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trl.oosoleku juhataj a: Galina Vologdina

I'rotokollija: Jelena Kaljadina
ll.omisioni koosseis: 10 inimest
FLoosolekul osalesid komisjoni liikmed, 7 inimest: Galina Vologdina, Jelena Kaljadina,
Ilutuzov, Kirill Gussev, Riina Vohta, Valeri Jiiiiger, Samil Gusseinov.

Vladimir

I'uudusid: Aleksei Smirnov, Valeri TSetvergov, Nikolai Burdakov.
I.l.utsutud / kiilalised: linnavalitsuse liige, Kultuuriosakonna juhataja Viktoria Lutus, esindajad:
jrrhataja asetiiitja spordi alal Dmitri Vergun ja <ikonomist Aleksei Solovjov, Narva
Linnavolikogu liige Viktor Semarin.

t.oosoleku j uhataj a tutvustas p?ievakorda.
iihehaalselt (7,,poolt") toetati koosoleku piievakorda:

1. Narva linna2020.a eelarve muutmine.
2. Narva linna2l2l. aasta eelarve Kultuuri- ja spordikomisjoni prioriteedid.

3.

Muud.

Piievakorrakiisimusega,,Narva lirna2020.a eelarve muutmine" esines A. Solovjov

\''. Butuzov: Miks ei eraldatud

Kreenholmi gi.imnaasiumi staadionile digeaegselt reovee
uhtimiseks vahendeid?
(i. Vologdina: Miks ei ole lisaeelarves ette ntihtud 12 100 eurot palkade t6stmiseks spordiklubide
5. kategooria treeneritele, kes saavad toetust riigieelarvest? Antud otsus oli vastu vdetud meie
k omisj on i koo solekul 2020.aasta eelarve prioriteedina.
\'. Semarin: Kas sel aastal tuleb ka i6ululaat?
\'. Semarin: Paluh tiipsustage, mida tiihendab 10 000 euro eraldamine koolide toitlustamise
konaldamiseks.
()tsustati (iihehiiiilselt): Toetada komisjoni iilalnimetatud prioriteetidega Kultuuriosakonna
2020.a. eelurve muudatuse eelndu.
ti raj

Piievakorraki.isimusega ,,Narva
prioriteedid" esines A. Solovjov.

\'.

linna 202L aasta eelarve Kultuuri- ja

spordikomisjoni

Butuzov: Kunstliku uisuvtiljaku loomiseks eraldatakse 42 000 eurot ning kes kannab selle

hooldus- .j a teeninduskulud?
V'. Butuzov: 202I. aasta eelarve on kavandatud 2020. aasta tasemele. Kas see ttihendab, et see
j2tiib esialgu vastuvdetud eelarve tasemele v6i vdtab juba arvesse lisaeelarve summasid?
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\/. Butuzov: Kas eraldatud vahenditest piisab lOppiiritusele "Narva - Eesti stigispealinn"?
\/. Semarin: Transservis on praegu kahjumis la kusib S0 000 eurot. Samal ajal kavatseb
l'ransservis ehitada liuvtilja. V6ib-olla ei peaks sellisel juhul liuvdlja veel ehitama?
\/. Semarin: Kas igas lasteaias on pesumasin?
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I'tievakotraktisimusega,,Narva linna 2021. aasta eelarve Kultuuri-

ja

spordikomisjoni

prioritee<lid" esines G. Vologdina

l.

Eraldada vahendid Joaoru spordiviiljaku ehitamiseks.
2 . Eraldada vahendid spordikeskuse p6randa j a katuse renoveerimiseks.
3 . Eraldada vahendeid Akkekiila arendamiseks.
4. Eraldada vahendid spordi- ja miinguvriljakute ehitamiseks.

5. Uhe kooli staadioni projekteerimine.
6. Anda rahalist toetust teatrile "Ilmaline".

7. Eraldada vahendid elektritihendusega lava ehitamiseks ja pargi ,,Eesti Vabariigi 100 aastat"
lrrva ette lisakohtade loomiseks.
8

. JZitkata kultuuriseltside toetamist.

9. Toetada Narva linna kogudusi kdigile vdrdses mahus.

\/. Butuzov: kooli staadioni renoveerimisprogrammi elluviimiseks on vaja kindlaks teha, millises
jiirgmises koolis staadion renoveerida, janaha ette projektile rahaliste vahendite eraldamine.
\I. Jti^tiger: On vaja ette niiha vahendid Rahvaste maja spordivaljaku renoveerimiseks ja
rr:noveerida Rahvaste maja v6imla. On olemas projekt. G. Vologdina tegi V. Jti:igerile
ettepaneku anali.itisida Rahvaste maja spordiviiljakul tegelevate linlaste arvu.
(ltsustati (iihehiirilselt): Edastada nimetatud prioriteedid strateegilisele komisjonile.
Fiievakonaktisimusega ,,Muud" esines G. Vologdina
palutakse eraldada raha kiitte parandamiseks.

\'. Butuzov:

-

vehklemisklubi Florett

kiri,

milles

Selles ktisimuses on vaja tutvuda muusikakooli direktori arvamusega.

K.uulati G. Vologdinad: Oleme saanud hr Sidorovilt kirja vahendite eraldamise kohta Narva
almanahhi jlirgmise numbri soetamiseks koolide ja raamatukogude poolt.
: edastada taotl us K ult uurios akonnale ja soovitada soetada almanahhi jiirgmine
number linna koolidele ja raamatukogudele.
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