NARVA LINNAVOLIKOGU
HARIDUSKOMISJON
Koosoleku protokoll

Narva

1

1. septemb er

f019

nr

Algus kell 15:00 ja l6pp kell 16:35

Koosoleku j uhataj a: J elizav eta TSertova
Protokol I ij a : T atj ana Udovichenko

Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: Jelizaveta T5ertova, Irina JanovitS, Larissa
elenina,
Tamata Gusseva, Svetlana Lesihhina, Ljudmila Smirnova, Aleksandr Openko, V1[tSestav
Konovalov, Sergei Misnik.

Puudus: Tatjana Patsanovskaja,TatjanaKorelina, Heli Adamovits, Tatjana Babanskaja.

Kutsutud : Kultuuriosakonna j uhataj a asetiiitj a k

Okonoomika

Ameti jufriabi-analtiiitik

An

Rahandusameti direktor, Linnavalitsuse liige
Linnavalitsuse liige Viktoria Lutus, Kultuuri
Desel.

Kiilalised: Narva Linna Arendus ja Okonoomika Ameti direktor Juri Saija, Linnavoliko$u liige
Aleksei Miigi, Juri Afanasjev.

Koo soleku j uhataj a tutvustas piievakorra proj ekti.

Uhehaalselt kinnitati jZirgmine piievakord:
I

.

Narva linna noorte huvihariduse j a huvitegevuse kava 2017 -2020 muutmine;
aastateks 2008-2022,, muutmine.

2.,,Narva linna arengukava
Plievakorra arutelu.

/-

D

Vergun esines piievakorrakiisimusega ,,Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse
kava
2017-2020 muutmine". Antud kiisimuse esitamise ajal tekkisid komisjoni iiitmetetliipsustavad
kiisimused, millele vastas ettekandja. Kiisimusi esitasid ja arutelus osalesid J. TSertova,
A. Miigi,
I. Smirnova, V. Konovalov, L. Olenina.

orSUS: uhehaalselt (poolt 9) otsustati toetada otsuse eeln6u.

A. V6litok esines piievakorraktisimusega

,,,,Narva linna arengukava aastateks 200g-2022,,
muutmine". Antud kiisimuse esitamise ajal tekkisid komisjoni liikmetel t?ipsustavad kilsimused,
millele vastas ettekandja ja Kultuuriosakonna esindajad V. Lutus, L. Degel. Kiisimusi esitasid
ja arutelus osalesid J. T5ertova. I. Janovits, I. Smirnova, v. Konovalov, L. olenina.
Linna arengukava realiseerimiskava arutamisel komisjoni esimees ja komisjoni liikmed esitasid
j iirgmised muudatusettepanekud :

165

r84

193

Tegevus
Koolide j a giimnaasiumide
proj ekteerimine j a renoveerimine

Sdnastada j rir gmise lt ;

Turvameetmete rakendamine koolide
arvutiv6rkudes

Sdnastada

Tugiteenuste arendamine koolides ia
lasteaedades (sh dpilaskodu toetamine,
tugispetsialistide teenuse rakendamine ka
lasteaedades)

Muudatusettepanek
Koolide ja 1 i.imnaasiumide projekteerimine ja
renoveerimine vastavuses dppekava nduetega
fi.itisilise dppekeskkonna osas

jdrgmiselt:

Turvameetmete rakendamine tildhariduslike
asutuste arvutivdrkudes
Jaotadap 193 kaheks punktiks:

- Tugiteenuste arendamine koolides

ja

lasteaedades (sh tugispetsialistide teenuse
rakendamine ka lasteaedades)

- 0pilaskodu toetamine
Kajastada Narva linna arengukavas punkt
Rii gi giimnaasiumi ehitamine

oTSUS: uhehaalselt (poolt 9) otsustati toetada miiiiruse
muudatusettepanekute ga.

Koosolek kuulutati ldppenuks.

izav

T5ertova

omlslonl eslmees

7.ldare-ht
Tatjana Udovichenko

protokollija
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koos

tehtud

