l6ppu
vdhendatakse haridustaristut vdhemalt 7000 ruutmeetri v6rra. Projekt saab rahastuse ainult
k6rvaltingimuste tiiitmisel. Projektiga on ette niihtud Narva linna koolivdrgu
iimberkorraldamine, mis kuulub linnavolikogu ainuplidevusse. Viktoria Lutus tdpsustas ka,
et antud projekti lSppkuupiievaks oniL.08.2022. a.
Komisjoni liikmed Jelizaveta T5ertova, Larissa Olenina, Vjatbeslav Konovalov, Ljudmila
Smimova, Sergei Misnik ja linnavolikogu liige Aleksei Miigi esitasid tdpsustavad kiisimused
meetmes osalemise kohta.

Esitatud ktisimuste alusel oli viilja selgitatud, et m6ned meetmes osalemise momendid on
ebaselged ja arusaamatud, nimelt:
1,. Meetme pealkiri on ,,P6hikooliv6rgu korrastamine perioodil 2014-ZOZO',
arusaamatus on aastatel. Kui projekti l6ppkuupZievaks on 31.08.2022. a., siis meetme

2'

Pealki4as nimetatud aastad on vastuolus projekti tiihtpzieva
kiii.iplievadega.
Otsuse eeln6us on nimetatud sA Innove 20.06.207g kirja nr

ja projektis esitatucl

3-3.1./7g72, milrega erne
otsuse vasfuv6tmist ja koosk6lastamist sooviksid hariduskomisjoni
esimees ja
liikmed tutvuda.
3' Otsuse venekeelses variandis on jutt viie kooli kohta (!ezr Mepbr - cnoco6crBoBarb
ynopt4oqeHr(Io ruKonsuof't cerr{ B r;.;rrtr 3AaHw:tx o6uqeo6pasonarezbHbrx
LtrKoz,
nPvrBer'fl B rrtrrvr 3AaHMtrx o6uleo6pa3oBarezbHbrx rrlKoz yue6urre Mecra
B
coorBercrBrre c AeMorpaQrvecx \rMrr MsMeHorrvrt v^vr). Komisjoni liikmetel
on jAeinud
arasuumatus, millised nimelt on need viis kooli ja mis nende ja teiste
koolidega
l6puks tuleb.
Piirast otsuse eelr6u lAbivaatamist ja arutamist olid kornisjoni esimees ja liikmed
arvamusel, et otsuse eeln6u osufus liialt tooreks ning vajab tiipsustamist.
Komisjoni esimees Jelizaveta T5ertova tegi ettepaneku anda otsuse eeln6u tagasi
uueks
liibitootamiseks ja vaadata antud otsuse eeln6u llibi uuesti jiirgmisel hariduskomisjoni
koosolekul.

Otsused:
1. Anda otsuse eeln6u tagasi uueks labitootamiseks.
2. Tutvustada hariduskomisjoni liikmetele ja linnavolikogu liikmele Aleksei Miigi SA
Innove 20.06.2018 kirja nr g-3.U7972.

3' Anda hariduskomisjoni liikmetele seletusi Kesklinna Gi.imnaasiumi

4.

rimberkorraldamise ja Riigi Gtimnaasiumi ehitamise projektide kohta.
Anda hariduskomisjoni liikmetele seletusi meetmes osalemise kuupdevade/tiihtaja
kohta.
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