Narva Linnavolikogu
Kultuuri- ja spordikomisjoni
koosoleku protokoll
Narva

15.02.2018. anr 6

Algus: kl 16.00
Ldpp: kl 17.30
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Koosolekut juhatas: Galina Vologdina

Protokollija: Jelena Kaljadina
Komisjoni koosseis: 10 liiget

Kohal olid.: 8 komisjoni liiget: Galina vologdina, Vladimir Butuzov, Jelena
Kaljadina, Rina
vohta, Aleksei smimov, Nikolai Burdakov, Valeri rsetvergov, valeri Jiiiiger, Kirill iiussev.
Puudusid: Nikolai Burdakov, Juri Salamov.

Kohal olid: A. Jefimov

Linnavolikogu esimees, S. Trohhatsov - ajaleht ,,Narvskaja gazeta'., J.
v. semarin Linnavolikogu liige, T. " Siolfat
Linnavolikogu liige, A. Kiisla - TU Narva kolled2, M. Gorjusin roGtekooii juht, E.
Efendijev
- ajaloodpetaja,.A Mjassojedov - ajalehe ,,Gorod,. tooimetaja, I. Sergejev _ peaarhitekt, G.
Sustrova - Raadio 4 Narva stuudio toimetaja, A. Magi
- Linnavolikogu liige, V. Lutus
Kultuuriosakonna juhataj a, J. Janno - Kultuuriosakonna spetsialist.

-

Kondra5ova I.innavolikogu liige,

Esinejad: Linnapea Tarmo Tammiste, peaarhitekt I. Sergejev, projekti
,,Narva
kultuuripealinn" juht M. Herland, Kultuuriosakonna asejulataj a D. V..gun.

-

Euroopa 2024. a

Koosoleku juhataja tutvustas piievakorra eeln6u.
UhehzUlselt
1

.

2.

(8,,poolt") kinnitati pdevakord.

Projekti ,,Narva - Euroopa 2024. aasta Euroopa pealinn.. esitlemine;
Miilestuslaua asetamine Narva Muusikakooli hoone seinale.

Piievakona ktsimusega ,,Projekti
esines T. Tammiste.

,,Narva Euroopa 2024. aasta Euroopa pealinn.. esitlemine..

I. Sergejev esines projekti presentatsiooniga.
T. Tammiste selgitas ja tApsustas presentatsiooni.

D. Vergun: Jiirgmiser niidalal toimuvad antud teemal kohtumised rahvusrike
seltside ja
ajakirjanikega. Ideed on juba hakanud saabuma.
T. Tammiste: On juba kuulutatud tellimisraamatu ettevalmistamise
riigihange.

v.

Butuzov: Kultuurikomisjon. hakkab tegelema piisivart nende
kiisimustega. Tuleb koguda
v6imalikult palj u informatsioonr.

T

Tammiste: Omavalitsuste

Liit on teavitatud

programmis. Rakvere linnapea soovib kaasa ltiiia.

D...Vergun: Kaasatakse dpilasomavalitsusi
kolleegidega Sankt-peterburgist.

I. Sergejev: Tuleb arutada nii

ja

osalemise v6imalusest ,,Kultuuripealinna.,

sOpruslinnu. 31.05.201g.

seda, mida me soovime saada

kui Narva on ,,Kultuuripealinn.,.

a toimub umarlaud

kui ka seda, et mida me saame anda,

V.
Tuleb planeerida kuidas me saame muuta linna ilme 2024. aastaks paremaks.
.T5etvergov:
Niiiteks likvideerida Energia turg, koristada ,,Narva" hotelli juures olevad varemed.
Ei tule mitte
ainult ehitada midagi uut, vaid ka koristada seda, mis rikub Euroopa Liidu viiravaks
oleva linna
ilmet.
A. Kiisla: Kas sport on kultuuri osa?
T. Tammiste: R6hutama peab massisporti.

M' Herland: Peamine on linna areng ja regenereerimine ning kdik narvakad on selle osa. Selles
on,,Kultuuripealinna" m6te.

R

Vohta: Tuleb viilja valida oma prioriteedid, mida ei ole teistel linnadel
Kas meil toimub koost6ci Euroopa teiste ,,Kultuuripealinn adega,,?

-

meie konkurentidel.

D. Vergun esitas informatsiooni 201 8. aasta ,,Kultuuripealinnade.. kohta.

T.

Tammiste: Kreenholmi omanikud

on valmis

osalema aktiivselt,

kui linn

,'Kultuuripealinna" tiitli. Rootsi on valmis korraldama Narvas oma kultuuritiritusi.

saab

V.

Jiiziger: Tuleb r6hutada meie linna paljurahvuslikkust, kaasata rahvusseltside
kaudu muude
riikide osalust, korraldada rahvaluulepidusid.

T. Tammiste: Sidemed Sankt-peterburgi ja Moskvaga on samuti Narva tiiring.
V. Tietvergov: Kui Gergijev esitaks etenduse meie kindluses, see oleks
,,Kultuuripealinna,, tiihtis
iiritus.

A. Kiisla: Narvas on palju kultuuriiiritusi _ tuleb neid enam reklaamida.

I Seergejev: Tuleb luua suhtluskanal elanike ja selle projekti valmistusriihma vahel.
valmistarakse spetsiaalne postkast. Tuleb kasutada Narvat kui
eri kultuuride suhtlemrse ja
vahetamise platvormi, toetudes Narva ajaloolisele
minevikule.
V. Jiiiiger: On vaja viilj a valida plats stimfooniamuusika kontserdi jaoks.

B"'y'.gu' Meil on palju vtiiirikaid tiritusi: F. chopini konkurss, bikefest,
Y:.
Linna paevad jne.
Viiga oluline on massimeediavahendite abi.
V. T5etvergov: Omal ajal on Narvas korraldatud Eesti kultuurr piievi.
G. Vologdina: Narval on k6ik alused saada Euroopa Kultuuripealinnaks.

A. Mjassojedov: Tuleb iira kasutada ajalooliste kultuuride idee Kreenholmi
baasil.
V. Jii2iger: On vaja konaldada kultuuri- ja turismifestival.

Maritsa: On vajalik tildkontseptsioon
Euroopast.

ja

konkreetsete partnerite nimetamine

otsustati: Teadmiseks v6tra ning osaleda pidevalt ,,projekti
,,Narva

Euroopa pealinn" ettevalm istamises.

-

nii

Eestist kui

Euroopa 2024. aasta

Miilestuslaua asetamine Narva Muusikakooli hoone seinale.

G Vologdina: On laekunud Narva Muusikakooli kollektiivi kiri

paljuaastase direktori Tatjana Jegorova malestuslaud.

palvega asetada kooli asutaja ja

Uhehedselt otsustati: Toetada Tatjana Jegorova mzilestuslaua asetamist Narva
Muusikakooli
hoone seinale.

Komisjoni esimees
Jelena Kaljadina

Protokollija

