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Koosolekul osalesid komisjoni liikmed, l0 inimest: G. Vologdina, J. Kaljadina,
R. Vohta,
v.Butuzov, V. T5etvergov, A. Smirnov, K.Gussev, N. Burdakou. S. crrr.lnov.
Kutsutud: Kultuuriosakonna esindajad V.Lutus
I.JanovitS ja J.Pahhomova
Kli lalised : volil<ogu

Ii

ja

I

'

Jiiiiger,

D.Vergun, Iinnapea A. Jevgrafov, volikogu liikmed

ige T.Tamm iste

Kooso I eku j u hataj a tutvustas piievakorda.
Uhehiiiilselt ( I 0,,poolt") toetati l<oosoleku piievakorda:

2.
3.

v.

Narva littna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava2017-2020 muutmine;
Narva linna Piievade liibiviimine;
Narva - Euroopa kultuuripealinn 2024.

I. Piievakorral<ljsimusega,,Narva linna noorte huvihariduse ja huvitegevuse kava2017-2020
muutmine" esines Kultuuriosakonna juhataja asetiiitja kultuurija spordi alal D.Vergun.
G. Vologdina: Millised uued projektid on toetatud?
V. T5etvergov: Kas k6ikidele organisatsioonidele suurendatakse toetust 10o/ovdrra?
Uhehaalselt otsustati toetada sisseviidavad muudatused.

Il' Pdeval<orraktisimusega ,.Narva Iinna Piievade liibiviimine" esines D.Vergun.
V. JiiZiger: Kas l<orralda.iatele antakse iile spetsiaalsed T-siirgid?
V. Jiiiiger: Kas kontserdi osale.jaid varustatakse veega?
G. Vologdina: Kas tulevad kohale s6pruslinnade esindajad?
v.Butuzov: Kas hal<atakse reguleerima transpordi s6itmist ijle piiri?
V.Butuzov: Kuhu asetatakse lava?
V.Butuzov: Mitu inimest k6nnirzad ronkkiiigus?
V. J62iger: Kas ronkkiiigu osalejatele antakse lippe?
v. Jiiiiger: vdib olla on vaja tag:rda ronkkiiigu teenindav transport?

Uhehiiiilselt otsustati v6tta teadm iseks Narva rinna ptieva
de 2019 kava,

III'

PAevakorraktisimusega ,,Narva

A,JCVgTAIOV.

-

Euroopa kultuuripealinn 2024* esinesid G.Vologdina

ja

A'Jevgrafov: Konkursimaterjalide ettevalmistamiseks on vaja
lisada 65 500 eurot. vahendid
suunatakse Kultuuriosakonnale, kes s6lmib td<ivdtulepingud
taitjatega. N6ustamist6id viib liibi
ri igihanke v6itnud fi rma.
v' TSetvergov: Milliste urituste jaoks kultuuripealinna kava raames eraldatakse
vahendid? Kas antud
iirituste hulka l<uuluvad Narva Linna piievad?
S' Gusseinov: Kas need vahendid eraldatakse ainult konkursiks
ettevalmistamiseks,i
stdcid kon kursi l<s val m istam isel?
ro.iekti etteval m i stam ist?

erburi Kirovi rajooniga?
rate suvilaagrisse. Kas antud iirituste korrardamine

mdjutab Euroopa ku ltuurpeal in na ti itl i andm ise otsuse vastuv6tm
i st?
V. J2iiiger: Mis miiliral on kaasatud koostdo Venemaaga?
I' Janovit5: Kui on ettepanel<uicj iirituste Narvas liibiviimise
l<ohta, siis see on teretulnud. K6ikidel
i.iritu
eklaamidel peab olema,,kultuuripealinna,, Iogo.
V' B
me vaatame liibi kava torrukirlutamise finantseerimise
kiisimust, kuid mitte
iiritu
A.Jevgrafov: Ees on oodata veel kava valmistamise
kohta palju kohtumisi.
uhehaalselt otsustati toetada rahaliste vahendite eraldamist.

IV Muud
Esines G' vologdina: S'.Gusseinovi kiri palga suurendamise
kohta. Kiri on Kultuuriosakonna poolt ltibi
vaadatud' kuid kuna.kdi.k-vahendid on juba jaotatud,
siis antud kiisimuse juurde p6ordutakse tagasi
f isaeelarve jaotamisel v6i
2020,a eelarve arutamisel.
V' Butuzov: Teen ettepaneku antud ki.isimust arutada 2020.alinna
eelarve arutamisel.

Istung kuulutati l6ppenuks.

Galina Vologdina
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