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Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: Jelena Pahhomova, Jelena Kavrus, Vladimir
MiLui, ole,v Silland, Galina Vologdina, JelizavetaT5ertova, llja Fjodorov.
Puudusid: Tamara Komlova, Aleksei Voronov.
Koosolekul osales: Linnavolikogu esimees Irina Janovit5.
Kutsutud: linnapea Aleksei Jevgrafov, Rahandusameti direktor, Linnavalitsuse tiige
Jelena Golubeva, Kultuuriosakonna juhataja, Linnavalitsuse liige Viktoria Lutus,
Linnavalitt;use juhataja asetiiitja Dmitri Vergun, Linna Arenduse- ja Okonoomika Ameti
raarnatupiclamise- ja finantsteenistuse juhataja Ameti direktori iilesannetes Natalja
Srnelova.

Koosoleku juhataja tutvustas piievakorra projekti.
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Narva Linnavolikogu23.03.20l7 otsuse nr 17 ,,Projekti ,farva ja Slantsd
j 6e iiiirsete al ade arendam ine ari- ja kii lastuskeskko nna loo m i seks"
omafi nantseeringu kinnitamine" muutmine.
Narva Linnavolikogu 21.04.2016 otsuse nr 146,,Projekti "Narva ja lvangorodi
kal,Capealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, III etapp" teostaja
miilramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine.
Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a miiiiruse nr 6 ,,Pedagoogide tootasustamise
kord" muutmine.
Narva linna noorte huvihariduse ia huvitegevuse kava20l7-2020 muutmine.

Piievakorrer arutelu.

Natalja Snrelova tutvustas komisjoni liikmetele,,Narva Linnavolikogu23.03.20l7 otsuse
nr l7 ,,Projekti ,,Narva ja Slants6 j6e2iiirsete alade arendamine lri- ja kiilastuskeskkonna
loom iseks" omafi nantseeringu kinnitamine" muutmine" otsuse eeln6u.

Kiisimusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. Kavrus.
Otsus: Otsustati toetada ja suunata otsuse eeln6u volikogu istungile vastuv6tmiseks.

Natafja Smelova tutvustas komisjoni liikmetele ,,Narva Linnavoliko gu 21.04.2016 orsLrse
nr 146 ,,Projekti "Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajalootise kaitseala integreeritud
arendamine, III etapp" teostaja m2iiiramine ning omafinantseeringu ja sildfinantseeringu
ki nn itam i ne" muutmine.

Ktisimusi esitasid ja arutelus osalesid: I. Janovits, J. Kavrus, I. Fjodorov.
Otsus: Otsustati toetada ja suunata miiiiruse eeln6u volikogu istungile vastuv6tmiseks.

Dmitri Vergun tutvustas komisjoni liikmetele ,,Narva Linnavolikogu 26.03.2015. a
miiiiruse nr 6 ,,Pedagoogide td<itasustamise kord" muutmine" otsuse eeln6u.
Kiisimusi esitas: L. Olenina.
Otsus: Otsustati toetada ja suunata otsuse eelndu volikogu istungile vastuv6tmiseks.

Dmitri Vergun tutvustas komisjoni liikmetele,,Narva linna noorte hLrvihariduse

ia

huvitegevuse kava 2017 -2020 muutmine" otsuse eelndu.

Ktisimusi esitas: L. Olenina.
Otsus: Otsustati toetada (L. Olenina, J. Pahhomova, O. Silland, I. Fjodorov ei hiiiiletanud)
ja suunata otsuse eelndu volikogu istungile vastuvdtmiseks.

Koosolek l<uulutati ldppenuks.
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Anastassia Zah
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