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koosoleku toimumise arguse kellaaeg: 15.00
koosoleku toimumise rdpu kellaa"g,ls.so
koosoleku juhataja nimi: Jerizaveta rsertova
koosoreku protokoilija nimi: Irina Janovitb

Koosolekul osalesid jiirgmised hariduskomisjoni liikmed
-lelizavetaTbertova, Irina Janovitb,
Larissa Olenina, Tamara Gusseva, Svetlana LeSihhina, Ljudmila
Smirnova, Aleksandr
openko, Tatjana Babanskaja, Vjatbeslav Konovalov, Sr:rgei Misnik,
Tatjana Korelina, Tatjana
Patsanovskaja, Alla Butkevitb, Olga Elksnin
Koosolekul puudusid - Heli Adamovitb

Koosolekule kutsutud - Larissa Degel, Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonna juhataja
asetaiitja haridusalal; Vladislav Iljin, referent; Tatjana
Lennuk, Linnamajandusameti
kommunaal- ja ehitusosakonna juhataja.
I(oosoleku ktilalised - Aleksei Magl hnnavolikogu liige.
Pdevakord:

1.
2.

Linna arengukava ldbivaatamine
Meetmes,,P6hikooliv6rgu korrastamine perioodil20'1,4-2020,, osalemine.

Ktisimuse liibivaatamise ja arutamise kiiik

1. Linnaarengukavaliibivaatamine
Narva Linna Arenduse ia

Okonoomika Ameti

juhiabi-analiiritik

Anton V6litok esitas komisjoni liikmetele ettekande linna arengukava ja arengukava
realiseerimiskava kohta. Oma ettekande kiiigus andis ta komisjoni liikmetele
seletused

realiseerimiskavas esitatud tegevuste kohta ja vastas komisjoni liikmete ki.isimustele.
Linna arengukava ja arengukava realiseerimiskavzr ldbiarutamisel tekkisid komisjoni
esimehel ia komisioni
m
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Muudatusettepanek
Narva Kesklinna Giimnaasiumi
ehitustiitid (sh proi ekteerimine)

V6etakse arengukava realiseerimiskava tegevustest
maha

reaal- ja loodusteaduse kabinettide

S6nastada jdrgmiselt:
reaal- ja loodusteaduse kabinettide

rekonstrueerimine ja varustamine
vastavalt uue 6ppekava n6uetele
poiste tiicidpetuse kabinettide
rekonstrueerimine ja varustamine
vastavalt tdnaplieva n6uetele

rekonstrueerimine ja varustamine vastavalt uue
6ppekava n6uetele (Piihklimde-, Soldino-, Kreenholmi
Gimnaasium; 5. kool, I(gelteliitseum, paju Kool)
S6nastada j2irgmiselt:

(Kesklinna-, Ecsti-, Piihklimiie-,
Kreeenholmi Giimnaasium; Narva
Keelteliitse um, 6.-, paiu Kool)

Poiste too6petuse kabinettide rekonstrueerimine
varustamine vastavalt tAnapdeva n6uetele
(PAhklimiie-, Soldino-, IGeenholmi Gtimnaasium;
6. kool, Keelteltitseum, Paju Kool)

lasteaedade remondiks
proj ekteerimine (kSigepealt

Uhendada need tegevused

tualetid)

ia

165

lasteaedade remonditiiiid
S6nastada jdrgmiselt:

770

Narva Koorikooli renoveerimine
(aknade vahetamine, remont ja
seadmed)

vahetarrrine, remont ja seadmed)
Vdetakse arengukava realiseerimiskava tegevustest
maha

Koolide tarkvara rent

777

Narva Muusikakooli renoveerimine (akende

2. Meetmes ,,P6hikoolivdrgu

korrastamine periood il201,4-2020,, osalemine.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja asetiiitja haridusalal
Larissa Degel:
Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Amet koosiloos Kulfuuriosakonnaga
on esitanud
projekti ettepaneku Narva Kesklinna Gi.imnaasiumi iimberkorraldamisel
tekkiva p6hikooli
Sppehoone ehitamiseks ja sisustamiseks meetmesse
,,lP6hikooliv6rgu korrastamine perioodil

' Meetme eesmiirk on aidata kaasa kooliv6rgu korrastamisele viies
tildhariduskoolide hoonetes 6ppekohad vastavusse demograafiliste
muutustega.
vastavalt SA Innove 20.06.2018 kirjale nr 3-3.U7972 meetme tegevuse
,,p6hikooliv6rgu
korrastamine" ettepanekute II vooru hindamisfullemustele
vooru eelarvele on
"itr;
valikukomisjon seadnud projekti osas k6rvaltinglimused v6imalikuks
investeeringute
kavasse arvamiseks. KSrvaltingimus on v6tta projekti abik6lblikul
perioodil volikogus vastu
otsused, mille kohaselt hiljemalt 5 aasta jooksul peale projekti abik8lbhkkuse
perioodi l6ppu
vdhendatakse haridustarisfut vdhemalt 7000 ruutmeerri v6rra. projekt
saab rahastuse ainult
k5rvaltingimuste tiiitmisel. Projektiga on ette n2ihtud Narva linna
kooliv6rgu
rimberkorraldamine, mis kuulub linnavolikogu ainupiidevusse. Viktoria
Lutus tdpsustas ka,
et antud projekti l6ppkuupiievaks on3I.0g.2022. a.
Komisjoni esimees Jelizaveta Tbertova ja komisjoni liikmed Larissa
Olenina, Sergei Misnik ja
linnavolikogu liige Aleksei Mdgi esitasid tiipsustavad ktisimused meetmes
osalemise kohta.
Esitatud krisimuste alusel oli tehtud jdrgmised ettepanr:kud:
1' Teha otsuse eeln6us parandus lisades meetme l6ppkuupiieva, nimelt 37. august 2022.
2014-2020"

a.

2.
3.

Teha otsuse eeln5us parandus lisades tdpsustus T}}Orn2arvutamise kohta.
Kontrollida otsuse eeln6us esitatud viide 6iguslikule alusele.
Pdrast otsuse eel:r5u liibivaatamist ja arutamist olid komisjoni esimees ja
liikmed arvamusel,
et kui otsuse eelnSu tuleb parandatud ja muudetud vastavalt hariduskomisjoni
soovitustele,
siis v6iks antud otsuse eeLr6u heaks kiita.

Otsused:
1. Teha lirura arengukava realiseerimiskavas muudatused punktide s 1.52, 760, 161, 164,
165, 170 ia 177 ja saada komisjoni otsuse muudatusettepanekute kohta strateegilise
komisj oni koosolekul ldbivaatamiseks.
2. Parandada ja lisada otsuse eel_n6u.
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Irina janovitb
linnavolikogu
hariduskomisjoni protokollija

