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I(oosoleku juhataj a: Galina Vologdina

Protokollija: Jelena Kaljadina
Komisjoni koosseis: l0 inimest
Koosolekul osalesid komisjoni liikmed, 10 inimest: G. Vologdina,
J, Kaljadina, R. Vohta, v,
.liiiiger, V. Butuzov, V. TSetvergov, A. Smirnov, K. Gussev,
N.burdakou, S. Gusseinov.

Kutsutud: Kultuuriosakonna esinda.fad: juhataja asetiiitja kultuuri ja
spordi alal
dkonomist A. Solovjov, Linnamajandusameti haldusteenistuse
pereskora.
A.

D.

vergun.

luht

Koosoleku j uhataj a tutvustas piievakorda.
Uhehaalselt (1 0,,poolt,,) toetati koosoleku piievakorda:
1

' Kultuuri- ja spordikomisjoni prioriteedid Narva linna2020. aasta eelarve koostamisel.

Piievakorraktisimusega
.,,Kultuuri- ja spordikomisjoni prioriteedid Narva
eelarve koostamisel" esines G. vologdina ning teatas,
et prioriteetideks on:

linna 2020. aasta

Spordiklubidele toetuse suurendamine lOyo v6rra.
S. Gusseinov: kuidas on lahendatud treenerite parga ktisimus?

,-

D. vergun: Linnapea miitiras ndupidamise antud k.'irin.,rr.,
3 r .10.19.
S. Gusseinov: Palun antud krisimus sisse viia tiinapiievasesse
arutellu.
V' Butuzov: treenerite palga tostmise ktisimus ja spordiklubidele toetuse
suurendamine l0%
vdrra 2020'a - need on erinevad kiisimused. Palgasummad
ei kuulu toetusse, pole otstarbekas
sisse viia antud ktisimust tiinapiievasesse piievakorda.
G' Vologdina: Antud ktisimust arutatakse S. Gusseinovi
osaluse[ ..rimarlaual,, linnapea juures.
V' Butuzov: Seadus ei niie ette, et linn on kol-rustatud eraldama
vahendeid spordiklubide
treenerite palgaks.

otsustuti (9 "poolt",
vOrra,

-

I

"vastu">).' taotleda spordiklubi dele 2020.a toetuse suurendamist l0%

Rahaliste vahendite eraldamine Kreenholmi Gi.imnaasiumi
staadioni renoveerimiseks

iihehAcilselt otsustati: taotleda rahaliste vahendite
eraldamist Kreenholmi Giimnaasiumi
staadioni renoveerimi
seks

-

Toetada Rahvamaja rahvakultuuriseltside finantseerimist,
kes aktiivselt osalevad linna
kultuuritiritustel' ning 2020.aastal suurendada
toetust g000 eurolr kr-rni 10100 euroni koos
Iinna toetuse edasise iga-aastase suurendamisega
l0zo ulatuses.

2

A'

Pereskoka: Esitas toendatud seletused selle
kohta, et Rahvama;a kommunaalteenuste
maksumuse tegelik kasv on tunduvalt madalam
kui rahvakurtuuriseltside kirjas mainitud.
V' Butuzov: Teen ettepaneku taotleda Rahvamaja rahvakultuuriseltside
finantseerimist 2020.
aastal summas 12000 eurot. Jatta viilla lause
,,koos linna toetuse edasise iga-aastase
suurendamisega I 0o% ulatuses,,.

D' vergun: Rahvakultuuriseltside k6ik taotlusi

esitavad oma tegevuse

vaadatakse lzibi I(ultuuriosakonnas.
ja eralclatud vahe'dite kasutamise aruanded.

Seltsid

Ettepaneku ,,Toetada Rahvamaja rahvakultuuriseltside
finantseerimist, kes aktiivselt osalevad
linna kultuuritiritustel ning2020.aastal suurendada toetust
8000 eurolt kuni 10100 euroni koos
linna toetuse edasise iga-aastase suurendamisega 10% ulatuses"
suhtes hiiiiletati: I ,,poolt,,,
3 "vastut', 6 "erapooletuitltt.

Otsustati (6 "poolt", 2 "vastu", 2 "erapooletuicl"): Taotleda
Rahvamaja rahvakultuuriseltside
finantseerimist 2020. aastal summas 12000 eLlrot.

-

Laste mtinguviiljakute ehitamise toetamine

uhehAAlselt otsustati.'taotleda rahaliste vahendite eraldamist laste
miinguvziljakute ehitamiseks.

-

Toetada Florett spordiklubi rahaliste vahendite eraldamise
taotlust puudega laste jaoks
tostuki paigaldamiseks, kes ktiivad treeningutel spordiklubis ja tundides
muusikakoolis,
aadressil: 26]uuli 9.

AhehAcitselt otsustati.' taotleda rahaliste vahendite eraldamist
t6stuki paigaldamiseks.

-

Toetada Pii2isuke vokaalstuudio finantseerimist summas 5000
eurot Rahvusvahelisele
naistepiievale - 8. Martsile piihendatud kontserdi liibiviimiseks.

V' TSetvergov: Kas komisjoni liikmetel on v6imalik saada kutseid linnaiiritustele?
V. Butuzov: Antud riritustele pileteid mririakse vtiikese hirrnaga.
otsustati (9 "pooll", I "erapooletu"): taotleda rahaliste vahendite eraldamist
summas 5000
eurot 01 .03.2020.a toimuva kontserdi liibiviimiseks

-

Helitehnika soetamine Rahvamajja llprEo6pereHze :nyronofi annaparypu
n lou HapoAoB.

V. Butuzov: Kui suure summa eest ostakse helitehnikat?
G. Vologdina: 2200 euro eest.
A. Smirnov: Kus on vana tehnika?
A. Pereskoka: Kes hakkab teenindama tehnikat?
J' Kaljadina: Tehnikat peaks teenindama Linnamajandusameti todtaja,
kes tdotab Rahvamajas.
Juhul, kui ta tdotab oma puhkepiieval vdi pidupieval,
siis talle antakse vaba piiev vastavalt

tdograafikule.

otsustati (9 "poolt", I "vostu" ).'taotleda rahaliste vahendite
eraldamist summas 2200 eurot
helitehnika soetami seks Rahvanra.jj a.

v'Butuzov: Teen ettepaneku taotleda rahaliste vahendite
eraldamist g, Mai pidutsenrise

korraldamiseks.

-)

Uhehciritselt otsusteti: taotleda
korraldamiseks.

Galina Vologdina
Komisjoni esimees

rahaliste vahendite eraldamist g. Mai pidutsemise

,/
Jelena Kaljadina
sekretrir

