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Linnavalitsuse reservfondist
vahendite eraldamine ja reservfondi tagastamine

l.Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitas taotluse rahaliste vahendite eraldamiseks
linnavalitsuse reservfondist. Taotlus rahaliste vahendite eraldarniseks on laekunud
Spordiklubile Viktoria rahvusvahelises vorkpallitumiiris Bulgaarias osalemisega seotud kulude
(transpordikulud) katteks summas 8000 krooni, aU-Ie Geneva "Narva Bike 2009" festivali
labiviimisega seotud Narva Linnuse territooriumi rentimiskulude katteks summas
57720 krooni.
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitas taotluse rahaliste vahendite tagastarniseks
reservfondi. Taotlus rahaliste vahendite tagastarniseks on laekunud finantseerimise
vahendamiseks reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jaagi arvel seoses
kulude vahenemisega summas 4828 krooni:
Narva Paevade Sankt-Peterburi linnas korraldamiseks ja Iabiviimiseks (18.03.2009
nr.268-k eraldatud 171 500 krooni) - 3 534 krooni;
Narva Kreenholmi Muusikakoolile Muusikalaagris Soomes osalemiseks (26.03.2009
nr.335-k eraldatud 4 942 krooni) - 703 krooni;
Voidupuha tahistamiseks 08. ja 09.mail 2009.a. Narva Veteranide Liiduga (29.04.2009
nr.477-k eraldatud 46 300 krooni) - 6 krooni;
Narva KVN meeskonna esinemisega Riias (Lati) seotud kulude katteks (27.05.2009
nr.542-k eraldatud 4 268 krooni) - 585 krooni;
Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet esitas taotluse rahaliste vahendite
tagastamiseks reservfondi. Taotlus rahaliste vahendite tagastarniseks on laekunud
finantseerimise vahendamiseks reservfondist eraldatud rahaliste vahendite kasutamata jaagi
arvel seoses kulude vahenernisega summas 43 krooni:
Bastioni Justitsia piirde paigaldamiseks (29.04.2009 nr.447-k eraldatud 45 000 krooni)
- 43 krooni.
Narva Linna Sotsiaalabiamet esitas taotluse rahaliste vahendite eraldamiseks linnavalitsuse
reservfondist. Taotlus rahaliste vahendite eraldamiseks on laekunud projekti dokumentatsiooni
koostamiseks, mis on vajalik Euroopa Liidu struktuurifondide meetme 1.3.3. "ToOlesaamist
toetavad hoolekandemeetmed" raames valja kuulutatud taotlusvoorus osalemiseks summas
24000 krooni, Andrei Vinogradovile (ik 37305033727) seoses tema naise Natalja
Vinogradova (ik 47008053726) matuse korraldamisega kulude katteks summas 15000 krooni
ja Narva linna vabastamise 65 aastapaeva tahistamiseks summas 42 000 krooni.

2.0iguslikud alused
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 loike 1 punktile 3, Valla- ja
linnaeelarve seaduse § 17 ning Narva Linnavolikogu 29.06.2006.a maarusega nr 26 kinnitatud

"Narva linna reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra" alusel eraldatakse rahalisi
vahendeid linnavalitsuse reservfondist linnavalitsuse korraldusega.

3.0tsus
Eraldada linnavalitsuse reservfondist:

3.1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 65 720 krooni, sh 8 000 krooni Spordiklubile
Viktoria rahvusvahelises vcrkpallitumiiris Bulgaarias osalemisega seotud kulude
(transpordikulud) katteks, 57720 krooni ou-ie Geneva "Narva Bike 2009" festivali
labiviimisega seotud Narva Linnuse territooriumi rentimiskulude katteks.
3.2 Vahendada Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna finantseerimise plaani summas 4828
krooni ja taastada Narva Linnavalitsuse reservfond nimetatud summas.

3.3 Vahendada Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusameti finantseerimise plaani
summas 43 krooni ja taastada Narva Linnavalitsuse reservfond nimetatud summas.
3.4 Narva Linna Sotsiaalabiametile 81000 krooni, sh 24000 krooni projekti
dokumentatsiooni koostamiseks, mis on vajalik Euroopa Liidu struktuurifondide meetme
1.3.3. "ToOlesaamist toetavad hoolekandemeetmed" raames valja kuulutatud taotlusvoorus
osalemiseks, 15000 krooni Andrei Vinogradovile (ik 37305033727) seoses tema naise
Natalja Vinogradova (ik 47008053726) matuse korraldamisega kulude katteks ja 42000
krooni Narva linna vabastamise 65 aastapaeva tahistamiseks.

4.Rakendussatted
4.1.Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2.Korraldust on vcimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
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