NAR LINNAVOLIKOGU
PIIRIAARSE JA VALISKOOSTOO KOMISJON
Koosoleku protokoll

07.03.2019. am 7

Narva
Algus kell 15.00
L6pp kell 16.20
Koosoleku juhataj a: J. Kavrus.

Protokollija: A. Chernikov.
Koosplekul osalesid komisjoni liikmed: J. Kavrus, L. Olenina, T. Laanvee, A. Chernikov, A.
Kovalenko, A. Voronov.

Koosqleku juhataja tutvustas piievakorra eeln6u. Piievakorra kinnitamisel on tehtud
mudatused: punkt 5 oli piievakorrast maha vdetud seoses esineja puudumisega. Antud
punktt arutamine on edasi hikatud komisjoni jiirgmisele koosolekule.
Uhehlialselt kinnitati koosoleku piievakord:

1.

Ulevaade tihisprojekti ,,J6epromenaadid 3" seisust; 2019. aasta i.irituste plaan
(esi.nes Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti direktor G. Ignatov).

2.

Pro.lekti ideede arutamine tiiiendavas taotlusvoorus sooviavalduse esitamiseks
,,Munitsipaal vahelise koost66 parandamine" valdkonnas (esines Linna
Arenduse ja Okonoomika Ameti direktor G. Ignatov).

3.

Urituses ,,Euroopa koostdci paev 2079" osalemise ideed (esines Linna
Arenduse ja Okonoomika Ameti direktor G. Ignatov).

4.

Uhisistungi piiriiiiirse ja viiliskoostdti komisjoni ja Narva linna
eriindaj ate Jaanilinna rahvasaadikute j a admini stratsio oni e sindaj ate g a
arutlemine ja planeerimine (esines koosoleku juhataja J. Kavrus).
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Piievakorraktisimusega ,,Ulevaade iihisprojekti ,,Jdepromenaadid
lirituste plaan" (materjal on lisatud)

3"

seisust; 2019. aasta

.Ktisimused: G. Ignatov.
lEsinesid: G. Ignatov, A. Voronov, T. Sharova, A. Veevo, N. Orova.

,Arutamine: antud kiisimuse arutamine on edasi ltikatud Piiritiiirse ja v[liskoostcid komisjoni
jiirgmisele koosolekule seoses uue projekteerimise konkursi liibiviimisega Jaanilinna
administratsiooniga. On tehtud ettepanek informeerida Euroopa komisjoni antud
probleemidest ja leida nende lahendamise teed.
Otsustati: teavel. v6eti arvesse.

Piievakorrakiisirnusega ,,Projekti ideede arutamine tiiiendavas taotlusvoorus sooviavalduse
e:sitamiseks,,Munitsipaal vahelise koostd<i parandamine" valdkonnas".

I(iisimused: G. Ignatov.
Ilsinesid: G. Ignatov, T. Sharova, A. Veevo, N. Orova, L. Olenina.
l\rutamine: arutluse kiiigus on esitatud ideed: Narva linna veebilehe parendamine, i.irituste
korraldamine ja liibiviimine,,Piiriiiiirse koostdo i.irituste plaani" piires.
Otsus: oodata projektikava esitamist, millest liihtudes kavandada vdimalikke ettepanekuid
i,Ceede ellu viimiseks.
Otsustati: teavet v6eti arvesse.

F'iievakorraktisimusega,,Euroopa koostd<i pdev 2079" osalemise ideed".
Xl.iisimused: G. Ignatov.
E)sinesid: G. Ignatov, T. Sharova,

A. Veevo, N. Orova, L. Olenina, J. Kavrus.

lr.rutamine: arutluse kiiigus on esitatud ideed: matk piki merekallast: ttiiskasvanud - 10 km,
lapsed - 5 km; 21.09.2019. a muusikatrituse ,,Muusikasild Narva-Jaanilinn" liibiviimine.
Otsustati: teavet v6eti arvesse.

P?ievakorraktsimusega ,,Uhisistungi piiri?iiirse ja v[liskoosto<i komisjoni ja Narva linna
ersindajate Jaarrilinna rahvasaadikute 1a administratsiooni esindajatega arutlemine ja
planeerimine"
K-risimused: J. Kavrus.
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.Arutamine: arutati teemasid komisjoni tihisistungi liibiviimiseks, suviste tihis tuste
liibiviimist. Ettepanek: ltibi viia komisjoni istung 27.-29. miirtsil 2019. a.
Otsustati: teavet v6eti arvesse
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