NARVA LINNAVALITSUS
KORRALDUS
Narva

12.06.2013. a nr 560-k

Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2013" tulemuste kinnitamine ja
osalejate autasustamine
1.

Asjaolud ja menetluse käik

Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr 1399 "Konkursi «Narva linna kaunis kodu»
läbiviimise kord" ja Narva Linnavalitsuse 22.08.20l2 .a määruse nr 779 "Narva Linnavalitsuse
05.112008 määruse nr 1399 "Konkursi "narva linna kaunis kodu" läbiviimise kord" muutmine "
alusel viis Narva Linnavalitsus Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti
kaudu läbi traditsioonilist heakorra ja kodukaunistamise konkurssi, mille eesmärg iks on
kodukaunistamise idee propageerimine.
Kodukaunistamise konkurss "Narva linna kaunis kodu 2013" toimus ajavahemikul 01.06.2012 
01.06.2013. Tulenevalt eelpool viidatud määruse § 8 lõigete I ja 2 sätestatust ja Narva
Linnavalitsuse 05.lI.2008.a. määruse nr. 1400 "Konkursi «Narva linna kaunis kodu»
hindamiskomisjoni põhimäärus" § 5 punktide I ja 2 alusel teeb konkursi alaline
hindamiskomi sjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku kinnitada konkursi tulemused vastavalt
juurdelisatud protokollile.
Juhindudes eeltoodust teeb hindamiskomisjon, vastavalt Narva Linnavalitsuse 05.11.2008
määruse nr 1399 "Konkursi «Narva linna kaunis kodu» läbiviimi se kord" § 9 lõikele I Narva
Linnavalitsusele ettepaneku auhinnarahade väljamaksmi seks.
2.

Õigusliku d alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike I punkti 3 alusel lahendab ja
korraldab linnavalitsus kohaliku elu küsimusi , mis ei kuulu volikogu pädevusse.
2.
Narva Linnavolikogu 29.06.2000.a määrusega nr 36/16 "Narva linna põhimääruse
kinnitamine" kinnitatud Narva linna põhimääruse punkti 5.7.1 . kohaselt Narva
Linnavalitsuse komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga linnavalitsuse määruste ja
korralduste ettevalmistamisel.
3. Juhindudes Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 määruse nr J 399 "Konkursi «Narva linna
kaunis kodu» läbiviimise kord" § 8 lõikes I, § 9 lõigetes I ja 2 sätestatust, teeb
komisjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku konkursi tulemuste kinnitamiseks ja
auhinnarahade väljamaksmiseks. Kõiki konkursist osavõitjaid tunnustatakse aukilja ja
mälestusmeenega.

J.

3.

Otsus

Kinnitada konkursi «Narva linna kaunis kodu 2013 » tulemused , vastavalt juurdeli satud
hindamiskomisjoni protokollile.
3.1.
Autasustada auhinnaraha, aukirja ja mälestusmeenega:
Kategoorias" Eramu- ja aianduskrundid''

3.1.1. Krunt Mängu tn 24, 20 I04, Narva - preemia 300 eurot.
3.1.2. Krunt Õhu tn 8, 20305, Narva - preemia 200 eurot.
Kategoorias " Korterelamute krundid "

3.1.3. Korteriühistu Oru 11, Narva ( reg.nr 80332325) - preemia 300 eurot.
3.104. Korteriühi stu Kangelaste 9 (reg.kood 80170532) - preemi a 200 eurot.

Kategoorias" Koolieelsete last easutuste krundid:

3.2.

3.1.5. Koolieelne laste asutus .K äoke" (reg.nr. 75008692 ) - hinnaline kin gitus summa
300 euro ulatu ses
Autasustada aukirja ja mälestu srneenega :

Kategoorias " Korterelamut e krundid'
3.2.1. KÜ Tiimani 17 (reg .nr . 8017063 8)
3.2.2 . KÜ En ergia 2 Narva (reg .nr . 8025 09 75)

Kategoo rias" Koolieelsete laste asutuste krundid ''
3.2.3.

Kooli eelne lasteasutus .Ping viin " (reg .ko od 750 24426 )

3.2.4.

Koolieelne lasteasutus .Kirsike" (reg .nr. 7502671 5)

3.2.5 . Ko olieelne last easutus "Ojake" (reg. nr . 75026721 )

EKKÜ t änukirja saaj ad:
3.3 .6. Kort eriühistu Vahtra 2 Narva
3.3.7. Ko rteriühi stu Kangel aste 39, Narva
3.3.8. Korteriühi stu Rahu 28a

3.3.

Narva Linnavalitsu se A rhitektuuri- j a linn apl an eerim ise Ame til va lm istada ette võ itjate
autasustam istseremoonia.

3.4.

Lugeda alates 0 1.06.20 13 N arva Linn avalitsuse konkurss «Narva linn a kauni s kodu
20 13» lõppenuk s ning Narva Linnavalitsuse konkurss «Na rva linna kaun is kodu 201 4»
avatuks.

4.
4.1.

Rakendussätted
N arva Linnavalitsuse Arhitektuuri
asjaosalistele teat avaks.

4 .2.

Korraldus j õustub teatavak stegemisest.

4 .3.

Korr aldu st on või ma lik va id lustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päe va
jooksul haldusakti teatavak stegem isest.
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