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Eeln6u

NARVA LINNAVOLIKOGU
OTSUS

2019 nr

Narva

Noorsootiiii seaduse $ 15'?antud iilesannete lahendamise volitamine
Otsus kehtestatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse $

22llikele

2

Linnavolikogu o t s u s t a b:

1. Volitada Narva

Linnavalitsusele tiihtajaga kuni 31.12.2019 noorsoot66 seaduse $ 15'zldikes 1
siitestatud linna tilesande lahendamine Vabariigi Valitsuse 21.02.2019. a korraldusega nr 53
ja huvitegevuse
,,Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2019 . aastal" Narva linnale 2019. a huvihariduse
toetamiseks suurendatud toefuse summa raames.

2.

Volitada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale noorsoot66 seaduse $ 15'z lSikes 2 slitestatud
linna iilesande lahendamine.

3.

Otsus j6ustub seadusega ette niihtud korras.

Irina Janovit5
Linnavolikogu esimees

/6,

-/o. .eA/g

SELETUSKIRI
Narva Linnavolikogu otsuse eelndu rrNoorsootii0 seaduse $ 15'z antud iilesannete lahendamise

volitamine" juurde

Ktiesoleva Sigusakti vastuv6tmisega annab Narva Linnavolikogu kuni 31.12.2019 Narva
Linnavalitsusele i.ilesandeks teha Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kavas 2017 - 2020

tiiiendused Vabariigi Valitsuse 21.02.2019, a korraldusega nr 53 ,,Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2019.
aastal" Narva linnale 2019. a huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks suurendatud toetuse summa
raames. Lisatoetuse suurus moodustas 45 392 eurot.
I

Noorsoot66 seaduses siitestatud iilesannete delegeerimine linnavalitsusele on vajalik, et muuta
tiiiendavalt eraldatud summa menetlemine kiiremaks.
Noorsoot66 seaduse $ 151 alusel miiiiratakse riigieelarvest kooskSlas riigieelarve seadusega valdadele
linnadele vdimaluse konal tiiiendav toetus 7-19 aastaste noorte siisteemse ja juhendatud
huvihariduse ja -tegevuse kiittesaadavuse ja mitmekesisuse parandamiseks eesmiirgiga suurendada
nende vOimalusi omandada teadmisi, oskusi ja hoiakuid valitud huvialal.

ja

Noorsoot66 seaduse $ 15'? lg I alusel koostab linn iiksi vdi koos teiste valdade ja linnadega noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava, mis vdib olla koostatud pikemaks perioodiks kui tiks aasta ning
olla osa valla v6i linna arengukavast; $ 15'?1g 2 alusel esitab linn huvihariduse ja huvitegevuse kava
vdi esitatud kavas tehtud muudatused ning kava tiiitmise iga-aastased tulemused 15. jaanuariks
Haridus- ja Teadusministeeriumile vdi tema volitatud asutusele.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus S 22 lg 2 kohaselt otsustab digusaktiga kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse iiksuse v6i kohaliku omavalitsuse organi piidevusse antud
kiisimused otsustab omavalitsusiiksuse nimel volikogu, kes v6ib nende ki.isimuste lahendamise
volitada valla- vdi linnavalitsusele v6i volikogu poolt mii?iratud osavalla v6i linnaosa esinduskogule,
ametiasutusele, asutuse struktuurii.iksusele vOi ametnikule.
kogu poolthiiiilte' enamus.

Irina JanovitS
Narva Linnavolikosu esimees

Eelndu esitaja: Narva Linnavolikogu esimees Irina Janovit5
Eeln6u koostaja: Narva Linnavolikogu kantselei, tel 35 99 032

