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Koosolekut juhatas: Galina Vologdina

Protokollija: Jelena Kaljadina

Komisjoni koosseis: l0 liiget
Kohal olid: 9 komisjoni riiget: Garina vologdina, vladimir Butuzov,
Jelena Kaljadina, Rina
Vohta, Aleksei Smimov, Nikolai Burdakov, val ri rsetvergov, vareri
Jiiiiger, Kirill bussev.
Puudusid: Juri Salamov.

Kohal olid: A. Pratkunas - Linnavorikogu liige, v. Semarin Linnavolikogu
liige, S. Trohhatsov
-,,Narvskaja Gazera", J. Kondrasova - Linnavolikogu liige, Aet Kiisla T-U Niuu r.orr"az.

-

Koosoleku juhataj a tutvustas piievakorra eeln6u.
Uhehaalselt (9,,poolt,,) kinnitati piievakord.

l'

Narva Linnavolikogu 06 08.2009. a meiiruse nr 26,,Narva endistele linnapeadele
hilvitise
maksmise tingimused ja kord" kehtetuks tunnistamise eelndu rabivaatamine;

2. Kunstnik Kurkovi avalduse arutamine
3.

4.

I

-

siimboorikaga ,,Narva
siigispealinn.,
toidupakettide valmistamise kohta;
Kiisimuse ,,A. Voronova
Eesti, Euroopa ja maailma mitmekordne spordimeister
ku.llaskmises s6javiielaste keskel - autasustamine linnapea aumiirgiga,. arutarnine;
Info spordiklubi ,,Muskel.. kohta.

-

Ptievakorra kiisimusega ,,A. Voronova
- Eesti, Euroopa ja maailma mitmekordne
spordimeister kuullaskmises s6javiielaste keskel
- autasustamine linnapea aumzirgrga,.
esines V. Butuzov.

V. Tsetvergov: A. voronova esindab viiiirikalt juba tile 30 aasta Eesti laskesporti.
otsustati tihehiiiilselt: toetada A. voronova autasustamist linnapea aumarglga.

2.

Ptievakona ktisimusega ,,Kunstnik Kurkovi avalduse arutamine siimboolikaga
,,Narva siigispealinn" toidupakettide valmistamise kohra" esines G. Vologdina:
ToidJfaleti hind
on vaga k6rge. Teen ettepaneku kuulutada v6istlus konkurrlt
Euroopu
,,Nr-u
kultuuripealinn" osalemise ettevalmistuse kohta.

I

v'

Tsetvergov: Tuleb saada ettepanekuid teistel kunstnikel, korraldades
eelnevalt avalikku

KOllKUrSSr.

I

V' Butuzov: On arusaadav, et Kurkov tahab teenida raha, kuid
me ei saa otsustada kiirustades
selliseid kiisimusi siis kui eela.e on juba vastu v6etud.
Teen
Linnavalitsuse poole ki.isimuse arutamiseks meenetoodangu "tt"pun"r.u foti.auau
valmistamise iontursi

konaldamise kohta.

otsustati iihehdailselt: pddrduda. Linnavalitsuse poole
kiisimuse arutamiseks meenetoodangu
valmistamise
konkursi konaldamise kohta.

3.

Piievakorra kiisimusega ,,Narva Linnavolikogu 06.0g.2009.
a miiiiruse nr 26 ,,Narva
endistele linnapeadele hiivitise maksmi se tingimused ja
kord" kehtetuks tunnistamise
eelnou l,ibivaatamine" esines V. Butuzov: 6iguskomisjon
on tunnistanuJ,-", uagr
ettepanek ei vasta seaduse n6uetele.

V. Semarin: Miks just linnapeadele makstakse hfivitist?

G

Vologdina: Teen ettepaneku_ jatta k6ik nii nagu praegu
' on ning anda kiisimuse arutamist
Linnavolikogule, kuna see kuulub tema piid.uur."." '
N. Burdakov: miks meie komisjon peaks otsustama seda kiisimust?
Otsustati ijhehiiiilselt: anda kr.isimuse arutamist Linnavolikogule.
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