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Komisjoni koosseis: l0 inimest
Koosolekul osalesid komisjoni liikmed: C. Vologdina, R. Vohta, V. Jiidger, V.Butuzov, K.Gussev.
Puudusid: J. Kaljadina, V. T5etvergov, A. Smirnov, N. Burdakov, S' Cusseinov.
Kutsutud: Rahandusameti direktor, Linnavalitsuse liige Jelena Golubeva, Kultuuriosakonna juhataja
asetiiitja Dmitri Vergun, Narva Linna Arenduse ja Okonoomika Ametijuhiabi-anali.ititik Anton
Vdlitok.
KLilaline: Narva Linna Arendus ja Okonoomika Ameti direktor Juri Saija.
Kooso lel<u j uhataj a tutvustas pZievakord a.

Uhehaalselt toetati koosoleku pbevakorda:

l.

Urituste Stigispealinna

tiitli

raames iilevaade.

2. ,,Narva linna noorle huvihariduse ja huvitegevuse kava2017-2020*
3. ..Narva linna arengukava aastateks 2008-2022" muutmine'

muutmine.

Pdevakorraktisimusega ,,Urituste Siigispealinna tiitli raames iilevaade" esines D.Vergun.
Ki.isimusi esitasid ja arutelus osalesid: G. Vologdina, R. Vohta, V. Jiiiiger, D. Vergun.
Informatsioon on vdetud teadmiseks.

Piievakorrakiisimusega ,,,,Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava20Il-2020"
rnuutm irre" esines D.Vergun.
OTSUS: Uhehaalselt otsustati toetada otsuse eeln6u.
Piievakorrakiisimusega,,Narva linna arengukava aastateks 2008-2022" muutmine" esines A. V6litok.
Klisimusi esitasid ja arutelus osalesid: G. Vologdina, V. Butuzov, V. Jiiiiger, R. Vohta, A. Vdlitok, J.
Golubeva.
J. Golubeva esines Narva linna ja linna arvestusliksuse eelarvestrateegta2020-2023 ilevaatega.
S6nav6tud: V. Butuzov, R. Vohta, V. Jiiiiger.
OTSUS: Uhehaalselt otsustati toetada mliiiruse eelndu koos jiirgmiste muudatustega:
1. Muuta,,3.3 Visiooni" ja,,3.4 Strateegilised eesmiirgid" visiooni osas jZirgmiselt:

-

yahvusvahelise kdlapinnaga eri kultuuride kohtumispaik, mille arengumootoriks on
rikkalik ja mitmekillgne kultuurielu, ettev1tlikud inimesed ning loovust toetav ia vddrtustav
keskkond".
2. Viilja arvata tegevusesuunast 6.1 .1 tilesanded:
6,1.1.6. turisntistrateegia sidumine Euroopa kultuuripealinna algatusega ning vdimaluste loomine
kul t uur ip e al i nna kill ali s te i gakiil g s e ks j a kv al i t e e t s e ks v a s tuv 6 t mi s e ks
6.1.1.7. Euroopa kultuuripealinna kandidaadina koostoovdrgustiku arendamine kogu Euroopas, sh
teiste kultuuripealinnadega, UNESCO loovate linnade vdrgustikku kuuluvate linnadega ning teiste
partneritega.
3. Valja arvatategevussuund ,,6.1 .2 kandide erida2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile" ning
selle tegevussu una tilesanded.
4. Tehaj?irgmised muudatused tegevuskava tegevuses ,,Euroopa Kultuuripealinna 2021 taotluse
dokumentide ettevalmistamine"'. tegevuse l6pp on 2019 aasta.
5.Teha muudatused tegevuskavas ,,Euroopa Kultuuripealinna 2024 tegevustes".
Muuta nimetus jiirgmiselt: ,,Tegevused Narva kultuuristrateegia 2030 realiseerimise raames",
eemaldada etteniihtud rahavahendid.

,Narna

SA-lt Narva Linna Arendus paluti informatsioon tegevuse ,,Akkekiila tervisespordikeskuse

viiljaarendamine 2019-2022" seletuskirja (millised tegevused ja rahaval-rendite jaotus).
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