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Komisjoni esimees: Galina Vologdina
Protokollij a: Jelena Kalj adina
Komisjoni koosseis: l0 inimest
Koosolekul osalesid komisjoni liikmed, 8 inimest: Galina Vologdina, Jelena Kaljadina, Riina
Vohta, Valeri Jaiiger, Vladimir Butuzov, Valeri T5etvergov, Aleksei Smirnov, Kirill Gussev.
Puudusid: Nikolai Burdakov, Samil Gusseinov
Kutsutud: D.Vergun, V.Lutus, J.Golubeva, I.Sergejev.
Komisjoni esimees tutvustas pdevakorda.
Uhehiitilselt (8,,poolt") kinnitati pZievakord:
I . Narva linna kultuuristrateegi a 2030 kinnitamine
2. Narva linna 2019.a eelarve muutmine;
3. Muud.

I.

;

Piievakorraktisimusega,,Narva linna kultuuristrateegia2030 kinnitamine" esines V.Lutus.

V.TSetvergov: Kas on v6imalik nimetada ettepanekud, mis laekusid erinevatest suundadest?
Esines D.Vergun.

V.TSetvergov: Kas strateegia iga punkti osas on selle realiseerimise vastavaid projekte?
V.Jii6ger: Strateegia koostamise osas on tehtud suur t6,<j.
V.Butuzov: Peamine on see, et laekus iile 100 ettepanekut ja paljud neist on sisse viidud
strateegiasse.

G'Vologdina: Kultuuriosakond tegi suure too iira l2ibipaistvust tagades strateegia koostamisel.

iihehAAtselt otsustati toelacla esitatucl Narva
Vo I i ko g ule k in n itada stratee g ia.

II.

linna kultuuristrateegiat

2030. Soovitada

Piievakorraktisimusega,,Narva linna 2019.aeelarve muutmine" esines J.Golubeva.

G. vologdina: Lisaeelarves on arvestatud komisjoni kdikide soovitustega.

V'Butuzov: On vaja ette niiha 3500 euro eraldamine A.Pahmutova

90.

siinniaastapiievale piihendatud kontserdi l2ibiviimiseks ,,Narva
- Eesti siigispealinn., raames.
Vandalismi juhtude ennetamiseks on vaja eraldada vahendid Peetri platsil videokaamera
paigaldamiseks. Linnapea lubas i.iles leida reservvahendid videokaametapaigaldamiseks.
V.TSetvergov: Kuidas on seotud A.Pahmutova 90. srinniaastapiievale ptilhendatud kontserdi
llbiviimine ja ,,Narva - Eesti siigispealinn" tirituste kava koostamine?
A.Smirnov: Kas "Rugodivi" katus laseb vett liibi?

L

Olsustati (6 ,,pool", 2 ,rerapooletu") kinnitada Narva linna 2019.a eelarve muutmine. Taotleda
3500 euro eraldamist A.Pahmutova 90. siinniaastaprievale piihenclatud kontserdi
liibiviimisetr<s ,,Narva - Eesti silgispealinn,, raames.

III. Muud.
G. Vologdina esines klubi ,.Florett" taotlusega erivajadustega vehklejatgle panduse paigaldamise
kohta Narva Muusikakooli hoones (26.Juuli tn. 9 ).
K.Gussev: On vaja toetada, kuna Muusikakooli 6pilaste seas on ka erivajadustega lapsi.
V.TSetvergov: On vaja toetada.
V.Butuzov: On vaja soovitada selleks leida vahendid.

Ahehtitilselt otsustati: Toetada ia suunata vastav kiri linnuvulitsusele ja Kultuuriosakonnale
kiisimuse uurimiseks ia 2020.a linnaeelarves rahavshendite kavundamiseks panduse

paigaldamiseks.

G' Vologdina esines rahvakultuuri tihingute kirjaga Kreenholmi tn 25 asuvate ruumide renditasu
suurendamise ning rahvakultuuri iihingute esindaja sisseviimise kohta kultuuri- ia
spordikomisjoni koosseisu.
G.Vologdina: Rahvakultuuri iihinguid esitab komisjonis V.Jtitiger. Ja seda piisab.
V.Jii2iger: Linn 16i k6ik tingimused tihingute tegevuseks ja jiitkab remonttci-ode finantseerimist.
J'Kaljadina: Renditasu kasvas ja hakkab kasvama kommunaalteenuste maksumuse kasvu tdttu.
G.Vologdina: Kas tihingute liikmed tasuvad liikmetasusid?
V.TSetvergov: Mitu aastat pole suurendatud rahvatihingutele toetussummat?
V'Butuzov: K6ik hinnad tdusevad. Tuleb suurendada iihingutele linnatoetust.
D.Vergun: Kultuuriosakond tegi ettepaneku eraldada toetust k6ikidele tihingutele summas 8000
eurot aastas.
Uhehricilselt otsustati: Toetada taotlust Jinantseerimise suurentlamise kohta. Suunata vastilv

kiri Kultu
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