1'If\t\ V f\ LII'I Nf\ V f\L I I \:t U\:t

KORRALDUS
Narva

08.06.2018. a nr 488 - k

Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2018" tulemuste kinnitamine ja
osalejate autasustamine
1.

Asjaolud ja menetluse kaik

Narva Linnavalitsuse 05.11.2008 rnaaruse nr 1399 .Konkursi "Narva linna kaunis kodu"
labiviimise kord" alusel viis Narva Linnavalitsus Narva Linnavalitsuse Linnamajandusameti
kaudu labi traditsioonilist heakorra ja kodukaunistamise konkurssi, mille eesmargiks on
kodukaunistamise idee propageerimine.
Kodukaunistamise konkurss "Narva linna kaunis kodu 2018" toimus ajavahemikul 01.06.2017
- 24 .05.2018. Konkursi "Narva linna kaunis kodu 2018" hindamiskomisjoni koosolekud
toimusid 23.05. , 01.06. - objektide ulevaatamine ja hindamine ning 05.06 .2018, mille kohta
on vormistatud protokoll.
Tulenevalt eelpool viidatud maaruse § 8 loigetes 1 ja 2, § 9 loikele 1 satestatust ja Narva
Linnavalitsuse 05.11.2008.a. maaruse nr. 1400 .Konkursi "Narva linna kaunis kodu"
hindamiskomisjoni pohimaarus'' § 5 punktide 1 ja 2 alusel teeb konkursi alaline
hindamiskomisjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku kinnitada konkursi tulemused vastavalt
juurdelisatud protokollile ja ettepaneku auhinnarahade valjamaksmiseks.

2.

Oiguslikud alused
1.
2.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 3 alusel lahendab ja
korraldab linnavalitsus kohaliku elu kusimusi, mis ei kuulu volikogu padevusse.
Juhindudes Narva Linnavalitsuse 05 .11 .2008 maaruse nr 1399 .Konkursi "Narva
linna kaunis kodu" labiviimise kord" § 8 loikes 1, § 9 loigetes 1 ja 2 satestatust, teeb
komisjon Narva Linnavalitsusele ettepaneku konkursi tulemuste kinnitamiseks ja
auhinnarahade valjarnaksmiseks. Osa konkursist osavoitjaid tunnustatakse tanukirja ja
rnalestusmeenega, osa konkursist osavoitjaid tunnustatakse tanukirjaga vastavalt
linnaeelarves ettenahtud vahenditele.

3.
3.1.

Otsus
Kinnitada konkursi «Narva linna kaunis kodu 2018 » tulemused, vastavalt juurdelisatud
hindamiskomisjoni protokollile.

3.2.

Autasustada auhinnaraha, tanukirja ja malestusmeenega:

Kategoorias " Eramu- ja aianduskrundid '
3.2.1. Krunt Tormi tn 47, AD Adonis ja Salvia, Svetlana ja Andrei Morevid - preemia
summas 350 eurot (438 eurot koos maksudega).

Kategoorias .Korteretamute krundid"
3.2.2. Krunt Tallinna mnt 59 (Narva linn, Tallinna mnt 59 korteriuhistu, registrikood
80175920 , Tallinna mnt 59-62, 20606 Narva) , esindaja juhatuse esimees
Ljubov Rornantsenko - preemia summas 200 eurot.

Kategoorias .Botsiaol, ari- tootmisobjektide ja haridusasutuste krundid"
3.2.3 . Krundid Rakvere tn 35, 39, AJuhhanovi tn 20 , 22 , 24 , Moskva Patriarhaadi
Eesti Oigeusu Kiriku Narva lumalaema Narva Ikooni koguduse kirik ja
hooldekodud (Rakvere tn 35, 20609 Narva, registrikood 80202255), esindaja
Vitali Gavrilov - preemia summas 350 eurot.
3.2.4 . Krunt Kulgu tn 1, AS Narva Vesi , Veepuhastusjaam (registrikood 10369373 ,
Kulgu tn 4, 20104 Narva), esindaja juhatuse liige Aleksei Voronov - vaartuslik
kingitus summa 350 eurot ulatuses .
3.2.5. Krunt Vestervalli tn 9, Narva Noortekeskus (registrikood 75008723 , Vestervalli
tn 9, 20307 Narva) , esindaja direktori kt lana Markova - vaartuslik kingitus
summa 200 eurot ulatuses.
3.2.6. Krunt Pahklimae tn 5, koolieelne lasteasutus "Sademeke" (registrikood
75024411), esindaja direktor Galina Golitsina - vaartuslik kingitus summa 100
eurot ulatuses.

Riigihalduse ministri tanukirja ja rahvusvarvides mastivimpli saajad:
3.2.7.

Krunt Tolli tn 27 , 20306 Narva, esindaja Tatjana Gavrilova - preemia summas
200 eurot (250 eurot koos maksudega).

3.2.8. Krunt Kreenholmi tn 36 (Narva linn, Kreenholmi tn 36 korteriuhistu,
registrikood 80 14565 2, Kreenholmi tn 36, 20206 Narva) esindaja juhatuse
esimees lelena Brenkina - preemia summas 200 eurot.
3.2.9. Krunt Energia tn 1 (Narva linn, Energia tn 1 korteriuhistu, registrikood
80189738) esindaja juhatuse liige Pjotr Markelov - preemia summas 200 eurot.
3.3.

Markida tanukirja ja tunnustusmeenega:
3.3.1. Krunt Tallinna mnt 50, koolieelne lasteasutus .Potsataja", esindaja - direktori
kt Irina Lanbert;
3.3.2. Krunt Moisa tn 12, Narva linn , Malmi tn 12 korteriuhistu, esindaja - juhatuse
esimees Aisuk Mirsojeva;
3.3.3. Krunt Suur tn 19; Narva linn, Suur tn 19 korteriuhistu, esindaja - juhatuse
esimees Aisuk Mirsojeva.
Linnamajandusametil
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3.4.

Narva
Linnavalitsuse
autasustamistseremoonia.

3.5.

Lugeda alates 01.06.2018 Narva Linnavalitsuse konkurss "Narva linna kaunis kodu
2018" loppenuks ning Narva Linnavalitsuse konkurss " Narva linna kaunis kodu 2019"
avatuks.

4.

Rakendussatted

4.1.

Narva Linnavalitsuse Linnamajandusametil teha korraldus asjaosalistele teatavaks.

4.2.

Korraldus joustub teatavakstegemisest.

4.3.

Kaesoleva korralduse peale voib esitada kaebuse Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajale
ha1duskohtumenetluse seadustikus satestatud korras 30 paeva jooksul arvates
korralduse teafavaksregemisest.
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