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Linnavalitsuse rcservfondist
vahendite eraldamine
1. Asjaolud ja menetluse kaik
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond esitas taotluse rahaliste vahendite eraldamiseks linnavalitsuse
reservfondist. Taotlus rahaliste vahendite eraldamiseks on laekunud kingituste soetamiseks Narva linna
esimese klassi opilaste jaoks summas 16 332 krooni, spordiklubile BK Narva spordilaagri
Narva-Joesuus labiviimisega seotud majutuskulude katteks summas 3 000 krooni, Valgevene
Rahvuskultuuriseltsile Sjabro laulufestivalis Leedus osalemisega seotud transpordikulude katteks
summas 3 000 krooni, MTO-le Tehnikaspordilihing Energia motokrossi korraldamise ja labiviimisega
seotud kulude katteks summas 7 500 krooni, konkursi "Narva linna kaunis kodu 2009" kategoorias
"Koolieelsete lasteasutuste krundid" voitjate autasustamiseks summas 7 000 krooni, Paemurru
Spordikoolile jiilihoki tumiiris Moskvas osalemisega seotud transpordikulude katteks summas
37500 krooni, Sillamae Lastekaitse Ohingule Ida-Virumaa Kultuurifestivali korraldamisega seotud
Kultuurimaja Rugodiv saali rendi-ja kujunduskulude katteks summas 6000 krooni.
Narva Linna Sotsiaalabiamet esitas taotluse rahaliste vahendite eraldamiseks linnavalitsuse
reservfondist. Taotlus rahaliste vahendite eraldamiseks on laekunud Narva Paljulapseliste Ohingule
Perekolle paljulapselistele peredele Tallinna loomaaia transpordikulude katteks summas
5 000 krooni.
2. Oiguslikud alused
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lOike I 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 Iinnavalitsuse reservfondist:
3.1 Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 80 332 krooni, sh 16 332 krooni linna kingituste
soetamiseks Narva Iinna esimese klassi opilaste jaoks, 3 000 krooni spordiklubile BK Narva
spordilaagri Narva-Joesuus Iabiviimisega seotud majutuskulude katteks, 3000 krooni Valgevene
Rahvuskultuuriseltsile Sjabro laulufestivalis Leedus osalemisega seotud transpordikulude katteks,
7 500 krooni MTO-le TehnikaspordiUhing Energia motokrossi korraldamise ja labiviimisega
seotud kulude katteks, 7 000 krooni konkursi "Narva linna kaunis kodu 2009" kategoorias
"Koolieelsete lasteasutuste krundid" voitjate autasustamiseks, 37500 krooni Paemurru
Spordikoolile jaahoki tumiiris Moskvas osalemisega seotud transpordikulude katteks, 6 000 krooni
Sillamae Lastekaitse Ohingule Ida-Virumaa Kultuurifestivali korraldamisega seotud Kultuurimaja
Rugodiv saali rendi-ja kujunduskulude katteks
3.2 Narva Linna Sotsiaalabiametile 5000 krooni Narva Paljulapseliste Uhingule Perekolle
paljulapselisteIe peredele Tallinna loomaaia transpordikulude katteks.
4. Rakendussatted
4.1. Korraldus joustub seadusega satestatud korras.
4.2. Korraldust on voimalik vaidlustada Tartu Halduskohtu Johvi kohtumajas 30 paevajooksul arvates
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