NARVA LINNAVOLIKOGU KULTUURI- JA SPORDIKOMISJON
Koosoleku protokoll
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1 s/tt t,

Ldpp 12.30
Koosoleku juhataj a: Vladimir Butuzov

Protokollija: Jelena Kaljadina
Komisjoni koosseis: 10 inimest.

Kohal olid 7 komisjoni liiget: J. Kaljadina, R. Vohta, V. J66ger, V. Butuzov, G. Vologdina,
V.T5etvergov, A. Smirnov,
Puudusid: J. Salamov, K. Gussev, N. Burdakov.

Kutsutud: L. Ivanova, S. Gusseinov (Spordiklubi Tornado).

Kiilalised: D. Vergun.
Komisjoni esimees tutvustas koosoleku protokolli:
Uhehaalselt toetati koosoleku piievakorda:

l.
2.
3.

Narva Kehakultuurija Spordiliidu nr I avalduse liibivaatamine.
Narva Kehakultuuri ja Spordiliidu nr 2 avalduse l2ibivaatamine.
Tiinavate timbernimetamisest.

Plievakorrakiisimusega,,Narva Kehakultuurija Spordiliidu nr
esines komisioni esimees G. Vologdina.

I

avalduse liibivaatamine"

G. Vologdina- kirjas on dra nliidatud jlirgmine eesmdrk: ,,komisjoni koosseisus tasakaalustada
kultuuri- ja spordiesindajate arvu". Kus te n2iete tasakaalu rikkumist?
J. Kaljadina: tegelikult meie komisjoni koosseisus on spordiesindajaid rohkem.

V. TSetvergov: Kui on olemas i.ihiskondlik organisatsioon, siis selle juht, tookorra alusel, vdib
olla arvatud komisjoni koosseisu.
L. Ivanova: meil on neli erinevat gruppi, kes tegelevad spordielu erinevate suundadega.

V. Butuzov: Andsin selgitusi komisjoni koosseisu valimise kohta: komisjoni liikmeid valib
vastavalt volikogu tookorrale, ainult esimees. Komisjoni koosseisu kinnitab Linnavolikogu.
Klubide liidu esimees peab olema komisjoni koosseisus. Komisjoni otsused on soovitusliku
iseloomuga. Millised ktisimused kuuluvad komisjoni koosolekul liibivaatamisele, otsustab
linnavolikogu kantselei. J. Salamov puudus komisjoni koosolekutel umbes aasta aega.

Loogiliselt m6eldes peab ntilid komisjoni koosseisu kuulunra Sarnil
Cusseinov.-l'ulevale
istungile antud otsuse eeln6u ptievakorda ei kanta. arvatavasti liiheb
see veebruaril<uu istungilc.

V'

TSetvergov: ci ole loogilinc arvata kornis.ioni liikrnctcl<s inirncsi spordialadc.jtirgi.
Kollis.ioni l<oosolel<ulc vdivad tLrlla l<6ik. lnforrrratsiooni konris.ioni l<oosoleku
toimunrise a-ia
kohta avalikLrstatal<sc kolrn piicva ennc koosoleku toimumist linna kodLrlehekLil.jel.
Otsustati iihehli2ilselt: uue kornisjoni liiknre kinnitarnirre toirnub Narva linnavolikogu
tdcikorra

alusel.

PzievakorraklisirnLrseqa

"Narva Kehakultuuri.ja Spordiliidu nr 2 avalduse pibivaatamine,,

csirrcs S. Cusseinor

V Butuzov: on olemas riigi poolt
Klubid

-

rnZiiiratud treenerite palga kaastinantseerimisc toctamise kord.
need on era6iguslikud organisatsioonid. t-inn v6imalr-rsed toetab neid.'I'een
ertepareku

saatataotluse Kultuuriosakonda

linn saab neid kdiki roetada?

ja Linnavalitsusele Selliseid taotlusi vdib olla viiga

palf u ning kas

V"l'Setvergov: l(as te olete podrdunud selle palvega [-innavalitsuse ja Kultuuriosakonna poolc?

[). Vc|gurr: Arrtrrd taotlust on Kultuuriosakond.juba liibivaadanLrd Mdned treenerid saavad

antud I innapoolsct toctust.

ir-rba

S.

cusseinov: Hetkel saavad riigipoolset toetust | | treenerit.

l"

Ivanova: Riigipoolse toetuse summa on iihesugune niitreeneritele kui ka
spordikoolidele ning

ka klubide treeneritele.

V''l'setvcrgov: Millisc vastusc andis teile Kultuuriosal<orrd?
D. Vergun: hetkel kziib.iutt 6-st treenerist, Aasta pdrast dotatsioonisumma v6ib
kasvada kuni 60
tuh euroni. Kas l(ultuuriosakonnale on ette n?ihtud linna eelarvest antud summa?

V' [Jutuzov: antud summa eraldamise kohta on va.ia kiisida informatsiooni Kultuuriosakonna.ja
Rahand usarnet i kriest.
S' cusseinov: Klubis'fornado treeningute eest tasunrine
20 eLrrot kuus.

-

lapsed l5 eurot l<Lrus-ja tiiiskasvanud

Otsustati ijhehiiiilselt: saata taotlus lzibivaatamiseks Kultuuriosakonda.ja
l-inravalitsLrselc.
PzievakorrakLisimusega ,,Tdnavate iimbernimetamisest,, esincs
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