NARVA LINNAVOLIKOGU
STRATEEGILINE KOMISJON

Koosoleku protokoll

16. septemb er 2020

Nlarva
A,lgus

nr

kell l6:00 ja l6pp kell l8:20

K,oosoleku j uhata.i a: stratee gil i se komisj oni esimees Lari ssa
Protokollija: Ana stassi a Zahhatova

O

lenina

k,oosolekul osalesid komisjoni liikmed: Jelena Pahhomova, Irina Janovit5, Tamara
k.omlova, Olev Silland, Jelena Kavrus, Galina Vologdina, Ilja Fjodorov, Vladimir MiZui,
y'rleksei Miigi, Jel,taterina Golu btsova,
P'u

udus : J elizav eta TSertova.

\r6tsid osa: Linnavolikogu liikmed Viktor Semarin, Sergei Gorlat5, Veera Grigorjeva,
Svetlana Lesihhina, Tatjana Stolfat, Heli Adamovit5.
I.,utsutud: linnapea Aleksei Jevgrafov, Rahandusameti direktor, Linnavalitsuse liige
Jelena Golubeva, direktori asetZiitja Olga Saveljeva, Sotsiaalabiameti direktor,
l,innavalitsuse lilige Jelena Vassiljeva, Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ameti
direktor Juri Saija, juhiabi-analuutik Anton Vdlitok, Projektide teenistuse juhataja Anne
\/eevo, Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti direktor Kaie Enno.
lltilali sed : aj akirj anik Galina Sustrova.

Iloosoleku juhataja tutvustas piievakorra projekti.
[ihehiiiil selt ki nn itati j 6rgm i ne pbevakord :
L Narva lintta arengukava aastateks 2008-2023" muutmine'
2. Narva Linnavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 ,,Projekti ,,Narva Kesklinna
GlimnaasiLumi i.imberkorraldamisel tekkiva pdhikooli Oppehoone ehitamine ja
sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine.
3. Narva Linnavolikogu 09.06.2016 otsuse nr l85,,Projekti,,Narva Eesti
Gtimnaasriumi 0mberkorraldamisel tekkiva p6hikooli 6ppehoone ehitamine ja
sisustamine" oma- ja si 1dfi nantseerin gu kinn itam ine" muutmine.
4. Narva Linnavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 ,,Projekti ,,Narva linnapiirkonna
jalg- ja jalgrattateede vdrgustiku rajamine, II etapp " oma- ja sildfinantseeringu
kinn itam i ne n in g proj ekti teostaj a miiiiram ine" m u utm ine.
5. Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 ,,Projekti ,,Pimeaia pargi
rekonstru,eerimine, II etapp" teostaja miiiiramine, sildfinantseerimise ja
omafinanlseerinsu kinnitamine" muutmine.
6. Narva 6iseusu 6i.imnaasiumi taotluse liibivaatamine.

O

7.

Narva Linnavolikogu 14.06.2018 mii2iruse nr 11 ,,Esimesse klassi mineva lapse
toetuse maksmise kord Narva linnas" muutmine'

PZievakorra arutelu.

Saija tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu m66ruse eelndud "Narya
linna arengukava aastateks 2008-2023" muutmine. Kaasettekandjad: A. Vdlitok, J.
(iolubeva.

J

K.tisimusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. Pahhomova.

L,innavolikogu ijhistute komisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Jelena
Pahhomova.

ja

t,innavolikogu piiriiiSrse

vZiliskoosto<i

komisjoni ettepanekutega esines komisjoni

esimees Jelena Kavrus.

t,innavolikogu krultuuri(ialina Vologdinar.

ja

spordikomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees

t,innavolikogu linnaehituskomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Vladimir
14iZui.

Linnavolikogu noorsookomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Jekaterina
(lolubtsova.

Linnavolikogu trariduskomisjoni ettepanekutega esines komisjoni aseesimees Irina
anovit5.

I

Linnavolikogu projektide
llamara Komlovar.

ja

arengu komisjoni ettepanekuga esines komisjoni esimees

Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees Olev Silland teatas, et ettepanekuid ei ole.
Linnavolikogu majanduskomisjoni esimees Aleksei Miigi teatas, et ettepanekuid ei ole.

Linnavolikogu projektide

ja

arengu komisjoni esimees Tamara Komlova teatas, et

r:ttepanekuid ei ole.

l(omisjonide muudatusettepanekud on lisatud protokollile.

Golubeva tutvustas komisjoni liikmetele Narva Iinna
oel arvestrateegi

ja

linna

arvestusiiksuse

at 202 | -2024.

I - poolt) toetada mSdruse eeln6u <Narva linna
irrengukava aastrateks 2008-2023" muutmine> ning teha ettepanek v6tta see Narva
l-innavolikogu istungi piievakorda. Teha toetatud komisjoni liikmete poolt
n u udatusettepan ekud tegevuskavasse.

l(omisjoni liikmed otsustasid (l

r

komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu otsuse eeln6ud "Narya
)-innavolikogu 15.06.2017 otsuse nr 33 ,,Projekti ,,Narva Kesklinna Giimnaasiumi

.1. Saija tutvusta.s

tjmberkorraldamisel tekkiva p6hikooli dppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja
s ildfi nantseeringu kinnitamine" muutmine". Kaasettekandja: A. Veevo.
k.iisimusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. Pahhomova, I. Janovit5, I. Fjodorov,
l', Stolfat, A. Jev5;rafov, V. MiZui, V. Lutus.
S6nav6tuga esinesid: L Janovit5, A. Jevgrafov.

l.omisjoni liikmed otsustasid (10 - poolt, I - erapooletu) mitte v6tta otsuse eelndud
l,innavolikogu isrtungi (24.09.2020) pdevakorda, ki.isimus vajab arutlemist ja paljudele
k

iisimustele vastuse saami st.

J, Saija tutvustar; komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu otsuse eeln6ud "Narya
L,innavolikogu Ct9.06.2016 otsuse nr l85,,Projekti ,,Narva Eesti GUmnaasiumi
ljmberkorraldamir;el tekkiva pdhikooli dppehoone ehitamine
sildfinantseeringu kinnitamine" muutmine".

ja

sisustamine" oma- ja

k.ilsimusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, J. Golubtsova, V.MiZui, I. Fjodorov, J.
Fahhomova, A. Veevo.

K.omisjoni liikme,d otsustasid (9 - poolt) toetada otsuse eelndu ,,Narva Linnavolikogu
09.06.2016 otsuse nr 185 ,,Projekti ,,Narva Eesti Gi.imnaasiumi iimberkorraldamisel
tokkiva p6hikooli dppehoone ehitamine ja sisustamine" oma- ja sildfinantseeringu
kinnitamine" muutmine" ning teha ettepanek vdtta see Narva Linnavolikogu istungi
piievakorda.

J

Saija tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu otsuse eeln6ud "Narva
L,innavolikogu 29.11.2018 otsuse nr 67 ,,Projekti ,,Narva linnapiirkonna jalg- ja
jirlgrattateede v6rgustiku rajamine, II etapp" oma- ja sildfinantseeringu kinnitamine ning
projekti teostaja miiiiramine" m uutmine". Kaasettekandja: A. Veevo.
K.omisjoni liikmed otsustasid (9 - poolt) toetada otsuse eeln6u ,,Narva Linnavolikogu
09.06.2016 otsuse nr 185 ,,Narva Linnavolikogu 29.1 1,2018 otsuse nr 67 ,,Projekti
,,Narva linnapiirk.onna jalg- ja jalgrattateede v6rgustiku rajamine, II etapp " oma- ja
sildfinantseeringu kinnitamine ning projekti teostaja mziiiramine" muutmine"
ntuutmine" ning teha ettepanek v6tta see Narva Linnavolikogu istungi piievakorda.

J

Saija tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu otsuse eelndud "Narva
innavolikogu 09.06.201 6. a otsuse nr 1 84 ,,Projekti ,,Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II
etapp" teostaja miiiiramine, sildfinantseerimise ja omafinantseeringu kinnitamine"
nruutmine". Kaasettekandja: A. Veevo.
L

K.0simusi esitasid ja arutelus osalesid: L. Olenina, I. JanovitS, I. Fjodorov.

K.omisjoni liikmed otsustasid (9 - poolt) toetada otsuse eelndu ,,Narva Linnavolikogu
09.06.2016 otsuse nr 185 ,,Narva Linnavolikogu 09.06.2016. a otsuse nr 184 ,,Projekti
,,Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp" teostaja miiiiramine, sildfinantseerimise ja
omafinantseeringu kinnitamine" muutmine" ning teha ettepanek v6tta see Narva
L innavolikogu istungi piievakorda.

J. Pahhomova tutvustas komisjoni liikmetele Narva Oigeusu Giimnaasiumi taotlust
lisatud protokollile).
I(tisimusi esitasicl j a arutel us osalesid: V. Grigorj eva, L. Olenina, J. Golubtsova.
llttepanek eraldacla 17 500 eurot.
l(omisjoni liikmerd otsustasid (9 - poolt) toetada ettepanekut.
(

\/.Grigorjeva tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu miiiiruse eelnOud
ltrarva Linnavolil<ogu I4.06.2018 m2idruse nr I I ,,Esimesse klassi mineva lapse toetuse
rnaksmise kord Nlarva linnas" muutmine".

l(i.isimusi esitasiclja arutelus osalesid: J. Pahhomova, J. Golubeva, T. Stolfat, L. Olenina,
I. JanovitS, A. Jevgrafov.

Informatsioon

on v6etud teadmiseks.

MliZiruse eeln6u arutletatakse Linnavolikoeu

istunsil.

l(oosol ek kuuluterti lOppenuks.

Larissa Olenina

Anastassia Zahh

Sitrateegilise komisjoni

Protokolliia

e,simees

