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Narva

Algus kell 10.00

L6ppkell

11.10

Koosoleku j uhataja: Galina Vologdina
Protokollij a: Jelena Kalj adina
Komisjoni koosseisr: 10 inimest
Koosolekul osalesid komisjoni liikmed, 9 inimest: G. Vologdina, J. Kaljadina,
Butuzov, V. TSetvergov, A. Smirnov, K. Gussev, N. Burdakov, S. Gusseinov.
Puudus: R. Vohta.

V. Jiitiger, V.

Kutsutud/kiilalised: linnapea A. Jevgrafov, Linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja V.
Lutus, juhataja asetiiitja kultuurija spordi alal D. Vergun, okonomist A. Solovjov, lirrnavolikogu
liige S. Gorlat5, ERR ajakirjanik G. Sustrova.
Koosoleku j uhataj a tutvustas p?ievakorda.
Uhehaalselt (9 ,,poolt") toetati koosoleku p2ievakorda:

1. Narva linna20lg.aasta

eelarve eelndu arutelu Kultuuriosakonna osas.

Piievakorrakiisimusega ,,Narva linna 2019.aasta eelarve eelndu arutelu Kultuuriosakonna osas"
esines A. Solovjov.

,,Huviringide osalustasu suurendatakse 26oh v6rra. Eelarves ei ole etteniihtud vee- ja
kanalisatsiooni tariifide kasv. Eelneva aastaga v6rreldes eelarve on viihendatud 4,9%o v6rra.
S. Gorlat5: Kuidas esitati taotlused finantseerimisele? Kas

oli inforrnatsioon taotluste esitamise

vOimaluse kohta?
G. Vologdina: Toetuste taotluste esitamise kord on avaldatud linna kodulehel.
V. Butuzov: Kas k6ik avalikud organisatsioon said infot antud korra kohta?
A. Jevgrafov: Mis prioriteetidest ei ole eelarvega ette niihtud?
D. Vergun luges ette iirituste nimekiri, mis ei leidnud rahalist toetust.
V. Butuzov: Kuhu pannakse klaverit, mille soetamisele on taotlus esitatud?
A. Jevgrafov: Kas Lenevakeskus hakkab maksma klaveri i.itiritasu?
S. Gorlat5: On vaja s6lmida klaveri vastutustundliku hoidmise lepingu.
S. Gusseinov: Tiinaptieval paikneb klaver Leneva keskuses, homme see v6ib olla iira viidud
teisesse ruumisse.
A. Jevgrafov: Eelaves on ettentihtud rahavahendid filmimiseks Narva linnas. See on riigiga

koostoost osa.
V. Jiiiirger: On vaja toetada rahvuskultuuri seltside peo.
A. Jevgrafov: Oelge, palun, millisest kuluartiklist need rahavahendid rnaha vdtta?
S. GorlatS:

Miks eelarve on niivdrra vtihendatud?
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V.Lutus: Eelarve on v[hendatud. On tiihtis, et oleks vahendid munitsipaalasutuste
maj anduslikuks tilalpidami seks ning tddtasuks.

A. Jevgrafov: Eelarve konigeeritakse aasta jooksul.
S. Gusseinov: Millal toimuvad Narva linna p6evad2020. aastal?
D. Vergun: Alates 04.06.2020.a. kuni 07.06.2020 a..
V. Butuzov: Komisjoni liikmetelt on vaja konkreetsed ettepanekud. Eelarve koostamisel iihtegi
ettepanekut ei v6etud arvesse. Niisama toimus ka teistes komisjonides. Fraktsiooni istungil
teevad saadikud oma ettepanekud. Miks ei saa rahalist toetust need iiritused, mis on populaarsed
linna elanike seas, n?iiteks, ,,Narva lahing", ,,Narva kindlus"? Ldppotsuse eelarve kohta v6tab
vastu

Linnavolikogu.
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S. Gusseinov: Me ei ole 6igeaegselt k?itte saanud arutamisele kulutavaid dokumente.

V. Butuzov: P2irast dokumentide kiitte saamist on vaja veel iihe koosoleku l6bi viia, kuid tiihtajad
on kitsad. Saatke oma ettepanekud e-mailile.
A. Jevgrafov: Saatke ettepanekud mdrkides finantseerimise allikaid.
G. Vologdina: Palun ettepanekuid saata hiljemalt 9. detsembriks.
OTSUS: Uhehaalselt (9-poolt, O-vastu) otsustati v6tta Narva linna20lg.aasta eelarve eeln6u
Kultuuriosakonna osas teadmiseks.
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