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LOpp 12.30
Koosoleku juhataja: Vladimir Butuzov

Protokollija: Je,lena Kaljadina
Komisjoni koosseis: 10 inimest.

Kohal olid 7 komisjoni liiget: J. Kaljadina, R. Vohta, V. J2i6ger, V. Butuzov, G. Vologdina,
V.TSetvergov, K. Gussev,
Puudusid: J. Salamov, N. Burdakov, A.Smirnov.

Kutsutud: D. Vergun, A. Solovjov,
Ktilalised: V. Semarin, J. Pahhomova.
Komisjoni esimees tutvustas koosoleku protokolli:
Uhehaalselt toetati koosoleku piievakorda:
I

.

Kultuuriosakonna 2019. a eelarve.

Piievakorraktisimusega,,Kultuuriosakonna 2019. a eelarve" esines G. Vologdina.
Esines D. Vergun: taotlusi

riigi finantstoetusele on esitatud tile 800 tuh euro peale. V6rreldes
2018. aastaga riigitoetus on tunduvalt kahanenud. Tiihtsamaks eesmtirgiks oli siiilitada ringid.
kes todtavad alates 2017. aastast. Suuri kulutusi nduab huviringide juhtide palgatous.
Riigitoetuse jaotamise stisteem on meie linnas avatud. KOikide dokumentidesa saab tutvuda
Internetis.
R. Vohta: koolieelsetes lasteasutuses pedagoogid, kes on magistrikraadiga hakkavad
saama
1250 eurot kuus. Kas on plaanitud selline palgatdus ka muusikakoolis?
Uhehaalselt otsustati: toetada 201g. a Riigieelarvest eraldatavate vahendite
iaotamist.
Esines A. Solovjov.

G. Vologdina: rnis

jiii

eelarvest viilja?

A' Solovjov: loetlesin ette,

mis jiii eelarvest viilja ning 2019. a miirtsikuus lisaeelarve
liibivaatamisel kannan k6ik nad prioriteetide loetellu.

G' Vologdina:210 tuh on plaanitud dokumentide,,Narva

-

kultuuripealinn 2024,,

ette

valmistamiseks, V6neldes eelmise aastaga kulud on tdusnud
kolm korda. Kulude eelarve on
esitatud, kuid see ei ole pOhjendatud. Summa on v6ga suur.

V' TSetvergov: Kas Kultuuriosakond on teinud analiiiisi antud summa kohta?

+

l/

[)' Velgun: necd

kulLrd on ettc niihtucl dokuntentide koostanriseks (Lrmbes 100 lehre). lisaks
rcklaamikulr'rd':ks. viilisekspertide kLrtsunriseks. Viiaksc lAbi riigihange..kr,rltur-rripealinna'.
dokumentide ettevaln-ristamisega seotud teenuse osutamise kohta.

'[' Pal-rhomova: nriks sLrmma. mis oli kokkulioitud 2018. a Riigihange kokklv6ttes izii eela^,e

sse

tagastanrata'?

V. 'l'Setvergov: .iiirelikutt. kLri nre.iuiiin.re ..kultuuripalinnaks" kulr-rtused kasvavad veelgi?
Kas
KLtltur-rriosakond on teadlik, kui suured kulutused ootavad veel iga aasta
ces kuni aastan

I). Vergun: Minu arvates. Narva linnas tirituste arv 2018. a on suurenenud
t

scos<:s

oimuvad ettevalmistused ..kultuuri neal innaks...

i

2024?

scllega. et

V. l'setvergov: kr,ri Riigihankc kokkuv6ttes sultlnra tuleb viiiksent. kas siis niikuinii
kululataksc
kogLr 2l 0 tLrh curot :ira'l
V. Semarin: Kas keegi komis.joni liiknetest on ndinud eelarvet 210 tuh euro kohta?
Miks need
inimesed' kes v'almistasid antud eclarvc ette. ei tLrlnud komisjorri koosole kLrle?

V. Butuzov: ,/5 tuh. mis on eraldatud 2018. aastal. on.jr-rba kulutatud. Kas narvalased on
tcadlikud. kul'rLr sce raha on kulutatud? -feen ettepancku - kulud. nris or scotLld

..kLrltLrr'rripealinnaga".iZitta eelmisc aasta tasemele. Konkurss niiitab. milline sLln,na on va.ialik.
Narvas ci olc rr1idagi muuttttltrcl. Valnristatakse airrult dokurmentc 1i1g 11ittc alati korrektselt.
.1.

Pahhomova: l-ehke avatud hangc lrinda nriitanrata.

V. Butuzov: Komis.ioni liikmed said praegu eelarve kattc. Mida tc sellcst aru saite'/

V. fSetvergov: Miks

60 tuh lZihevad linna arengu projektile? Narva linnal on.jLrba Arengukava.

V..lziziger: selles protscssis on va.ja rohkenr osaleda nreic linna.j6ududcl. Kas regionaalne
koordi naator kaasab kohal i kkc loonr i ngul i si
.idLrdc?

Mcile on.iuba tutvustatud dokumentide ettevalmistamise mceskonda.

.1. Pahhomova:

KLrid

praegu selle meeskonna juurde liituvad programmi koordinaator.jne. Antud eelarve
on 9 kr-ruks.
see tiihendab, et palgasumma on vdga suur.

V. Serllarin: Kui suurc sult'llrta on'fartu linn kulutanud..kr-rlluuripcalinna'' dokumentidc ettc
r alnt istanr ise ks

l

V. lJutLrzov: Scc ou

r-ihc nrccskonna soov.

V. TSetvergov: Kultuuriosakond pidi valmis olema selleks. et kaitsta eelarve igat rida.
V. Butuzov: kulud on vaja jzitta20lB.
Linnas aktiivset tocid ei toir-r-rr-r.
V"l'Sctvcrgov:
.1.

nltc

ci tea iscgi scda.

a tasenrele. 2018. a todtulcmused

n-ris

ci olc optimistlikud.

on-l'artu linna pro.iektis parcrn kr-ri 11cil

Pahhomova: lKultuuriosakond plaanib valesti. Ei lohi v6t1a selle firma hinnapakkumise.
kes

osaleb konkursil. Kuivdrd reklaamikampaania on seotud dokumerrtide
kir.jutamisega.

V. Sernarin: v6ib olla kinnitada summaks 100 eurot?

V. 'l'Setvergov. Kuna komisjon arvab. et summa ei ole p6hjendatud. teen ettepanekLr jzitta
antud summa ,Z0l 8. a tasemele.

otsustati iihehiizilsclt:.jiitta kulud 2018. a tasemele (75 tuh euror).
frsincs G. Vologdina.
Otsustati:

l.

Lisada I I tuh spordiklubidc tegcvuscle

2.

[-.tte n2iha 2900 eurot Opilasma.iale voodide soetamiscks.

.1. Ette niiha 6000 eurot Spordikoolite

4.
5.
6.

Frnergia paatide soetamiseks.
Htte niiha teatrilae Ilmarinc lisaks 3975 eurot.
Ette niiha 1200 eurot raanratu Narva Legendid soetamiseks. Soovitada Narva
l.innavralitsuse Kultuuriosakonrral soetada koolidelc.ia raamatLrkogudcle antud raamatu
50 ekse,mplari. leides se llcks valrendeid Kultuuriosakonna 2019. a eclarvesr.

'l'eised

taotlused vaadala labi tisaeelarve lZibivaatamiscl.

['.sines G. Volc,gdina Vaba Lava taotluse kohta

V. Butuzov: I'een ettepanckr,r mittc toetada. lrrafirrna pidi ise kdike cclnevalt rira planccrima.
V.

-l'Sctvcrgov: -feen

ctlcpaueku rritte toetada Vaba l.ava.

OtsLrstati rnitte toctada Vaba Lava

Irsines G. Vologdina

- poolt 6. erapoolctr,rid

- l5 000 eurol etendusele

l.

..Nahkhiir,..

Otsustati lihehtiiilselt jiitta taotlus rahuldarnata.
Fisines G. Vologdina
.1.

Pahhonrova:

klubi

Hanz,a kohta.

Klubi llanza

saab toetuse kLri spordiklubi?

I:sines klubi Hanza csindaja.
J. Pahhomova: Spordihalli ajagraallk on tziis. Kas teil on v6imalus seal riritusi lzibi viia?

V. Butuzov: toetuse v6ib eraldada klubidele.juba eraldatud I l0 000 eurost.
OlsLrstati toctacla

klubi Ilanza sLurrras 1400 er-rrot poolt 4. r,,astr.r -2. erapoolctLrid L

O. Vologdina: l-cel1 cttcpartkLr vaadata l:ibi prioritcedid 2019. a lisaeclarves meirtsikuus.

Otsustati: kanda prioriteetide loetellu l,aste l,oomemaja fassaadi remont. paemurru
Spordikoolile vaiba soetamist. Eelarves eraldada Narva Noorte Meremeeste Klubile

i

ks 63 I 4 eurot

