NARVA LINNAVOLIKOGU
STRATEEGILINE KOMISJON

Koosoleku protokoll

Narva

2l. oktoober 2020 rtr

/-

Algus kell 14:00 ja l6pp kell l6:15

Koo soleku j uhataj a: stratee

.

gilise komisj oni esimees Larissa olenina
Protokollija: Anastassi a Zahhatov a
Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: Jelena Pahhomova, Irina Janovit5, Tamara
Komlova, Olev Silland, Jelena Kavrus, Galina Vologdina, Ilja j-odorov, Vladimir MiZui,
{leksei Miigi, J elizav eta T5ertova, Jekaterina Golubtsova.

Vdtsid osa: Linnavolikogu liikmed Viktor Semarin, Sergei Gorlat5, Veera Grigorjeva,
ljvetlana Lesihhina, Tatjana stolfat, Heli Adamovits, Sergei Lvov.

l(utsutud: linnapea Aleksei Jevgrafov, Rahandusameti direktor, Linnavalitsuse liige
.felena Golubeva, direktori asetiiitja Olga Saveljeva, Sotsiaalabiameti direktor,
l-innavalitsuse liige Jelena Vassiljeva, Linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja
'y'iktoria Lutus, okonomist Aleksei Solovjov, Linnavalitsuse liige, Linnamajandusameti
<lirektor Jelena SkulatSova.
l(i.ilalised: aj akirj anikud Galina Sustrova, Natalj a Soboleva.

l(oosoleku juhataja tutvustas piievakorra projekti.
I

Jheh2iiilselt kinnitati j iirgmine piievakord:

l.
2'
3.
4.
5.

Narva linna2020. aasta eelarve muutmine.
Narva Linnavolikogu 17.01.2008. meiiiruse nr 6 "Narva linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa mliiira
kehtestamine" muutmine.
202I. aasta eelarve prioriteedid.
Narva Linnavolikogu09.06.2016 miiiiruse nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord
Narva linnas" muutmine.
Narva Linnavolikogu 14.06.2018 mtitiruse nr I 1 "Esimesse klassi mineva lapse
toetuse maksmise kord Narva linnas" muutmine.

I'iievakorra arutelu.

J. Golubeva

tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu miiiiruse eeln6ud
"Narva linna2020. aasta eelarve muutmine...

ja arutelus osalesid: L. Olenina, G. Vologdina,
Pahhomova, V. Lutus, J. Golubtsova, V. MiZui, I. JanovitS.
Kiisimusi esitasid

A.

Jevgrafov,

J.

Ettepanekud j a hiiiiletamine.

Kultuuriosakond ,,Koolil6una hankekorraldajaja juriidiliste teenuste tasumiseks.. - maha
v6tta 10 000 eurot ning suunata spordiklubide toetamiseks poolt 7.

-

Toetada Rahandusameti direktori poolt esitatud muudatusettepanekutega
erapooletu - l.

poolt

-

g,

Kultuuriosakonnale ja Linnamajandusametile rilesanne uurida Narva
Keelteliitseumi ujula renoveerimise kohta (Narva Keelteltitseumi taotlus lisatud
protokollile), et vajalik rahasumma oleks kuvatud202L aasta eelarves poolt 8.
Komisjoni liikmed otsustasid (8 - poolt, 1 - vastu) toetada miiiiruse eeln6u <Narva linna

Anda

2020. aasta eelarve muutmine> koos komisjoni liikmete poolt

toetatud
nuudatusettepanekutega (lisatud protokollile) ning teha ettepanek v6tta see Narva
Linnavoliko gu istungi piievakorda.

'V.

Lutus tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu miiiiruse eelndud
,,Narva

,'Narva

,-innavolikogu

17 .0r.2008. miiiiruse ff
6
linna koolieelsete
rnunitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt kaetava osa mriiira kehtestamine"
rnuutmine".

l(i.isimusi esitasid ja arutelus osalesid: J. Golubtsova,L. olenina.
J(omisjoni liikmed otsustasid (8 - poolt) toetada mziiiruse eelndu "Narva Linnavolikogu
7.01.2008. mii2iruse nr 6 "Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude
trrulude vanemate poolt kaetava osa mddra kehtestamine" muutmine" ning teha ettepanek
rzdtta see Narva Linnavolikogu istungi piievakorda.

t\021 . aasta eelarve prioriteetidega esinesid Linnavoliko gu komisj onide esimehed

:

Linnavolikogu noorsookomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Jekaterina
(iolubtsova.

Linnavolikogu linnaehituskomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Vladimir
l,4i1ui.

Linnavolikogu piiritiiirse
e

ja

viiliskoostoo komisjoni ettepanekutega esines komisjoni

simees Jelena Kavrus.

Linnavolikogu kultuuri(ialina Vologdina.

ja

spordikomisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees

Linnavolikogu iihistute komisjoni ettepanekutega esines komisjoni esimees Jelena
I'ahhomova.
Si6nav6tuga esines S. Lvov.

Arutelus osalesid: A. Jevgrafov, L. olenina, J. pahhomova, J. T5erlova.

Komisjoni liikmed otsustasid (8 - poolt) toetada komisjonide poolt edastatud 202I. aasta
eelarve prioriteedid (lisatud protokollile).

V. Grigorjeva

tutvustas komisjoni liikmetele Narva Linnavolikogu miiiiruse eeln6ud
'Narva Linnavolikogu 09.06.2016 maaruse nr 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva

linnas" muutmine".

Kiisimusi esitasid ja arutelus osalesid: J. TSerlova, J. Pahhornova, T. Stolfat. L. Olenina.
A. Jevgrafov, I. JanovitS, S. Lvov, J. Vassiljeva.

lnformatsioon

on

v6etud teadmiseks. Soovitati

Linnavolikogu sotsiaalkomisj oni istungil.

Komisjoni liikmed otsustasid

(8

labi

vaadata miiiiruse eelndu

poolt) maha vdtta miiiiruse eelndud ,'Narva

Linnavolikogu 09.06.2016 maaruse m 15 "Linnatoetuse maksmise kord Narva linnas,,
ruutmine" Linnavolikogu istungi p?ievakorrast.
'V.Grigorjeva tutvustas komisjoni liikmetele
Narva Linnavolikogu mziiiruse eeln6ud
l{arva Linnavolikogu 14.06.2018 maaruse nr l1 ,,Esimesse klassi mineva lapse toetuse
rnaksmise kord Narva linnas" muutmine,..
l(tisimusi esitasid ja arutelus osalesid: I. Janovits, J. pahhomova. T. stolfat. L. Olenina.
J(omisjoni liikmed otsustasid (9 - poolt) mdaruta esimesse klassi mineva lapse toetuse
suurendamist 202I. aasta eelarve prioriteediks. Miiiiruse eelndu maha vdtta
l-innavolikogu istungi piievakorrast.

Iioosolek kuulutati l6ppenuks.

Larissa Olenina
!ltrateegilise komisjoni
esimees

nastassi,6 Zahharova

Protokollija

