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koosoreku toimumise alguse kellaaeg: 14.00
koosoleku toimumise l6pu kenaa"g' 1s.oo
koosoreku juhataja nimi: Jerizaveta Tbertova
koosoleku protokollija nimi: Irina Ianovitd

loosolekul osalesid j iirgmised
S,vetlana LeSihhina, Ljudmila
tr4isnik, Juri Afanasfev, Heli
I

E;abanskaja.

tr'oosolekul puudusid l.oosolekule kutsutud -

na /- 5/P2C/

d - Jelizaveta Tbertova , hinaJanovitl,
penko, Vjatbeslav Konova.lov, Sergei

Gusseva, Larissa Olenina, Tafiana

olga Elksnin, Tatjana Korelina.
viktoria Lutus, Kultuuriosakonna juhataja;
Larissa Degel, Kultuuriosakonna juhataja aset?iitja;
Anton v6litok, Narva Linna Arenduse ja okonoomika Ameti

Koosolekukiilalised-

Juhiabi-analiiiitik
Jelena Kavrus, Jekaterina Golubtsova, Aleksei Jevgrafov, Anna
Veevo, Jelena Golubeva

Pievakord:
1. volituse andmine kokkuleppe s6lmimiseks. Ettekandja v. Lutus.
2' Narva Linnavolikogu mddruse eelndu juurde,,"Narva linna arengukava aestateks
2008-2029" muutmine,,. E ttekandj a Anton Vdlitok
Volituse andmine kokkuleppe s6lmimiseks.
Narva Linnavalitsuse
Iiikmetele vahelises k
L.

liiriviidud

Hbireekimi

hariduslkomisjoni
usministereriumiga

atustest.
Ettekandja teatas selles! et20.06.20 hariduskomisjon vaatas juba
antud krisimus liibi ja tegi 4
etfepanekut, millist olid osalisert v6etud toosse ja muudetud.
Ettekandja esitamise ajal tekkisid komisjoni liikmetel
tdpsustavad krisimused. Kiisimused
es Ltasid Jelizaveta TSertova, Ljudmila Smirnova.
Ollsustati:
To,etada otsuse eeln6u ja saata linnavolikogu isfungil
ldbivaatamiseks.
otsuse poolt oli 12 hariduskomisjoni liiget, vastu 0 ja
erapooletuid 0.

2' Narva Linnavolikogu mlidruse eeln6u juurde
,,"Narva linna arengukava aastateks 200&
20'^r-3" muuhnine".
Narva Linna Arenduse ja okonoomika Ameti
Juhiabi-anali.iritik Anton v6litok esitas
ha:iduskomisjoni liikmetele ettekande linna arengukava ja
arengukava realiseeri.miskava

ko]rta' Ettekandja andis iilevaade otsuse eeln6u ja kavandatud
muudatuste kohta.
Onra ettekande kdigus andis ta komisjoni liikmetele seletused
realiseerimiskavas esitatud
teg,evuste kohta ja vastas komisjoni riikmete kiisimustere.
Lirna arengukava ja arengukava realiseerimiskava liibiarutamisel tekkisid
kromisjoni
esiinehel ja komisjoni liikmeter jiirgrnised muu latusettepanekud:

Ns

40

741

Muudatusettepanek
Narva Paemurru Spordikooli
Kreenholmi staadioni
projekteerimine
Riigigiimnaasiumi ehitamine ja
avamine Narvas vastavalt
Haridusministeeriumi j a Narva
linna vahel sdlmitud lepingule

S6nastada jiirgmiselt:

Narva Kreenholmi staadioni proj ekteerimine
sonastada jdrgmiselt:

Riigigiimnaasiumite ehitamine ja avarnine Narvas
vastavalt Haridusministeeriumi ja Narva linna
vahel

0tsustati:
lloetada mearuse eelndu kahe muudatusettepanekutega.
ll hariduskomisjoni liiget, vastu 0ja erapooretuid r.

otsuse poolt oli

lirnnavolikogu hariduskomisjoni protokollija

