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Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k
kinnitatud Mittetulundusiihingute ja sihtasutuste projektidele
Iinnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjoni koosseisn muutmine
1. Asjaolud ja menetluse kaik
Mittetulundustihingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarvelise toetuse eraldamise komisjon moodustati
13.05.2003.a Narva Linnavalitsuse korraldusega nr 360-k (muudeti Narva Linnavalitsuse 15.10.2003. a nr
757-k korraldusega, Narva Linnavalitsuse 14.04.2004. a korraldusega nr 292-k ja Narva Linnavalitsuse
20.04.2005. a korraldusega nr 341-k). Narva Linnavalitsuse 05.04.2006 korraldusega nr 410-k kinnitati
Mittetu1undustihingute ja sihtasutuste projektidele linnaeelarve1ise toetuse era1damise komisjon uues
kooseisus ja muudeti Narva Linnavalitsuse 16.07.2008. a nr 885-k ja 24.08.2011 nr 763-k korra1dustega.
Komisjoni tegevuse eesmargiks on linna eelarves mittetulundustihingute ja sihtasutuste projektide
kaasfinantseerimiseks eraldatud raha kasutamine, projektide kaasfinantseerimise taotluse hindamine ja
menetlemine.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 20.05.2004.a maarusega nr 25/33 kinnitatud "Mittetu1undustihingute ja
sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise korra" (KO 2004, 163, 1548) punkti1e 3.3. komisjoni kuulub 9
1iiget. Komisjoni 1iikmete hu1gas peavad olema Narva Linnava1itsuse esindajad (3 inimest), Narva
Linnavo1ikogu 1iikmed (3 inimest), mittetu1undussektori esindajad (3 inimest).
Too kaigus tekkis vajadus muuta komisjoni koosseisu seoses sellega, et A1eksander Ljudvig ei ole enam
abi1innapea. Uus komisjoni1iige on abi1innapea Tatjana Patsanovskaja, kellelt on saadud nousolek olla
komisjoni liige.

2. Oiguslikud alused
Mittetulundustihingute ja sihtasutuste projektide kaasfinantseerimise korra punkti 3.2 kohaselt komisjoni
koosseisu kinnitab Narva Linnava1itsus.
Koha1iku omava1itsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punkti 2 kohaselt linnavalitsus lahendab ja
korra1dab kohaliku e1u ktisimusi, mis vo1ikogu maaruste voi otsustega voi 1inna pohimaarusega on pandud
taitmiseks valitsusele. Narva 1inna pohimaaruse punkti1e 5.7.1 kohaselt linnava1itsusel on oigus
moodustada oma korraldusega alalisi ja ajutisi komisjone.
3. Otsus
3. 1.Teha muudatus Mittetu1undustihingute ja sihtasutuste projektide1e 1innaeelarvelise toetuse eraldamise
komisjoni koosseisus ja arvata sellest valja:
A1eksander Ljudvig.
3.2.Arvata komisjoni koosseisu:
Tatjana Patsanovskaja - abi1innapea.
4. Otsuse vaidlustamine
4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Halduskohtumenetluse seadustiku § 9 loike 1 kohaselt voib korraldust vaid1ustada Tartu Halduskohtu
Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul.

-:

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretar

