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1. 2017. aasta tegevusaruanne
1.1.Struktuur ja töötajad
Narva- Jõesuu Linnavalitsus kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses põhiseadusest, EV seadustest ja
teistest riigi õigusaktidest, Narva- Jõesuu linna põhimäärusest, teistest Narva- Jõesuu linna õigusaktidest ja
lepingutest riigiorganite, teiste omavalitsustega või nende liitudega.
Narva- Jõesuu Linnavalitsus kohaliku omavalitsusüksusena otsustab talle seadusega pandud kohaliku elu küsimusi
ja korraldab nende lahendamist, samuti lahendab kõiki neid kohaliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud
riigiorganite või kellegi teiste pädevusse.
Narva- Jõesuu omavalitsusorganid on:
1. Linnavolikogu – omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse linna hääleõiguslike elanike poolt seaduse
alusel.
Enne 15.10.2017 oli Narva-Jõesuu Linnavolikogu 13-liikmeline. Linnavolikogu esimehele oli kinnitatud hüvitis
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alampalga 3,0 kordses määras kuus linnavolikogu esimehe ülesannete täitmise
eest ja aseesimehele 35% Linnavolikogu esimehe hüvitise suurusest linnavolikogu aseesimehe ülesannete täitmise
eest. Linnavolikogu alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 10% linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest
kuus komisjoni koosolekutel osalemise eest ja 5% linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus volikogu
istungitel osalemise eest. Linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse tasu 10% linnavolikogu
esimehe hüvituse suurusest kuus tegelikult komisjoni koosolekutel komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest.
Linnavolikogu liikmele makstakse tasu 5% linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus volikogu istungitel
osalemise eest ja 5% komisjoni koosolekutel osalemise eest.
Narva- Jõesuu Linnavolikogu oli moodustanud 5 alalist komisjoni:
1) Revisjonikomisjon
2) Eelarve- ja majanduskomisjon
3) Sotsiaalkomisjon
4) Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
5) Arengu- ja planeerimiskomisjon
23.12.2016 võttis Vabariigi Valitsus vastu määruse nr 153 Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemise teel uue
haldusüksuse moodustamisest nimega Narva-Jõesuu linn. Uus omavalistus tekkis 2017. aastal kohaliku
omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval ehk 16. oktoobril 2017. Pärast valimistulemuste
väljakuulutamist on Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17- liikmeline. Volikogu esimehe ametikoht on palgaline ja tema
palk on 2000 eurot kuus. Volikogu esimehel on 2 aseesimeest. Volikogu aseesimeeste tasu suuruseks on 700 eurot
kuus. Volikogu liikme tasu suuruseks on 200 eurot kuus. Volikogu alatise komisjoni esimehe tasu suuruseks on 100
eurot kuus. Alatise komisjoni esimehele makstakse komisjoni koosoleku läbiviimise eest tasu 100 eurot. Volikogu
alatise komisjoni aseesimehe tasu suuruseks on 50 eurot kuus. Alatise komisjoni aseesimehele makstakse komisjoni
koosolekul osalemise eest tasu 50 eurot. Volikogu alatise komisjoni liikme tasu suuruseks on 50 eurot koosolekul
osalemise korral.
Volikogu esimehe, aseesimeeste, volikogu- ja alatiste komisjonide liikmete isikliku sõiduauto kasutamise kulud
hüvitatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 14.07.2006 määruse nr 164 „Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel
isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord” ja maksuvabadele piirmääradele.
Aruandeperioodil ei moodustanud Narva-Jõesuu Linnavolikogu alatisi komisjone.
2. Linnavalitsus- linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.
Enne 27.12.2017 oli Narva-Jõesuu Linnavalitsus viieliikmeline (sealhulgas 3 liiget on linnavalitsuse ametnikud ja 2
liiget ei tööta linnavalitsuses). Linnavalitsuse liige tasu ei saanud. 27.12.2017 kinnitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu
oma otsusega uue Narva-Jõesuu Linnavalitsuse, mis on viieliikmeline. Linnavalitsuse liikmed on linnavalitsuse
ametnikud. Linnavalitsuse liige saab tasu 150 euro ulatuses kuus.
Linnaasutusel on linna hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu. Narva- Jõesuu ametiasutus on
Linnavalitsus. Alates 2018. aastast on kavas moodustada ametiasutus Menetlusteenistus. Menetlusteenistus on
Narva-Jõesuu linna ametiasutusena korrakaitseüksus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse tähenduses, kes
teostab avalikku võimu, mis seisneb kohalikule omavalitsusele eriseadusega pandud riikliku järelevalve ülesannete
täitmises ja kohtuvälise menetluse läbiviimises ning omavalitsusüksuste vahel sõlmitud siseturvalisuse
koostöölepingu raames maakonna siseturvalisuse alase koostöö nõustamises ja koordineerimises.
Narva- Jõesuu hallatavad asutused:
1) Lasteaed “Karikakar”;
2) Narva- Jõesuu Kool;
3) Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu, mille juures on avalik internetipunkt;
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4) Narva- Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool;
5) Narva- Jõesuu koduloomuuseum.
2018. aastast seoses Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisega lisanduvad järgmised hallatavad asutused:
1) Sinimäe Põhikool;
2) Vaivara Lasteaed;
3) Vaivara Huvikeskus.
2018. aastast seoses Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisega tekkivad Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
konsolideerimisgruppi kuuluvad alljärgnevad tütarettevõtted:
1) AS KA Vaiko;
2) SA Sinimägede Sihtasutus;
3) MTÜ Virumaa Tööstuspark;
4) MTÜ Narva Lennujaam OÜ;
5) SA Narva-Jõesuu Hooldekodu.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing vahel on sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise
haldusleping, mille alusel osutab MTÜ
teenuseid, mis on suunatud lastele, võimaldades lastele nende
põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, luues neile turvalise ja arenguks sobiva elukeskkonna ning
valmistades lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping
on tähtajaline ja kehtib kuni 31.12.2036.a.
Linna omandis olevat hooldekodu hoonet ja kinnistut opereerib SA Narva-Jõesuu Hooldekodu, mis on asutatud
Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla poolt.
Tegevusjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmetele arvestatud tasud, töötajate tasu üldsumma ja keskmine töötajate
arv majandusaastal on avaldatud raamatupidamise aastaaruande lisas nr 18.
Aruandeperioodil koondati Narva-Jõesuu Linnavalitsuse linnaarhitekti ametikoht, seoses töömahu vähenemisega
ning likvideeriti spordiinstruktori ja metoodiku töökohad. Põhjuseks on kultuuriosakonna töö ümberkorraldamine ja
majanduslik otstarbekus.
Järgmisel aastal on kavas moodustada 5 osakonda:
1) Kantselei, mida juhib linnasekretär;
2) Rahandusosakond, mida juhib rahandusosakonna juhataja;
3) Sotsiaalosakond, mida juhib sotsiaalosakonna juhataja;
4) Majandusosakond, mida juhib majandusvaldkonna aselinnapea;
5) Arendusosakond, mida juhib arendus- ja planeerimisvaldkonna aselinnapea.
Järgmisel aastal on kavas rakendada sisekontrolli süsteemi. Sisekontrolli süsteem on linna asutuste juhtimises
rakendatav seaduslikkusele ja otstarbekusele suunatud terviklik abinõude kompleks, mis võimaldab tagada
õigusaktidest kinnipidamise, vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest juhtimisest
ja muust sarnasest tingitud kahju eest, asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel, asutuse tegevusest
tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, säilitamise ja avaldamise. Linnavolikogu tagab
sisekontrollisüsteemi rakendamise ja siseaudiitori kutsetegevuse korraldamise. Sisekontrollisüsteemi rakendab ja
selle tulemuslikkuse eest vastutab linnavalitsus.
2018. aastast töötab Narva-Jõesuu Linnavalitsuses 21 ametnikku ja 15 töötajat.
1.2. Peamised finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tulemiaruande näitajad:
Tegevustulud
sh tulud, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine
Tegevuskulud
Tegevustulem
Finantstulud –ja kulud
Tulem
Muud näitajad:
Põhivarainvesteeringute maht

2017
6 072
1 339
4 733

2016
5 755
1 321
4 434

2015
5 945
1 368
4 577

2014
6 120
1 446
4 674

2013
6 138
1 126
5 012

3 444
1 920
-3 484
-40
-8
-48

3 010
1 827
-3 144
-134
-9
-143

2 848
2 673
-2 964
-116
-12
-128

3 111
2 460
-3 576
-465
-12
-477

5 102
2 697
-3 959
1 143
-1
1 142

279

100

465

2 156

1 949
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Likviidsus*
Lühiajaline maksevõime**
Kohustuste osakaal varadest
Laenukohustuste osakaal varadest
Piirmäärade täitmine:
Põhitegevuse tulem***
Netovõlakoormus****

3
3
0,2
0,2

3
3
0,2
0,2

2
2
0,2
0,2

2
3
0,2
0,2

1
1
0,2
0

484
-106

386
148

267
400

332
433

275
167

* Likviidsus – likviidsed varad / lühiajalised kohustused.
** Lühiajaline maksevõime - käibevara / lühiajalised kohustused.
*** Põhitegevuse tulem - põhitegevuse tulude (maksutulud, tulud kaupade ja teenuste müügist, saadavad toetused ja
muud tegevustulud) ja kulude (antavad toetused, muud tegevuskulud) vahe. Arvestusmetoodika on kehtestatud
vastavalt KOFS § 32 lg 4 rahandusministri määrusega. Põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu
seisuga on vastavalt KOFS § 33 null või positiivne. Eelarvestrateegia perioodil võib kahel mittejärjestikusel aastal
kavandada kohaliku omavalitsuse üksuse ja tema arvestusüksuse põhitegevuse tulemit lubatavast väärtusest
väiksemana (KOFS § 20 lg 6). Sellisel juhul peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite
summa olema null või positiivne. Kui põhitegevuse tulem on kavandatud vastavalt käesoleva seaduse § 20 lg 6, siis
võib see olla aruandeaasta lõpu seisuga negatiivne eelarves kavandatud ulatuses (alates aastast 2012 esitatakse
andmed, lisades edasi igal aastal ühe aasta andmed, kuni jõutakse viie aasta andmete esitamiseni).
**** Netovõlakoormus – KOFS § 34 alusel arvestatud kohustuste (võetud laenud, kapitalirendi- ja
faktooringukohustused, emiteeritud võlakirjad, tasumise tähtajaks täitmata jäänud kohustused, saadud toetused,
tagasimakse kohustused, toetuseks saadud ettemaksed, toetuste andmise kohustused, pikaajalised võlad tarnijatele,
teenuste kontsessioonikokkuleppest tekkivad kohustused, muud pikaajalised kohustused, mis nõuavad tulevikus raha
väljamaksmist) ning KOFS § 36 alusel arvestatud likviidsete varade (raha ja pangakontodel olevad vahendid,
rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud ning soetatud võlakirjad) vahe
(alates aastast 2012 esitatakse
andmed, lisades edasi igal aastal ühe aasta andmed, kuni jõutakse viie aasta andmete esitamiseni). Aruandeperioodil
oli netovõlakoormus väiksem kui kehtiv piirmäär. 2017. aasta piirmäär oli 60% põhitegevuse tuludest.
Bilansi maht seisuga 31.12.2017 on 6 072,0 tuh eurot ja see on 5,5 % rohkem kui eelmisel aastal. Bilansimahust
moodustasid põhivarad 79,5 % ehk 4 825,0 tuh eurot ja käibevarad 20,5 % ehk 1 247,0 tuh eurot.
Põhivara
Põhivara koosneb finantsinvesteeringutest, kinnisvarainvesteeringutest ja materiaalsest põhivarast. Aruandeperioodi
lõpuks suurenes põhivara aastaga 120,0 tuh euro võrra. Materiaalse põhivara osakaal põhivaradest on 94,5 % ehk
4 560,0 tuh eurot, kinnisvarainvesteeringute osakaal 4,9 % ehk 235,0 tuh eurot ja finantsinvesteeringute osakaal 0,6
% ehk 30,0 tuh eurot (sh AS-i Narva Vesi 30 aktsiat summas 28,0 tuh eurot, 25 % OÜ Freeland Property osakuid
summas 1,0 tuh eurot ja 25 % NJ Arendus OÜ osakuid summas 1,0 tuh eurot). Põhivara osade osakaal jäi 2016.
aasta tasemele.
Kohustused ja netovara
31.12.2017.a seisuga on netovara 4 733,0 tuh eurot, suurenes aastaga 299,0 tuh euro võrra, sealhulgas suurenes
310,0 tuh euro võrra seoses maa munitsipaalomandisse üleandmisega ja 37,0 tuh euro võrra seoses linna teede
ümberhindamisega ning vähenes 48,0 tuh euro võrra aruandeperioodi tulemi põhjal. Netovara moodustab
bilansimahust 77,9 %.
Kohustused koosnevad lühiajalistest ja pikaajalistest kohustustest ja need on 1 339,0 tuh eurot. Kohustused
suurenesid aastaga 18,0 tuh eurot ja moodustasid bilansimahust 22,1 %. Lühiajalised kohustused, mis on 434,0 tuh
eurot, sealhulgas 31.12.2017.a seisuga üle kantud 65,0 tuh eurot pikaajalistest kohustustest lühiajalistele
kohustustele. See summa on pikaajalise laenu lühiajaline laenuosa, mille Narva-Jõesuu linn peab tagastama
Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2018. aastal. Lühiajalised kohustused suurenesid aastaga 83,0 tuh euro võrra
ja moodustasid bilansimahust 7,1 %.
Pikaajalised kohustused on 905,0 tuh eurot, mis on võetud laenu jäägid Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti kohta vastavalt Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnainvesteeringu Keskuse vahel sõlmitud
laenulepingu nr 5-1/13/8 lisale nr 3. Pikaajalised kohustused on vähenenud lühiajalise laenukohustuse ehk 65,0 tuh
euro võrra. Pikaajalised kohustused moodustasid bilansimahust 14,9 %.
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Tegevustulud
Tegevustulud on kokku 3 444,0 tuh eurot. Tegevustuludest moodustasid maksutulud 1 631,0 tuh eurot ehk 47,4 %,
kaupade- ja teenuste müük 249,0 tuh eurot ehk 7,2 %, saadud toetused 1 524,0 tuh eurot ehk 44,3 % ja muud tulud
40,0 tuh eurot ehk 1,1 %. Tegevustulude muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:
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Saadud toetused
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2017. a tegevustulud suurenesid aastaga 434,0 tuh euro ehk 14,4 % võrra. Maksude kasv on 8,6 %, sealhulgas
tulumaksu kasv on 10,3 %. Tulumaksu kasv on seotud keskmise palga ja maksumaksjate arvu suurenemisega.
Aruandeperioodil oli keskmiselt 1 013 maksumaksjat, mis on 4,6 % rohkem kui 2016. aastal. Maksumaksjate
arvu ja tulumaksu muudatustest annavad ülevaate alljärgnevad graafikud ja tabelid:
1.Maksumaksjate arvu muudatused viimase viie aasta jooksul.
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Aasta
2013
2014
2015
2016
2017
maksumaksjate arv
979
986
966
968
1 013
võrdlemine (%)
1%
-2%
0,2%
4,6%
Maksumaksjate arvu suurenemine on seotud kampaania “Naaber,aita!” läbiviimisega, mille peaauhinnaks oli uus
auto Subaru Forester. 2016. aasta juunis võeti viimaks vastu haldusreformi seadus, millest tulenevalt on kõigil Eesti
omavalitsustel, kelle elanike arv on väiksem kui 5000, vajalik jõuda vabatahtlike ühinemisteni juba 2016. aasta
lõpuks. Vaivara vald ja Narva-Jõesuu linn allkirjastasid ühenemislepingu, soovides jätkata koos, aga seda saab teha
juhul, kui elanike minimaalne arv on 5000. Iga uus registreeritu aitas sellele kaasa. Kampaania kestis kuni
31.12.2016, kus osalesid kõik Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna elanikud, kes kuni 31.12.2016 märkisid
rahvastikuregistris oma ametliku elukohana Vaivara vallas või Narva-Jõesuu linnas paikneva elukoha.
2. Arvestuslik tulumaks viimase viie aasta jooksul (tuhandetes eurodes).
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Arvestuslik maamaks on 9,7 % rohkem kui 2016. aastal. Maamaksu muudatustest annab ülevaate alljärgnev graafik
ja tabel :
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Aasta
2013
2014
2015
2016
2017
maamaks
100
95
95
93
102
võrdlemine (%)
-5%
0%
-2%
9,7%
Maamaksu muudatusi võib siduda rahvastikuregistri andmete muudatustega, sest maamaksu tasumisest vabastatakse
maa omanik, kelle omandis on elumaa Narva-Jõesuu linnas kuni 0,15 ha ulatuses ja sellel maal asuvas hoones on
tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Kaupadelt ja teenustelt laekuvate maksude (teede ja tänavate sulgemise maks, reklaamimaks ja parkimistasu)
vähenemine oli 13,6 %. 2017. aastal langes parkimistasu laekumine 7,6 % võrra seoses jaheda suvehooajaga. Nii
2017. aastal kui ka 2016. aastal olid korraldatud parkimispiletite soodusmüügi kampaaniad, mille jooksul müüdi
3037 parkimispiletit. Kokku on müüdud 11 669 parkimispiletit, mis on 7,5 % vähem kui 2016. aastal.
Võrreldes 2016. aastaga vähenesid kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 13,6 % võrra. Peamiseks põhjuseks on
teistest omavalitsusüksustest haridusasutuste tegevuskulude katmiseks tulude langus. Aruandeaasta jooksul käis
Narva-Jõesuu Koolis keskmiselt 65 õpilast teistest omavalitsustest, mis on 3 % vähem kui 2016. aastal ning NarvaJõesuu lasteaias “Karikakar” keskmiselt 14 last teistest omavalitsustest, mis on 22,2 % vähem kui 2016. aastal.
Samuti 01.01.2017. aastast eraldatakse vahendid Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude
katmiseks toetusfondist, mida kajastati saadava toetusena tegevuskuludeks (enne 31.12.2016 kajastati tuludena
kaupade ja teenuste müügist).
Võrreldes 2016. aastaga on suurenenud saadud toetused 28,8 % võrra. Aruandeperioodil suurendati riigieelarvest
eraldatava tasandus- ja toetusfondi vahendeid 11,5 % võrra. Peale selle on eraldatud Vabariigi Valitsuse poolt
ühinemistoetus 566,0 tuh eurot, millest 141,0 tuh eurot ehk 25 % summast laekus aruandeperioodil. Ülejäänud
summa kantakse üle 2018 ja 2019. aastal. Toetus eraldati läbiviidud haldusreformi raames seoses Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna vabatahtliku ühinemisega. Samuti on eraldatud 205,0 tuh eurot programmi „Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames projekti “Ida-Viru Kirde regiooni
koostööpiirkonnas täiendavate noorsootöö teenuste elluviimine” teostamiseks, millest 163,0 tuh eurot laekus
aruandeperioodil. Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetuse vahenditest Eesti
Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu.
2017. aastal sai linn muid tulusid (tulu trahvidest ja loodusressursside kasutamisest) 40,0 tuh eurot ehk 2016. aasta
tasemel.
Tegevuskulud
Tegevuskulud kokku on 3 484,0 tuh eurot, mis suurenesid aastaga 340,0 tuh eurot ehk 10,8 %. Tegevuskuludest
moodustasid antud toetused 147,0 tuh eurot ehk 4,2 %, tööjõukulud 1 683,0 tuh eurot ehk 48,3 %, majandamiskulud
998,0 tuh eurot ehk 28,7 %, muud kulud 178,0 tuh eurot ehk 5,1 % ja põhivara amortisatsioon 478,0 tuh eurot ehk
13,7 %.
Tegevuskulude muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:
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Antud toetused kasvasid 5,8 % võrra seoses pensionäride jõulutoetuse määra suurenemisega. Tööjõukulud
suurenesid 14,7 % seoses palga alammäära tõusuga alates 01.01.2017. aastast ning Narva-Jõesuu Kooli ja lasteaia
“Karikakar” õpetajate palgafondi suurendamisega. Majandamiskulude 13-protsentiline kasv on
seotud
majandusteenuste hinna tõusuga. Aruandeperioodil kulutati linnateede jooksvaks remondiks 31,0 % rohkem kui
2016. aastal. Peale selle suurenesid õppekulud kohaliku omavalitsuse üksustele ja omavalitsusasutustele nende
haldusterritooriumil lasteaias käivate ja koolides õppivate alaliselt Narva-Jõesuu linnas elavate laste ja õpilaste
eest. Võrreldes 2016. aastaga suurenes laste ja õpilaste arv 10,4% võrra. Samuti osales linn nii 2017. aastal kui ka
2016. aastal projektides “Small ports every 30 miles apart - Development of Services for lively water tourism in the
Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome
lahe idaosas” ja “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine”. Muud kulud
suurenesid 31,0 % võrra. Võrreldes 2016. aastaga tasus Narva-Jõesuu linn 2017. aastal käibemaksu põhivara
soetuselt rohkem, kui 2016. aastal. Põhivara amortisatsioon vähenes 6,1 % võrra.
Finantskulud
Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnanvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) vahel on sõlmitud laenuleping, mille alusel
KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 100,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti
omafinantseeringu tagamiseks. Laenu väljamakseperiood oli 2013-2014. Samuti oli ette nähtud maksepuhkus kuni
31.12.2015.a. Narva-Jõesuu linn hakkas tagastama laenu alates 01.01.2016.a. Intressi suurus arvestatakse
tagastamata laenusummalt. Aruandeperioodil tagastati põhilaenu 65,0 tuh eurot ning arvestati intressi 8,0 tuh eurot
ehk 0,758 % laenusummalt.
2017. majandusaasta kahjum on -48,0 tuh eurot, mis on 2016. aastaga võrreldes 95,0 tuh eurot väiksem .
1.3 Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel kasvas eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 5,0 %
Tarbijate ja investeerijate käitumine on vaatamata heale konjunktuurile ja sissetulekute kiirele kasvule endiselt
konservatiivne. Ehitussektori jõuline areng eelmisel aastal tulenes nõudluse kasvu järsust kiirenemisest, kuid ehituse
osakaal majanduses on endiselt suhteliselt madal. Suurima panuse majanduskasvu andis eelmisel aastal ehitussektor.
Sellesse panustas enim valitsussektori tellimuste portfell, mis kasvas aastaga rahaliselt pea kolmandiku võrra. Kuna
ehitussektor on elamuehituse toel mõõnast taastunud juba mitu aastat, hakkas seal üha rohkem tunda andma
tööjõupuudus. Eelmisel aastal nähtud harjumatult kiire majanduskasv põhineb ühelt poolt lõpuks globaalselt levival
majandusoptimismil ja teisalt Eesti endiselt heal konkurentsivõimel välisturgudel. Samuti võidi kriisiaastatel
põhjendamatult alla hinnata Eesti majanduse kasvupotentsiaali. Selle taustal käituvad Eesti tarbijad, aga ka
erainvestorid siiski endiselt küllaltki ettevaatlikult. Seetõttu peaksid sisemaised majanduskasvu pidurdumise riskid
olema mõõdukad.Kaupade eksport suurenes 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 8% ja import 9%. 2017. aastal
eksporditi Eestist kaupu jooksevhindades 12,8 miljardi ja imporditi Eestisse 14,7 miljardi euro väärtuses. Euroopa
Liidu riikide osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2017. aastal 71% ja -impordis 82%. Eestist viidi nii nagu
varasematelgi aastatel enim välja elektriseadmeid, nende osatähtsus Eesti koguekspordis oli 2017. aastal 17%. Teisel
ja kolmandal kohal olid puit ja puittooted (11%) ning mineraalsed tooted (10%). Ekspordi kasvu mõjutas peamiselt
mineraalsete toodete (sh kütus), metalli ja metalltoodete (sh metallijäätmed) ning puidu ja puittoodete (sh
saematerjal) väljaveo suurenemine. Enim vähenes 2017. aastal elektriseadmete väljavedu. Statistikaameti andmetel
tootsid tööstusettevõtted 2017. aastal 8% rohkem toodangut kui aasta varem. Toodangu maht suurenes energeetikas,
mäetööstuses ja töötlevas tööstuses. 2017. aastal toodeti töötlevas tööstuses kokku 7% rohkem toodangut kui 2016.
aastal. Toodang ületas varasema aasta taset rohkem kui kahes kolmandikus tööstusharudes. Mahu kasvu põhjus oli
eelkõige puittoodete, toiduainete, metalltoodete ja elektriseadmete tootmise suurenemine. Suurema osatähtsusega
tööstusharudest vähenes toodang elektroonikaseadmete ja mööblitootmises.
Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks 2017. aastal võrreldes 2016. aasta keskmisega 3,1%. Kaubad olid
2016. aastaga võrreldes 3,5% ja teenused 2,4% kallimad. Kaupade ja teenuste administratiivselt reguleeritavad
hinnad on eelmise aastaga võrreldes tõusnud 6,4% ja mittereguleeritavad hinnad 2,2%.2016. aastaga võrreldes
mõjutas tarbijahinnaindeksit enim toidu ja mittealkohoolsete jookide 5% kallinemine, mis andis kogutõusust üle
kolmandiku. Puuvili on kallinenud 18,2% ning piim, piimatooted ja munad 7%. Alkohoolsete jookide ja tubaka
kallinemine andis kogutõusust ligi veerandi, millest omakorda 60% andis 27% kallinenud õlu. Mootorikütus andis
kogutõusust üheksandiku. Bensiin oli 7% ja diislikütus 4,6% kallim kui 2016. aastal.
Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2017. aastal 1221 eurot. Võrreldes 2016. aastaga tõusis
brutokuupalk 6,5%. Palgad kasvasid 2017. aastal kõikidel tegevusaladel. Tänavu võib oodata palgakasvu
aeglustumist, mida mõjutab nii majanduskasvu normaliseerumine kui ka varasemast mõõdukam alampalga tõus. Kui
varasematel aastatel on miinimumpalga tõus olnud 10–11 protsendi juures, siis tänavu suurenes alampalk 6,4
protsenti 500 euroni ning selle kasv oli enam-vähem kooskõlas keskmise palga kasvutempoga. Samas hoiab
palgasurvet madala tööpuuduse tõttu valitsev tööjõu nappus, mida aitab sel aastal mõnevõrra leevendada maksuvaba
tulu tõus, mis vähendab keskmise ja madalama palgaga töötajate maksukoormust.
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Statistikaameti andmetel oli töötuse määr 2017. aastal 5,8%, tööhõive määr 67,5% ja tööjõus osalemise määr
71,6%. Aastaga on tööturule lisandunud 7600 inimest, milles mängib suurt rolli mitteaktiivsete arvu vähenemine.
Võrreldes 2016. aastaga on tööturul mitteaktiivsete arv kahanenud 13 500 inimese võrra.
2017. aastal oli Eesti tööturul hinnanguliselt 699 000 majanduslikult aktiivset inimest, kellest 659 000 olid hõivatud
ning 40 000 töötud. Töötuse määr kasvas 2017. aastal võrreldes 2016. aastaga 1 protsendipunkti.
Narva-Jõesuu sai omavalitsusliku staatuse 10. augustil 1993.aastal. Narva-Jõesuu on kuurortlinn Soome lahe
lõunarannikul Narva jõe suudmes Põhja-Eestis, Ida-Virumaal. Linna üldpindala on 11,3 ruutkilomeetrit. Sellest 113
ha (12,4%) moodustab elamute rajoon, 282 ha (25,7 %) katab mets ning 75 ha (8,2 %) on rand.
Narva-Jõesuu ehk ”Põhjamaa Riviera” on muutumas üha kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks puhkekohaks, mis on
kuulus ainulaadse looduskeskkonna poolest. Omapärase männimetsaga ääristatud peene liivaga rand on pikim kogu
Eestis, kulgedes 7,5 km ulatuses mööda Soome lahe lõunakallast.
Piirkonnas tegeldakse rannakalapüügi, turismi- ja puhkemajandusega. Narva- Jõesuu linnas asuvad mitmed
riigiasutused: Narva-Jõesuu kordon, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tuletõrje-ja Päästeameti Ida-Viru osakonna
Narva-Jõesuu päästekomando.
31.12.2017.a seisuga oli elanike arv 2 748 inimest, sealhulgas moodustas tööga hõivatute arv 1013 ehk 36,9 %, mis
on 3,0 % võrra rohkem kui 31.12.2016.a. seisuga. Elanikkonna arvu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Elanikkonna arvu muutus vanusegruppide lõikes.
Vanus
2016.a. (inimeste arv) 2017.a. (inimeste arv)

muutus (+/-)

lapsed 0-6

116

113

-3

lapsed 7-18
tööealised 19-64

262
1767

259
1654

-3
-113

vanurid 65...

725

722

3

Kokku:

2870

2748

-122

Vaatamata kampaania “Naaber,aita!” läbiviimisele, mille peaauhinnaks oli uus auto Subaru Forester ja eesmärgiks
oli elanike arvu tõstmine, vähenes elanike arv 4,3 % võrra, võrreldes 2016. aastaga. Elanikkonna arvu vähenemine
on tingitud inimeste lahkumisest tööotsingul Eesti suurtesse linnadesse või välismaale ning Narva-Jõesuu linnas
on probleemiks sündivuse vähenemine.
Aasta jooksul sündis 15 last, nagu 2016. aastal ning aasta jooksul suri 39 inimest, mis on 22,6 % ehk 8 inimese
võrra rohkem kui 2016. aastal.
Aruandeperioodil on tööpuudus suurenenud 2,0 % võrra, võrreldes 2016. aastaga. Perioodil jaanuar-juuni 2017 oli
keskmise töötute arv 127. Perioodil juuli-detsember 2017 registreeritud töötute arv vähenes. 31.12.2017.a seisuga
on linnas 108 Töötukassas registreeritud töötut ehk 3,9 % Narva- Jõesuu linna elanikest, mis on 0,1% võrra vähem
kui 31.12.2016.a.
Registreeritud töötute arvu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel :
Aasta
2013
2014
2015
Keskmine töötuse määr
138
111
104
Võrdlemine (%)
-20%
-6%

2016
116
12%

2017
119
2%

Aruandeperioodil oli toimetulekutoetust saanud perekondade keskmine arv kuni 74 ehk 2016. aasta tasemel.
Toimetulekuraskused ähvardavad ennekõike töötuid ning nende seas pikaajalisi töötuid ehk neid, kes on tööd
otsinud 12 kuud või kauem.
Võrreldes eelmise aastaga suurenes aruandeperioodil keskmine töötasu 7,0 % ja on nüüd 972 eurot. See on
20,4 % võrra madalam kui keskmine brutopalk riigis. 2016. aasta keskmine tulu ( füüsilise isiku tulumaks,
maamaks ja laekumine vee erikasutusest) arvestusega igale elanikule on 560 eurot ja see on 15,2 % võrra rohkem
kui 2016. aastal.
1.4. Ülevaade arengukava täitmisest
2011. aastal vastuvõetud Narva-Jõesuu linna arengukava aastani 2025 sisaldab linna arengukava ja strateegiat.
Strateegia piiritleb Narva-Jõesuu linna arengu nägemuse ja missiooni ajavahemikuks 2011-2025. Arengukava
püstitab konkreetsemaid eesmärke ja ülesandeid. Arengukava sisaldab eelarvestrateegiat. Eelarvestrateegia on
plaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
Eelarvestrateegia on aluseks Narva-Jõesuu linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide
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kavandamisel. Eelarvestrateegia koostamise peamiseks eesmärgiks on tagada perspektiivis eelarvepoliitika
jätkusuutlikkus, mis tagaks linna tervikliku ja tasakaaluka arengu. Eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on
arengukavas toodud prioriteedid ning majandusarengu prognoosid. Aruandeperioodil ei tehtud muudatusi NarvaJõesuu linna arengukava 2011-2025 ning ei koostatud eelarvestrateegiat uueks perioodiks 2018-2021. Ühinevatel
omavalitsustel peab arengukava ja eelarvestrateegia hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt kolme
(muidu nelja) eelseisvat eelarveaastat, st et ühinevad KOVid 2017. aastal uut strateegiat tegema ei pea.
Aruandeperioodil esitati uuendatud eelmise aasta strateegia. Uus eelarvestrateegia tuleb teha 15. oktoobriks 2018.
Narva-Jõesuu linna missioon on järgmine: olla kaasaaegne konkurentsivõimeline euroopalik linn ligitõmbava
olmelise-ja loodusliku keskkonnaga, väljaarenenud teeninduse ning eduka ettevõtlusega. Linn, mille areng liigub
kahes põhisuunas – linn-kuurort ja linn-sadam.
Narva-Jõesuul on olemas kõik eeldused selleks, et olla vaba aja aktiivse veetmise, puhkuse ja ravi eesmärgil
aastaringselt külastatav nii Eesti elanike kui ka välisriikide kodanike ning turistide poolt.
Strateegiliste eesmärkide saavutamiseks on välja töötatud vastavad otsused (või spetsiifilised) sihid, millest igaüht
on täiendatud konkreetsete ülesannete ja meetmetega, mis lubavad Arengukava täpsemalt planeerida ning ellu viia.
Arengukava rahastatakse riiklikest, regionaalsetest ja rahvusvahelistest finantsallikatest, samuti linnaeelarvest.
Arengukava alusel oli 2017. aastal kavas teostada järgmised kulutused:
Tegevuse nimetus
Finantseerimisallikad
KOV Riigieelarvest EAS KIK
1 Maakasutus
Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine
Linna omandis oleva vallasvara aluse maa
munitsipaliseeimine
Teede munitsipaliseerimine
2 Planeerimisalane tegevus
Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine
Kalda tänava detailplaneering alakasutatud ala
korrastamiseks ja kasutusele võtmiseks
3 Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja heakord
Pargialade korrastamine
Koduloomade registri pidamine
Olemasolevate mänguväljakute töökorras
hoidmine
Munitsipaliseeritud maade hooldamine
Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine
Jäätmevaldajate süsteemi pidamine
4 Linna teed ja tänavad
Teehoiu tehnika kaasajastamine
Linna teede remont
Linna teede ja tänavate hooldamine ja
heakorrastus
Parkimise süsteemi arendamine
Liiklusskeemi regulaarne korrektuur ja selle
kättesaadavus
Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede
projekteerimine ja rajamine
5 Veetransport
Sadama hoone ehitus ja kai renoveerimine
6 Tänavavalgustus
Tänavavalgustussüsteemi rekonstrueerimine
Suure võimsusega elavhõbevalgustite välja
vahetamine väiksema võimsusega vastu
Säästliku välisvalgustusega varustatud
linnatänavate arvu suurendamine
7 Turism
Osalemine Ida-Vuiru turismiklastri strateegia

ERF

Muud

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X
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elluviimisel
Kalanduse arendamine

X

Turismiobjektide reklaam
Sõpruslinnadega ettevõtete, organisatsioonide
ja asutuste omavahelise koostöö arendamine
Koostöö teiste Eesti linnadega turismialal

X
X

Turismialase tegevuse koordineerimine
(turismikoordinaator)
8 Elamumajandus
konkurss "Kaunis kodu"
Kalmistu registri pidamine
9 Kultuur, huvialaharidus
Temaatiliste kultuuripäevade läbiviimine ja
populariseerimine (kalandusega seotud
üritused)
Linna päevade läbiviimine- linna tähtsaim
sündmus
Puhkpillilahing Narva-Jõesuus
Suvised üritused linna parkides
Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine
Olemasolevate ringide ja sektsioonide
toetamine
Rahvaspordi arendamine
Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli
esimese korra rekonstrueerimine
Narva-Jõesuu linna ajalehe väljaandmine
10 Haridus
Koolipartnerite koostöö arendamine
Narva-Jõesuu Lasteaia hoone renoveerimine
Narva-Jõesuu Kooli territooriumil parkla
ehitamine
11 Sotsiaalhoolekanne
Eakatele sõidusoodustuse andmine

X
X

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X

X

Käesoleval ajal osaleb Narva- Jõesuu linn järgmistes projektides:
1. Programmi INTERREG raames projekt “Small ports every 30 miles apart-development of services for
lively water tourism in the eastern gulf of Finland”;
2. Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine;
3. Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine;
4. Narva-Jõesuu linna Kesk tn 3 hooneosa rekonstrueerimine laste ja noorte vaba aja veetmise tingimuste
parandamiseks;
5. Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine.
Narva- Jõesuu linnal on kavas osaleda järgmistes projektides:
1. Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine;
2. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli esimese korruse ruumide rekonstrueerimine;
3. Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” vee- ja kanalisatsiooni ning kütte- ja ventilatsiooni süsteemi
rekonstrueerimine.
Narva-Jõesuu linn arendab koostööd eelkõige oma lähinaabritega – Vaivara vald, Narva linn, Sillamäe linn. Ühised
küsimused ja huvid kuuluvad peamiselt majanduse ja infrastruktuuri valdkonda.
Narva-Jõesuu kuulub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu. See esindab maakonda ja kohalikke omavalitsusi
riigiorganites ja teistes institutsioonides. Põhilisteks ülesanneteks ja koostöövaldkondadeks on maakonna ühtlane ja
tasakaalukas areng, koolitused, kogemuste vahetamine, ühishuvide kaitsmine ja demokraatliku otsustusprotsessi
laiendamine.
Narva-Jõesuu kuulub ka Eesti Linnade Liitu, mille koostöövaldkond hõlmab kõike kohalikke omavalitsusi
puudutavat, alates eelarvetest lõpetadest välissuhtlusega.
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Narva-Jõesuul on kolm sõpruslinna: Billund Taanis, Kroonlinn Venemaal ja Imatra Soomes.
1. Maakasutus.
Reformimata riigimaa osakaal on linnas endiselt suur. Maade munitsipaliseerimine on tähtis tulevaseks arenguks.
2017. aastal maa munitsipaalomandisse taotlemise menetluse raames on koostatud Narva-Jõesuu linnas aadressil
Adolf Hahni tn 3 (pargiala) mõõdistusprojekt. Nimetatud maa-ala on kavandatud üldkasutatavaks maaks.
Üldkasutatav maa on avalikult kasutatav, millel võivad paikneda üksnes abihooned, sh haljasala, pargimaa,
supelranna maa, rahvapeo- ja kokkutulekuväljaku maa, laste mänguväljaku maa, spordiplatsi ja terviseraja maa,
kalmistu maa. Samuti on koostatud Nurme tn L1, Pargi tn L3, Pargi tn L2, Supeluse tänav L3, Supeluse tänav
L2,Supeluse tänav L1, Suur-Lootsi tänav L2, Vabaduse tänav L4, Vabaduse tänav L3, Vana tänav L1,Viljatera tee,
Koidu tänav L3, Adolf Hahni tänav L2 ja L3 mõõdistusprojektid. Nimetatud maa-alad on kavandatud
transpordimaaks.
2017. aastal on moodustatud katastriüksused aadressil Supelrand R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R91, Kesk
tn L2 ja Suvilate L2, Kalda L1, L2, L3, L4, Lydia Koidula L6, Jaan Poska 94, Lydia Koidula tn 46c, Sepa tn 22,
Vabaduse tn 26b, Lydia Koidula tn 86d, Aia tn 8, Lydia Koidula tn 48b, Suur-Lootsi tn2, Lembitu tn 1, Jaan Poska
tn 32, Kalda tn 12, Suur-Lootsi tn 5, Kalda tn 2, Vabriku tänav ja Karja tn3. Maa-alad on kavandatud
transpordimaaks ning üldkasutatavaks maaks.
Aruandeperioodil on tellitud katastritoimingute moodustamine aadressil Jaan Poska L9 ja L10 ning Richard William
Genti Põik 1. Tööd jätkuvad järgmisel aastal.
Aruandeperioodil saadi Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist 5,0 tuh eurot aadressiandmete
korrastamiseks Narva-Jõesuu linnas. 2017. aastal on tehtud 1010 objekti korrastust ehk 100,0 %.
2.Planeerimisalane tegevus
Käesoleval ajal on aluseks 14.09.2000.a kehtestatud
Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse ja OÜ Zoroaster vahel on sõlmitud töövõtuleping uue üldplaneeringu koostamiseks. Narva-Jõesuu
linna üldplaneeringu koostamise eesmärgiks on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ja kavandatava
ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale
avalduvate mõjude hindamine ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste seadmine ning
maa-aladele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sealhulgas maakasutuse juhtotstarbe ning muude tingimuste
määramine.
Aruandeperioodil on läbinud üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine seaduses ettenähtud avalikud
arutelud ning saanud seadusest tulenevad vajalikud kooskõlastused.
Aruandeperioodil ei tehtud kulutusi. Järgmisel 2018. aastal tööd jätkuvad.
2016. aastal sõlmiti CORSON OÜga töövõtuleping, mille objektiks on Narva-Jõesuu linnas Kalda tn 32, 32a, 36 ja
38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine ning detailplaneeringu koostamiseks vajaliku aluskaardi hankimine ja
geodeetilise mõõdistuse tegemine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringut, jagada detailplaneeringu ala mitmeks krundiks, muuta haljasalade ja tehnorajatiste maa
juhtotstarbed. Detailplaneeringu eesmärkideks on planeeritava ala ümberkruntimine, transpordimaa sihtotstarbega
kruntide loomine olemasolevate juurdepääsuteede kohtadesse ja parkimisplatside moodustamiseks asukohtade
valimine, olemasoleva viilhalli ümbritseva territooriumi korrastamiseks lahenduse leidmine ning ärimaa
juhtfunktsiooniga krundi moodustamine Kalda tn 32a kinnistu arvelt. Ärimaa juhtfunktsiooniga krundile on kavas
lubada kalandusega ja kala realiseerimisega seotud tegevust (nt kalapüük ja püütud kala kohapeal valmistamise
võimalus, paatide rentimise koha loomine). Lisaeesmärgiks on sobiva koha leidmine, ehitusõiguse ja tingimuste
määramine uute paadikuuride püstitamiseks. Detailplaneeringu algatamise eesmärgiks on alakasutatud ala
kasutuskõlblikuks, tänapäeva normidele vastavaks ja kaluritele mugavaks muutmine ning selle kaudu kalapüügi
traditsiooni toetamine ja kalaturismi elavdamine. Tööde maksumus on 12,0 tuh eurot, mis on kavas teostada
järgmisel aastal.
2013. aastal seadis Narva-Jõesuu Linnavolikogu enampakkumise korras Narva-Jõesuu linnas asuva Metsa 3
kinnistule tähtajalise tasulise hoonestusõiguse OÜ Geneva kasuks, mille alusel sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi
Omanik) Osaühinguga Geneva (edaspidi Hoonestaja) hoonestusõiguse seadmise lepingu asjaõiguslepingu nr
142/2014, millega omanik seadis kinnistule asukohaga Metsa tn 3 (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21 912
m2) Hoonestaja kasuks tasulise hoonestusõiguse tähtajaga 25 aastat, et Hoonestajal on õigus vastavalt kehtestatavale
detailplaneeringule välja ehitada ja omada hoonestusõiguse tähtaja jooksul hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal
vähemalt 1 500 kohaga kontserthalli ja selle teenindamiseks vajalikku infrastruktuuri. Hoonestajal on õigus
pikendada hoonestusõigust veel 25 aastaks, etteteavitamisega ühe aasta jooksul enne hoonestusõiguse tähtaja
saabumist. Hoonestusõigus seati tasu eest, mille suuruseks on 6,0 tuh eurot aastas. Hoonestusõiguse tasu maksmise
kohustus algab alates kontserthalli ekspluatatsiooni andmise päevast (s.o. kasutusloa väljastamise päevast). 2015.
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aastal oli sõlmitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi Tellija), TÜ Merelähedane (edaspidi Koostaja) ja Geneva
OÜ (edaspidi Finantseerija) vahel detailplaneeringu koostamise, tellimise ja finatseerimise leping, mille alusel tellib
Tellija Koostajalt Narva-Jõesuu linna, Metsa tn 3 kinnistu ( katastritunnus 51301:007:0026) detailplaneeringu
koostamise ja Finantseerija kohustub tasuma selle detailplaneeringu koostamise kulud. Detailplaneeringu
põhieesmärgiks on Metsa 3 kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate
ehitiste püstitamiseks. Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva
üldplaneeringuga. Katastritunnusele 51301:007:0026 detailplaneeringu kehtestamisega muudetakse sotsiaalmaa
ärimaaks. Aruandeperioodil OÜ Geneva ei alustanud detailplaneeringu koostamise töid. 2017. aastal arutab NarvaJõesuu Linnavalitsus hoonestusõiguse seadmise lepingu asjaõiguslepingu tühistamist.
3. Keskkonnakaitse, jäätmekäitlus ja heakord
Jäätmekäitlus Narva-Jõesuu linnas toimub jäätmeseaduse ja Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja alusel.
Jäätmehoolduseeskiri määrab jäätmekäitluse üldise korra Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil. Eeskirja täitmine
on kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad ja viibivad Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri oli kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt
27.04.2005.a määrusega nr 64.
Narva-Jõesuu linnas tegutseb oma kommunaalteenistus, kus töötab pidevalt 9 töötajat ja hooajaliselt (suvehooajal)
5 töötajat käsunduslepingu alusel.
Kommunaalteenistus omab kommunaaltehnikat, mis võimaldab kokku hoida kommunaaltehnika rendilt ja osutada
tasulisi kommunaalteenuseid elanikele ja kommertsstruktuuridele, mis aitab osaliselt katta tehtud
kommunaalkulutused.
Aruandeperioodil osteti kommunaalteenuste osutamiseks tänavakoristusmasin Schmidt, mis võimaldas
aruandeperioodil kokku hoida kommunaaltehnika rendilt 2,0 tuh eurot ehk 13,0 % , võrreldes 2016. aasta kuludega.
Narva-Jõesuu linnas aadressil Kalda 30 (linnale kuuluv vara) on korraldatud väikesemõõduliste ohtlike jäätmete
kogumine Järgmisel aastal korraldame ka väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumist.
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on kasutusel Narva-Jõesuu linna lemmikloomade register, mida teenindab Spin TEK
AS. Lemmikloomade registri teenindaja osutab renditeenust, majutust, hooldust ja haldust. Koerte ja kasside
pidamise eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil, mis on
kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt 26.03.2014.a määrusega nr 16.
2016. aastast kehtib koostööleping OÜ-ga Eesti Pakendiringlus, mille objektiks on tagatisrahata pakendite ja
pakendijäätmete kogumise korraldamine Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.
Jäätmekäitluse arengusuunad kajastatakse linna jäätmekavas. Jäätmekava üldine eesmärk on jäätmehoolduse
korrastamine, st keskkonnaohutuma, majanduslikult põhjendatud ja korralduslikult tagatud jäätmekäitluse
edendamine. Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas aastateks 2008-2013 seatud
eesmärkidest. Narva-Jõesuu linna jäätmekava 2010-2015 kehtivusaeg on täis. 2017. aastal oli ette nähtud vahendid
Narva-Jõesuu linna uue jäätmekava 2016-2020 koostamiseks, mis jäid täitmata. Seda on kavas teostada järgmisel
aastal.
4. Teed ja tänavad.
31.12.2017 seisuga on Narva-Jõesuu linnas teede ja tänavate kogupikkus 41,1 km.
Teede ja tänavate hooldamist ja arendamist teostatakse vastavalt Narva- Jõesuu linna arengukavale.
2017. aastal on kulutatud teede hoiuks 110,0 tuh eurot, mis oli 6,0 % vähem kui 2016. aastal. Ehitustööde teostaja
oli Jõhvi KEK OÜ.
Aruandeperioodil on tehtud asfaltbetoonkatte lappimine 2 873 m2, bituumeniga vuukide täitmine 3 495 jm. Kokku
kulutati 106,0 tuh eurot.
2017. aastal paigaldati 25 liiklusmärki ning tähistati 17 ülekäigurada. Kokku kulutati 4,0 tuh eurot.
2015. aastal oli esitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt Siseministeeriumile projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine“ raha taotlus, mille eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna territooriumil ca
13,54 km pikkuse kergliiklustee rajamine, mis integreerub Narva linna ja Vaivara valla territooriumitel
planeeritavate ja ehitatavate kergliiklusteede võrgustikku. Projekti raames on kavandatud järgmised tegevused:
geoloogiliste uuringute läbiviimine, projekteerimistööde ja ehitustööde teostamine. Projekti maksumus on 1 897,0
tuh eurot, millest kaasfinantseering moodustab 85 % ehk 1 607,0 tuh eurot ja Narva-Jõesuu linna omafinantseering
15 % ehk 290,0 tuh eurot. 2017. aastal teostati kergliiklusteede projekteerimistöid maksumusega 89, 0 tuh eurot,
millest 81,0 tuh eurot maksti aruandeperioodil (teostaja Novarc Group AS). Aruandeperioodil teostati
kergliiklusteede projekteerimise ekspertiisi maksumusega 3,0 tuh eurot. Töö mahtu kuulus projekti ekspertiis
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teedele ja valgustusele. Samuti sõlmiti VKG Elektrivõrguga liitumislepingud võrguühenduse liitumiseks kohtades,
kus ehitatakse tulevikus kergliiklusteed. Selleks kulutati 17,0 tuh eurot. Aruandeperioodil kuulutati välja avatud
hanked „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. J.Poska ja Suur-Lootsi tn” (riigihanke nr
180425) ja „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 4.etapp.Metsa, Kungla, Raja ja Auga tn”
(riigihanke nr 190503). Tööd jätkuvad järgmisel aastal.
Järgmisel aastal on kavas sõlmida Narva linnaga koostöökokkulepe projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede
projekteerimine ja rajamine“ raames. Koostöökokkulepe hõlmab kolme faasi: investeeringuprojekti
ettevalmistusfaas (koostöö omandi- ja kasutusõiguse küsimuste lahendamiseks, mis on eelduseks ehitusloa
väljastamiseks), investeeringuprojekti elluviimise faas (kohustuste jaotus) ja investeeringuprojekti järgne faas
(kohustuste jaotamine pärast projektikohase taristu väljaehitamist). Nendest viimane faas on seotud omavalitsuste
poolt rahaliste kohustuste võtmisega jalg- ja jalgrattateede hooldamise ja remondi korraldamise osas 20 aastaks
pärast investeeringuprojekti lõppemist. Koostöökokkuleppe kohaselt, arvestades seda, et rajatavad jalg- ja
jalgrattateede kasutajad on valdavalt Narva linna elanikud, jalg- ja jalgrattateede hooldamist (teede ja sildade
koristus, prügiurnide tühjendamine, tänavavalgustus, teekattemärgistus ja silla seisundi kontroll) ja remonditöid
korraldab Narva linn. Narva-Jõesuu linn hüvitab Narva linnale 20% vastavatest hooldus- ja remondikuludest.
5. Veetransport.
08.02.2016. a on sõlmitud koostööleping projekti “Small ports every 30 miles apart - Development of Services for
lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soomelahe idaosas” partneritega. Projekti juhtpartner on Kotka Mereuuringute ühing. Projekti
eesmärgiks on Soome Lahe väikesadamate võrgustiku loomine ning veeturismi teenuste arendamine. Projektis
osalevad 11 partnerit Soomest ja Eestist. Kotka Mereuuringute ühing on projekti juhtpartner. Projekti raames on
kavandatud järgmised tegevused: Narva-Jõesuu linna väikesadama (Suur-Lootsi tn 4 Narva-Jõesuu, katastritunnus
51301:001:0048) ehitusprojekti koostamine, strateegiliste dokumentide väljatöötamine väikesadama ehitamiseks ja
käivitamiseks, väikesadamate ühistegevusplaani väljatöötamine, turundustegevuste teostamine, koolituste
korraldamine sadama töötajate ja veeturistide jaoks ning väikesadama ehitamine, mis on kasutuskõlblik ja võimeline
pakkuma külastajatele kõiki vajalikke teenuseid (kütus, vesi, elekter, internet, WC/duširuumid, parkimine jms).
Projekti maksumus on 250,0 tuh eurot, millest programmi kaasfinantseering moodustab 85 % ehk 213,0 tuh eurot
(rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist) ja Narva-Jõesuu linna omafinantseering 15 % ehk 37,0 tuh eurot.
Projekt koosneb kahest osast: põhitegevuse kulud (personalikulud ja majandamiskulud) summas 63,0 tuh eurot,
sealhulgas linna omafinantseering 10,0 tuh eurot, ja investeerimistegevus (väljaminekud, mis on seotud sadama
projekteerimise ja ehituse töödega) summas 187,0 tuh eurot, sealhulgas linna omafinantseering 28,0 tuh eurot.
Projekt kestab perioodil 01.09.2015-31.08.2018.
Samal ajal osaleb Narva-Jõesuu Linnavalitsus projektis „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine“. Projekt on
lülitatud Narva linnapiirkonna tegevuskavasse, mis on toetuse taotlemise aluseks meetmest “Ida-Virumaa
linnapiirkondade jätkusuutlik areng”.
Projekti eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna omandis oleva sadama rekonstrueerimine (sh vajalikud
projekteerimistööd, ala puhastamine, slipi rajamine, ala heakorrastus). Peale projekti realiseerimist on sadama-ala
taaselavdatud ja uuesti kasutusse võetud. Projekti raames on kavandatud järgmised tegevused: geoloogiliste
uuringute läbiviimine, projekteerimistööde ja ehitustööde teostamine. Ehitustööde hulka kuuluvad lammutustööde
korraldamine, haljastus- ja heakorrastustööd, kujunduselementide paigaldamine (valgustuspostid, prügikastid, pingid
jne), kommunikatsioonisüsteemide paigaldamine ja seadistus (navigatsioonisüsteemi katkematu töö tagamiseks,
WIFI ja traadiga internetiühenduse seadistamine, „online“ ilmajaama seadistamine), ujuvkaide ja pontoonide
paigaldus, liikluskorralduslike tööde teostamine.
Programmi kaasfinantseering moodustab kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest, mida rahastab Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus. Projekti eelarve on 252,0 tuh eurot, millest toetus moodustab 209,0 tuh eurot, Narva-Jõesuu
linna omafinantseering 43,0 tuh eurot. Projekti tegevusi teostatakse kuni detsembrini 2019.
Mõlemad projektid teostatakse paralleelselt.
2017.a. olid teostatud järgmised tööd:
1. Koostatud sadama rekonstrueerimise ehitusprojekt maksumusega 33,0 tuh eurot (teostaja Corson OÜ),
millest aruandeperioodil kulutati 22,0 tuh eurot;
2. Teostatud ehitusprojekti ekspertiis linna vahendite eest maksumusega 11,0 tuh eurot (teostaja Sweco OÜ);
3. Projekti meeskond osales seminaril ühisturunduse teemal;
4. Projekti meeskond osales projekti parnerite kohtumisel Tallinnas;
5. Projekti juhtimine, koordineerimine ja finantsjuhtimine.
Aruandeperioodil kulutati mõlemale projektile 49,0 tuh eurot.
Projekti“Small ports every 30 miles apart - Development of Services for lively water tourism in the Eastern Gulf of
Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas”
algusest on laekunud 8,0 tuh eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist, sealhulgas aruandeperioodil 7,0 tuh eurot.
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Aruandeperioodil korraldati riigihanke “Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine” (riigihanke nr 187015).
Riigihanke esimese konkursi pakkumused ehitustöödeks ületasid oluliselt projekti eelarvet. Järgmisel aastal on
kavas jagada projekt kolmeks osaks, sealhulgas:
1.osa Linnakai rekonstrueerimine, slipi rajamine ning ujuvkai paigaldus;
2.osa Ooteala koos juurdepääsutee ja parklaga rajamine, sh kõik välisvõrgud;
3.osa Sadamahoone ehitamine koos kõikide eriosadega.
Projekti osadeks jagamisega on võimalus kaasata riigihankesse osalema väiksemad firmad, kes teevad linnale
kasulikumaid pakkumisi.
2018.a. plaanis on järgmised tööd:
1. Ohutusseadmete ost sadamasse;
2. Ühisturunduse tegevused, sh voldikute ja postkaardite printimine ja levitamine messidel;
3. Rahvusvahelistel messidel osalemine;
4. Narva-Jõesuu sadama veebilehekülje väljatöötamine;
5. Ehitustööd sadamas;
6. Projekti lõppkonverentsil osalemine;
7. Projekti juhtimine, koordineerimine ja finantsjuhtimine.
03.11.2016. aastal sõlmiti SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel
sihtfinantseerimise leping projekti „Narva-Jõesuu linna muuli taastamistööde eeluuringute läbiviimine ning
tööprojekti koostamine” maksumusega 50,0 tuh eurot, millest SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastab 45,0
tuh eurot. Projekt koosneb kahest osast ja teostatakse perioodil märts 2016 – 16. veebruar 2018. Aruandeperioodil
tagastas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 23,0 tuh eurot tööde eest, mis olid teostatud 2016. aastal.
Aruandeperioodil tööd jäid täitmata, kuna Narva-Jõesuu linnal ei ole vahendeid tulevikus ehitustööde teostamiseks.
6. Tänavavalgustus
Narva-Jõesuu linnas on valgustatud tänavaid kokku 26,1 km. Valgustuspunkte on 765 tk, välisvalgustusvõrgu
juhtkilpe on 7 tk. Hetkel on tänavavalgustusrajatised rahuldavas seisundis.
Narva-Jõesuu linnas töötab elektrik käsunduslepingu alusel. Elektriku ülesanneteks on Narva-Jõesuu linna
territooriumil asuva avalikult kasutatava välisvalgustusvõrgu hoolduse, järelevalve ja jooksva remondi teostamine
ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse omandis olevates objektides elektrivõrgu remondi ja hoolduse teostamine.
Elektriku töökoha loomise eesmärgiks on vahendite kokkuhoid.
Aruandeperioodil teostati järgmised tööd:
3.1. Jaan Poska tänaval lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine maksumusega 34,0 tuh
eurot;
3.2. Metsa tn lõigu 0.00-0.70 km välisvalgustussüsteemi projekteerimine ja ehtamine maksumusega 22,0 tuh
eurot;
3.3. Suvilate tee välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine maksumusega 15,0 tuh eurot.
2016. aastal kinnitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu linna osaluse projektis „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse
taristu renoveerimine“. Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute keskus avas esimese avatud taotlusvooru
struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks.
Toetusraha eraldatakse Ühtekuuluvusfondist. Narva-Jõesuu Linnavalitsus valmistas ette projekti „Narva-Jõesuu
linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ esitamiseks Ühtekuuluvusfondi meetmesse „Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine“, mis toetas tänavavalgustuse taristu renoveerimist. Narva-Jõesuu linna
taotlus jäi rahuldamata. Toetuse andmise eesmärgiks oli korrastada vananenud tänavavalgustuse taristut, mille
tulemusel väheneks tänu kaasaegsetele valgustitele ja juhtimistehnoloogiale energia kasutamine. Järgmisel aastal
esitame taotluse uuesti.
7. Turism
Aruandeperioodil on tasutud osamaks SA-le Ida-Viru Ettevõtluskeskus 2,0 tuh eurot. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
on turismi arendustegevuste elluviija ning partnerorganisatsioonid on kohalikud omavalitsused ja turismiteenuse
pakkujad. Ülalnimetatud summast kasutati 1,0 tuh eurot turismikoordineerimise funktsiooni ülalpidamiseks- turismi
koordineerimiseks vajaliku tööjõu ja sellega seotud kulude katmiseks (koolitus ja lähetused, transpordi, rendi,
haldus, telefonikulud, teenused jms.) ning 1,0 tuh eurot kasutati arendus ja turundustegevuste elluviimiseks
(Arendusfond).
Narva-Jõesuu linna territooriumil töötab OÜ Kirderand. Ettevõte on pikaajaliselt tootnud Eesti kohalike kalade
fileest kõrgekvaliteedilisi konserve tagades stabiilse töökoha olemasolu paljudele ümbruskonna elanikele.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt on antud tasuta Narva-Jõesuu kalurite ühing MTÜle kasutamiseks viilhall, mis
ehitati 2015. aastal PRIA toetusel. Peamine eesmärk on kohalike kalurite tegevuse arendamine. Linna huvi on aidata
kaluritel leida otseühendus jaeostjatega Leping kehtib kuni 02.11.2020. a.
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Alates 2012. aastast osaleb Narva-Jõesuu linn MTÜ-s Virumaa Rannakalurite Ühing.
8. Elamumajandus
Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis on 6 ahjuküttega maja. Kõik munitsipaalmajad on kindlustatud ning igal
aastal toimub küttesüsteemide puhastus. Majades on paigaldatud suitsuandurid.
Aruandeperioodil ehitati vee- ja kanalisatsiooni süsteem ning teostati veranda remonditööd maksumusega 6,0 tuh
eurot aadressil Vabaduse tn 42.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus sõlmis käsunduslepingu munitsipaalelamute operaatoriga, kelle kohustuseks on NarvaJõesuu linnale kuuluvate elumajade valitsemise teostamine. Lepingu eesmärgiks on munitsipaalelamute üürnikelt
võlgade kättesaamine ja kommunaalteenuste eest tähtaegne tasumine.
Järgmisel aastal jätkame munitsipaalmajade remonditöid.
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on kasutusel Narva-Jõesuu linna kalmisturegister, mida teenindab Spin TEK AS.
Kalmisturegister sisaldab kalmistu andmeid. Teenindaja arendab ja kaasajastab kalmisturegistri tarkvara “Haudi”.
9. Kultuur ja huvialaharidus
Narva- Jõesuu Linnavalitsuse spetsialist kultuuri alal koordineerib ja organiseerib kultuuri- ja spordialast tegevust.
Tegutsevad tantsuring “Kullerkupp”, eesti naisansambel ja vene naisansambel. Ansamblite repertuaaris on erinevate
rahvaste laule ja palju ansamblijuhi autoriloomingut.
Raamatukogu
Narva-Jõesuu linnas on raamatukogu. Linnaraamatukogus kehtivad põhimäärus , mis on vastu võetud 27.01
2010.a. ja kasutamiseeskiri.
Narva-Jõesuu linna raamatukogu asub aadressil Kesk tn 3, kus on Valge saal ürituste korraldamiseks ja NarvaJõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool. Raamatukogu asub tsokli korrusel alates 2005. aastast. Internetipunkt asub
eraldi ruumis. Raamatukogu kasutuses on kolm ruumi : lugejate teenindamiseks, lugemissaal ja raamatuhoidla.
Kokku on pinda 290,7 m2. Ruumid on veel puhtad , suurt remoti ei vaja. Järgmisel aastal ei ole ette nähtud
vahendeid remondiks.
Raamatukogus ja avalikus internetipunktis on nii interneti kui ka wifi leviala.
Raamatukogus on skanneerimise, kopeerimise , printimise ja interneti kasutamise võimalused.
Narva-Jõesuu linnaraamatukogus laenutasime raamatuid ja ajakirju koju või kohapeal lugemiseks. Raamatukogu
ruumis on lugejatele ja külastajatele kasutamiseks internetiühendusega arvuti 1 tund tasuta. On võimalik kasutada ekataloogi, abistasime erineva info otsingul. Vastasime lugejate päringutele, infopäringute arv – 552. Raamatud, mis
olid laenutatud välja sai reserveerida. Kui teavik meie kogus puudus võib lugeja soovi korral teistest suurematest
raamatukogudest tellida RVL teel
Avalikus internetipunktis on kolm arvutit ja koopiamasin. Internetiühendust saab 15 minutit kasutada tasuta.
Kopeerimine, printimine ja skaneerimine on tasulised teenused. WiFi kasutati oma sülearvutitega. Raamatukogu
teenust kasutas 11003 külastajat.
2017 aastal raamatukogu jätkas lisateenuse osutamist , Narva-Jõesuu linna pensionäridele Sebe sõidukaartide välja
andmist.
Tabel. Raamatukogu kasutamine (2016/ 2017 võrdlemine)
2016
2017
Muutus (+-)
Lugejad / sh lapsi
640/110
586/106
-54/-4
Laenutused (k.a. kohalkasutus)/ sh lapsi
16140/1420
18402/1300
+2262/-120
Külastused / sh lapsi
12935/1318
11003/1260
-1932/-58
2017 aastal vähenes raamatukogu lugejate ja külastajate arv. Lapsed laenutasid vähem. Laste arv on jäänud peaaegu
samale tasemele. Ühelt poolt on põhjuseks, et linna elanikkond jätkuvalt väheneb ja vananeb, töövõimelised
töötavad suuremates linnades ja Soomes. Noored, kes sõidavad õppima ja lõpetavad kooli, tagasi kodukohta ei tule
tööpuuduse tõttu ja madalate palkade pärast. Laenutuste ja külastuste arvu kahanemise põhjuseks on ka
sotsiaalmeedia , blogide, trükiväljaannete võrguversioonide suurem kasutamine.
Laenutuste arv on suurenenud kohallaenutuste arvelt, suurenenud on üritustel osalejate arv.
2017. aastal Narva -Jõesuu linnaraamatukogu on teinud koostööd kohalike linna asutustega ja inimestega. Hea
kontakt on kujunenud kohaliku Hahni nimelise luuleühinguga. Aitasime korraldada luuleõhtut : „Aleksandr
Mištšuki mälestuseks ”, “Vladislav Sumaroki juubeliõhtu”, üritused toimusid raamatukogus . Jätkuvalt oleme
koostööd teinud vene kultuuriseltsiga “Allikas” , toimus raamatu esitlus „Olen õnnelik siin...” ja eesti ühinguga
„Kalju”.
Aruandeperioodil on korraldatudi järgmised üritused:
Teema
Osavõtjate arv
Lastekirjanik A. A. Milni 130 sünniaastapäevale raamatu „Karupog Puhh”
9
ettelugemine ja lapsed joonistasid
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Eesti Vabariik-99 viktoriin
135 aastat vene lastekirjaniku Kornei Tšukovski sünnist kirjandushommik osa
võtsid kõik algklassid ja erivajadustega lapsed käisid eraldi teisel päeval
Rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine kirjandushommik
osa võtsid algklasside õpilased
85 aastat lastekirjaniku Aino Perviku sünnipäevale pühendatud
raamatunäitus, loomingu tutvustus
Leelo Tungla 70 juubelile pühendatud raamatunäitus
1 klassi õpilaste ekskursioon raamatukogusse lugejaks registreerimine
Andres Kivirähki raamatu „Karneval ja kartulisalad „ ettelugemine
Lasteaia laste ekskursioon raamatukogusse ja viktoriin „Kas tunned neid
raamatutegelasi ?”
Lasteaia laste tööde näitus „Sügise portreed”
„Tere tulemast Astrid Lindgreni raamatute maailma” raamatunäitus, viktoriin
Suvel vaatasid lapsed multikaid (igal kolmapäeval juunis, juulis)

11
25
4
18
21
15
9
11
13(lapse tööd)
19
35

Linnaraamatukogu üritustel osales 2017. aastal 475 inimest. Väiksemaid näituseid ja väljapanekuid oli 20. Linna
elanikud ja puhkajad võtsid aktiivselt osa meie ettevõtmistest Kohaliku kultuurielu edendamisel on raamatukogul
tähtis koht.
Laste-ja noortekultuuri aastal Narva-Jõesuu linnaraamatukogu ostis lastele raamatuid 948 euro eest, mis on 12,1 %
meie komplekteerimise eelarvest. Narva-Jõesuu linnas on lasteasutustest Narva-Jõesuu Põhikoool, lasteaed
Karikakar, SOS lasteküla, Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool. Erivajadustega lastele raamatud puuduvad.
On aga raamatud, mis jutustavad haigetest lastest.
Narva-Jõesuu linnaraamatukogu põhilisteks tegevussuundadeks2017. aastal olid raamatukogu teenuste pakkumine
lugejate teenindamine, kogu komplekteerimine , arvestades teeninduspiirkonda ja lugejate vajadusi , teavikute
kataloogimine, kogu korrastasime , AIP teenindus, päringutele vastamine, lugejakoolitus, kirjandussündmustele
pühendatud ürituste, näituste ja väljapanekute korraldamine täiskaskasvanutele ja lastele.
2017. aastal oli suurem tähelepanu pööratud Laste-ja noortekultuuriaastale pühendatud ettevõtmistele.
Märkimisväärne oli rahvusvahelise lasteraamatupäeva tähistamine meie raamatukogus.
Narva-Jõesuu linna veebilehel on väljas raamatukogu tööajad, põhimäärus ja eeskiri. Narva-Jõesuu ajalehes
avaldatakse kultuurisündmuste kalender, kus on märgitud ka raamatukogu üritused. Paigutame kuulutusi linnas
olevatele teadetepostidele ja SPA hotellide reklaamitahvlitele. Reklaamime raamatukogu tegemisi Facebookis.
2017. aastal kulutati kirjanduse soetamiseks 7,0 tuh eurot, millest 5,0 tuh eurot on eraldatud riigieelarvest.
2018. aasta oluliseks sündmuseks on Eesti Vabariigi 100 aastapäeva tähistamine.
Seoses haldusreformiga Narva-Jõesuu linn suurenes territooriumi ja rahvaarvu poolest ning kasvas raamatukogude
arv. Järgmisel aastal on meie linnas 4 raamatukogu. Tähtis on koostöö loomine Olgina, Vaivara ja Sinimäe
raamatukogudega.
Koduloomuuseum
Narva-Jõesuu linnas on Narva-Jõesuu koduloomuuseum. Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegutseb oma
põhimäärue alusel.
Muuseum asub majas, kus on mõnda aega elanud ka tuntud Eesti kirjanik A.H. Tammsaare. Narva-Jõesuu
Koduloomuuseum on asutatud 1992. aastal kohaliku elu jäädvustamiseks ja rahvateaduse igakülgseks
edendamiseks. Muuseumikogu on väärtuslik osa Narva-Jõesuu kultuuripärandist. Narva-Jõesuu muuseumis saab
näha pildimaterjali kaudu kuurortlinna ajalugu ja kultuuri. Tutvustatakse tuntuid inimesi, kes on siin elanud või siis
suvitanud omaaegses Eesti Riveras.
2017. aastal korraldas Narva-Jõesuu Koduloomuuseum Linnapäevade raames fotofestivali “Päikeselinn”, millele
esitatud fotod olid välja pandud Narvas Astri Keskuses. Festivali eesmärk on välja tuua kuurordi köitvus, linna
päikeseline pool igal aastaajal.
Muuseumis toimunud samanimelisel näitusel tutvusid linnaelanikud ja Narva-Jõesuu külalised parimate esitatud
töödega. Narva-Jõesuu koduloomuuseum jätkab koos Narva kunstikooliga oma külastajatele Eesti ja teiste riikide
vaatamisväärsuste ning muidu huvitavate paikade tutvustamist õpilaste ja pedagoogide tööde kaudu. Aasta jooksul
toimusid muuseumi hoones ja õues traditsioonilised ja populaarsed üritused, sealhulgas: Igor Severjanini
loomingust, Muuseumiöö, luuleõhtud ja kaminaõhtud, Jõulunäitus.
2017.aastal on tutvunud Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ekspositsioonidega ja osalenud üritustel üle 1 034
külastaja, mis on 14,8 % vähem kui 2016. aastal. Põhjuseks oli turistide vähesus üsna jaheda suvehooaja tõttu.
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2018. aastal on kavas Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ümberkorraldamine. (üleandmine Vaivara Sinimägede SAle Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi tegevuse korraldamiseks). Põhjuseks on muuseumi tegevuse tõhususe ja
kvaliteedi tõstmine.
Linna üritused
2017. aastal oli linna poolt korraldatud ning läbiviidud rohkem kui 70 üritust.
Traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad: Sõbrapäev, Vastlapäev, EV aastapäev, Ülemaailmne tervisepäev,
Jüriööjooks, Judo turniir, Emadepäev, Lastekaitse päev, Suvehooaja avamine, Jaanipäev, kontsertide sari Juuli
neljapäevad Päikese pargis, Kalurite päev, Eakate inimeste päev, Blagovest ning laste nääripidu.
Tantsupäevad (tantsukollektiivi Kullerkupp kontsert ja balleti gala-kontsert), Laste loomingupäev, Meremiilijooks,
Liivakujude konkurss, Linnapäev, Puhkpillilahing, kontsertide sari Küünlavalgusõhtu Heledas pargis, SilmuFestival,
Isadepäev, Orienteerumismängud.
2017. aastal toimus esimest korda Liikumispäev, see üritus ühendab erinevaid liikumisharrastuse alasid, millega
võib tegeleda nii üksinda kui ka koos sõbraga. Need on rulluisud, Zumba treeningud, tõukerattad, kepikõnd, jooks ja
ringtreening. Ürituse eesmärk - aktiivse ja tervisliku eluviisi populariseerimine, erinevate liikumisharrastuse viiside
tutvustamine oli saavutatud. 2017. aastal, juba teist korda oli korraldatud autorilaulu festival “Balti keeled”, mis
kestis 3 päeva ja toimusid kontserdid mererannas, Päikese pargis ja Heledas pargis.
Arvestades sellega, et Narva-Jõesuu on kuurortlinn rikkaliku mineviku ja kultuurieluga, puhkab siiamaani suvel
meil palju kultuuri- ja kunstitegelasi, kes annavad kontserte ning linna abil ja linna kultuurielu rikastamiseks
korraldavad loomingulisi kohtumisi. Aasta jooksul olid linna külalisesinejateks helilooja Aleksandr Dedik, noor
muusik Aleksandr Bolotin, helilooja ja pianist Olga Jeremenko. Narva-Jõesuu Narva-Jõesuu Linnapävade
Linnapäva kontserdil osalesid Irina Ponarovskaja ja Semjon Altov.
Linn jätkab näituste korraldamistega Valges saalis. 2017. aasta jooksul korraldati linna Valges saalis Ljudmila
Kruglova, Irina Kivimäe, Anna Tšainikova, Larissa Golt, Ilona Matson personaalnäitused. Lisaks veel näitused
Ülestõusmispüha, Jõulud ning “Portree linna taustal”.
Linn toetab oma territooriumil tegutsevaid ühinguid ning nende poolt korraldatavaid tegevusi ja üritusi.
Aruandeperioodil eraldati linnaeelarvest organisatsioonidele kultuuri- ja sporditegevuse toetuseks 3,0 tuh eurot.
Raha saajate nimekirjas on MTÜ Motus, MTÜ N-J linna vene kultuuriühing Allikas, MTÜ Proventus, MTÜ NarvaJõesuu Noored, MTÜ Narva-Jõesuu pensionäride ühing, spordiklubiVIKTORIA, MTÜ – Active Tourism Zone,
MTÜ Kajakas, MTÜ EELK Narva-Jõesuu Niguliste Kogudus, MTÜ ContempArt ja Narva-Jõesuu Eestlaste selts
Kalju.
Narva-Jõesuu promenaad, mis algab Narva-Jõesuu SPA juurest ning ulatub Meresuu SPA Hotellini, on väga
populaarne nii linna elanike kui ka külaliste seas. Suvehooajal toimub Promenaadil Päikese pargis traditsiooniline
üritus “Juuli neljapäevad” ning mängib meie kohalik bänd “Revansh”.
Suvi kuurortlinnas on kõige sündmusterikkam aeg. Suve jooksul toimus linnas umbes 30 üritust.
Suve suurimad üritused on traditsiooniline Kalurite päev, Jaanipäev ja Linnapäev. Üritustel osalevad kohalikud- ja
külalisesinejad. 2017.aasta linnapäevade teemaks oli “Karneval Hungerburgis”. Selle raames korraldati karnevali
rongkäik. Kõige parem rühm sai karnevali kuninga lipsu ning kuninga tiitli terveks aastaks. Samuti sai 10 kg
MAIUS torti, karika ja väärtusliku kingituse Meresuu SPA Hotelli poolt ning järgmisel aastal on nad žürii
koosseisus. Linnapäeva kontserdil esines Eesti populaarne bänd “OlgaKjoš” ja külalisesineja oli bänd Venemaalt
“Russkij Razmer”.
Spordiürituste sarja korraldamiseks ja läbiviimiseks kirjutati üks projekt ning saadi Kultuurkapitalist rahalist toetust
600 euro ulatuses. Oli kirjutatud ka projekt SilmuFestivali läbiviimiseks ning saadi PRIAst rahalist toetust 3644 euro
ulatuses.
Kuna sport ja tervislikud eluviisid on viimastel aastatel väga populaarne teema, siis osutatakse sporditegevuste ja võimaluste arendamisele eriti palju tähelepanu. Aruandeperioodil korraldati koos MTÜ Motus spordiklubiga “Surf
Run” ja “Ranna Jooks”.
Iga aastaga kasvab meie regioonis huvi aktiivse eluviisi vastu. Turismifirmade poolt pakutavad reisid ei anna
inimestele piisavalt emotsioone. "Metsik turism" telkimise, lõkke ja ööbimisega metsas tõstab küll huvi, aga
inimesed kardavad, et see on nende jaoks liiga raske, sest neil puuduvad kogemused ja piisavad oskused metsas
hakkama saamisega. Tegelikult nii Narvas, kui ka Narva-Jõesuus on piisavalt kogenuid elanikke, turiste ja
organisatsioone, kes tegelevad aktiivse vabaaja sisustamise ja korraldamisega. Ning 2017. aastal oli korraldatud
Heledas Pargis “Turismipäev” ja selle ürituse eesmärgiks oli pakkuda inimestele võimalusi tutvuda ning suhelda
asjatundlke inimestega ja demonstreerida aktiivset eluviisi.
Narva-Jõesuu korraldatavad üritused on suunatud igale vanusegrupile ja huvile.
Linna suurimad üritused korraldatakse vabas õhus või koostöös Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumiga, kus asub
200 istekohaga saal. Linna väiksemad üritused ja näitused korraldatakse Valges saalis, mis mahutab kuni 70 inimest.
Kõige suurem spordiüritus suvel on Meremiilijooks. Osalejate arv on iga aastaga kasvanud. Võistlejate vanus on
väga erinev, jooksevad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Erilist tähelepanu sooviks juhtida festivalile nimega
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"Puhkpillilahing", kuna sellel on otsene seos meie linna ajalooga. Sügisele läheb linn vastu muusikaga. Juba on
saanud traditsiooniks korraldada Heledas pargis küünlavalgusõhtuid, kus esineb mõni muusik või ansambel. Sügise
kõige tähtsam sündmus on Silmufestival.
Narva-Jõesuu linnas tegutseb Narva-Jõesuu Niguliste koguduse pühapäevakool, kus käivad koos eesti ja vene keelt
kõnelevad lapsed. Koos meisterdatakse õpetaja juhendamisel põnevaid mänguasju ja kingitusi tähtpäevadeks,
joonistatakse, kuulatakse lugusid piiblist, lauldakse. Lastega koos tulnud vanemad löövad samuti pühapäevakooli
tegemistes kaasa. Pühapäevakool tegutseb enamasti annetustest saadud tulude abil. 2017. aastal käis
pühapäevakoolis keskmiselt 20 last.
2017. aastal planeeritakse jätkata eelnevatel aastatel käivitunud traditsioonilisi tegevusi ning jätkuvalt arendada vaba
aja tegevusi.
Noorsootöö
2016. aastal on sõlmitud Eesti Noorsootöö Keskuse ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel raamleping riigihanke
„Raamlepingute sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste
ostmiseks Ida-Viru, Põlva, Valga, Viljandi, Võru ja Tartu maakonnas“ (viitenumbrer 176217) tulemusena.
Käesoleva lepingu esemeks on ühiskonnale pakutavate teenuste osutamine. Pakkuja on Narva-Jõesuu
Linnavalitsus. Ühispakkujad on Narva Linnavalitsus, Sillamäe Linnavalitsus ja Vaivara Vallavalitsus. Noorsootöö
teenuste osutamise piirkond on Ida-Viru Kirderegioon. Pakutavate teenuste eesmärk on täiendavate noorsootöö
teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Eesmärgi
saavutamiseks toetatakse noorsootöö korraldamist omavalitsuste koostöögruppides noorte sotsiaalse tõrjutuse
üldiseks ennetamiseks.
100,0 % ulatuses rahastatakse tegevusi Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti
Noorsootöö Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise
tingimuste kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“
elluviimiseks“ kirjeldatud tegevuste raames. Projekt üldmaksumusega 308,0 tuh eurot kestab kaks aastat (oktoober
2016- september 2018).
Aruandeperioodil saadi 163,0 tuh eurot, millest kulutati ülaltoodud projekti raames 141,0 tuh eurot. ESF vahendite
abil loodud võimaluste arv koostööpiirkonnas on 55.
Projekti eesmärgid on:
1. Noorsootöö Ida-Viru Kirde piirkonnas jõuab iga nooreni sõltumata tema elukohast ja majanduslikust seisust;
2. Noorsootöö Ida-Viru Kirde piirkonnas pakub kõikidele huvilistele vastavaid teenuseid.
Aruandeperioodil teostati järgmised tegevused:
1. Tegevuse "Infoplats”.
Info jagamiseks lõid noored Facebooki rühma "Kirde noored", kuhu pannakse üles kõik projekti raames
planeeritavad üritused, huviringid... Info jagamiseks kasutatakse ka omavalitsuste ja noortekeskuste kodulehtesid.
Oluline, et info jõuaks noorteni. Noorte algatusel soetati otseülekande aparaat, et tegevusi ja üritusi viia noorteni
otseülekandena. Põhiaktiiviks on hetkel Videostuudio töös osalevad noored. Registreerimislehed puuduvad, kuna
info jõuab noorteni läbi meedia ning noored kes jagamisega tegelevad oleme registreerinud Videostuudio tegevuse
raames.
2. Tegevuse "Elukeskkonna parendamine" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse raames soetati vajalikud vahendid ning viidi läbi koristustööd Narva-Jõesuu ja Sillamäe rannas ning
korrastati mänguväljakuid, koosistumiskohti ja bussipeatuseid.
3. Tegevuse "Tunnustusüritus" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse raames töötati välja tunnustamise kord, mille alusel autasustatakse noorsootöös osalevaid noori. Korra
alusel toimus 1 kord aastas motiveerimis- ja tunnustusüritus, kus tunnustati nominente/ tublimaid noori.
4. Tegevuse "Noortepäev 12.08" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse raames tähistati üheskoos Noortepäeva. Transport oli tagatud igast omavalitsusest. Kohapeal toimusid
erinevad treeningud ja töötoad. Üritus lõppes noorte diskoga ja kohal oli bänd.
5. Tegevuse "Noorte seas vabatahtlikkuse printsiipide rakendamine läbi vabatahtliku tegevuse korraldamise
nelja KOV territooriumil" ettevalmistamine ja läbiviimine
Tegevuse raames toimus vabatahtlike suhtlemine inimestega ning võrgustiku süsteemi loomine. Vabatahtlikud
alustasid koostööd suurematel üritustel abistamisega. Samuti on väga paljud noored ise huvitatud vabatahtlikuna
osalema erinevatel üritustel. Noortega osaleti omavalitsuste korraldatud üritustel, tutvustades oma projekti ning
abistades.
6. Tegevuse "Noorte osalusfoorum" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Osalusfoorumi pealkiri oli "1 päev õpilasesinduse elus". Alates oktoobrist toimus foorumi ettevalmistamine. Töö
käigus käisid Õpilasesinduste nõukogu MTÜ esindajad koolides tutvustamas õpilasesinduste tööd. Tegevust
koordineeris Narva noortekeskus. Foorum toimus Narva kolledzis, sellele järgnesid töötoad Vanalinna
Gümnaasiumis. Kõikidele OV noortele tagati transport, materjalid ja lõunasöök. Tegevuste käigus tekkisid
järgnevad kulud: transport, toitlustus, vahendid, materjalid, koolitajate tasu.
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7. Tegevuse "Noorte tervisliku ja aktiivse eluviisi propageerimine" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse raames toimusid lahtiste uste päevad iga omavalitsuse spordikoolides ning huviringides, et noored saaksid
tutvuda erinevate spordialadega. Tegevus lõppes ühise nn Liikumisfestivaliga Narva Joaoru promenaadil. Transport
oli kõigile tagatud. Kohal oli 10 erinevat spordiala, mis noortele väga huvi pakkusid. Lõpetuseks toimus spordiklubi
abiga Noortejooks.
8. Tegevuse "Seiklusmatkade programm" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Perioodi jooksul soetati vajalikud vahendid ning koostati 2 seiklusmatkade programmi Sillamäel ja 2 programmi
Narvas ning 1 rada N-Jõesuus. Tegevusse kaasatud kõik omavalitsused. Noored olid programmi koostamisse
kaasatud ning ühiselt mõeldi läbi, milliseid vahendeid on programmi tarbeks vaja. Toimusid matkad igas
omavalitsuses.
9. Tegevuse "Videostuudio" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Videostuudio eesmärgiks on pöörata avalikkuse tähelepanu noorsootööle läbi noorte ürituste filmimise, pildistamise,
reportaaži jne. Sisustati videostuudio Sillamäe noortekeskuses, kus tehakse reportaaze, viiakse läbi koolitusi ja
töötubasid. Kajastatakse kogu piirkonna tegevusi. Perioodi jooksul soetati vahendid ning tehti erinevaid reportaaze,
mida jagati sotsiaalmeedias ja Sillamäe ESNi kodulehel. Eesmärgiks õpetada noori ja tekitada huvi antud teema
vastu.
10. Tegevuse "Tehnoloogia huviring" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Huviringi eesmärgiks on anda noortele tehnoloogia alaseid teadmisi ja kogemusi. Kaasatud kogu piirkonna noored.
Telliti tehnoloogia ringiks vajalik freespink.
11. Tegevuse "Robootika huviringi" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Robootika ring toimub Sillamäe gümnaasiumis ja Narva-Jõesuu koolis. Kaasatud kogu piirkonna noored. Ringid
alustasid tööd mõlemas kohas. Sillamäele osteti 7 robotite modelleerimiskomplekti.
12. Tegevuse "Multimeedia/animatsiooni huviring" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Huviringi eesmärgiks on anda noortele teadmisi ja oskusi multimeedia ja animatsiooni valdkonnas. Kaasatud kogu
piirkonna noored. Teenust ostetakse MTÜ Shark animationem Studiolt, kelle ruumides ning juhendamisel ring
tegutseb. Tagatud on kõik vajalik tehnika, õppevahendid, koolitajad. Läbi viidi koolitus 3 rühmale.
13. Tegevuse "Mobiilne noortekeskus" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse jaoks on soetatud nt: kokkupandav mööbel, telk, muusikainstrumendid, fotoaparaat. Ruum kujundatud
Narva Noortekeskuses, kus noored saavad vahendeid kasutada. Noored astusid oma etteastetega üles, nt
osalusfoorumil, Sillamäe linnapäevade raames, tunnustusüritusel. Kaasatud uusi noori kogu piirkonnast, noortel on
suur huvi muusika vastu.
14. Tegevuse "Noorelt noorele" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Soetatud heli-ja valgustehnika komplektid. Tegevust koordineerib MTÜ Noorteomaalgatuse organisatsioon. Viidi
läbi erinevaid üritusi: nt. spordiüritus, talvepäevad, saalihoki võistlus, break dancu töötuba, tantsu meistriklassid,
diskod, jne.
15. Tegevuse "Ühistegevused noortekeskustes" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Hetkeseisuga on igas noortekeskuses leitud noorte aktiiv, kes valmistab ette tegevuse, kuhu kaasab kõikide
piirkondade noored. Nt viidi läbi: jõulukaartide meisterdamine, lauamängu turniir, disko, võrkpalli turniir, jne.
16. Tegevuse "Noorte suvekeskus Narva-Jõesuus" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Tegevuse raames organiseeriti noortele suvekeskus Narva-Jõesuu rannas. Renditi merekonteiner, kus sai inventari
hoida. Soetati erinevaid vahendeid, mida noored said rannas kasutada: pallid, rattad, petanque, reketid ja veel muud.
Noored osalesid aktiivselt.
17. Tegevuse "Uute noorsootöö võimaluste loomine Narva-Jõesuu linnas" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Narva-Jõesuus alustati noorsootööga. Tööle võeti noorsootöötaja, kes vastutab süsteemi väljatöötamise ja toimimise
eest linnas. Tema töökohaks on loodud noortetuba.
18. Tegevuse "Noorsootöötajate vahetus" ettevalmistamine ja läbiviimine.
Noorsootöötajate informeerimine projekti tegevusest ning võimalust vahetada kogemusi erinevates noortekeskustes.
Toimunud esimesed kohtumised piirkondlike noorsootöötajate vahel. Külastati Narva, Vaivara, Narva-Jõesuu ja
Sillamäe noortekeskust. Kogemus mõjub motiveerivalt ja arendavalt noorsootöötajatele, pakub vaheldust noortele.
Noortega tutvumiseks viidi läbi meistriklasse.
19. Tegevuse "Noorsootöö teenuste võimaldamine Narva-Jõesuus" ettevalmistamine ja läbiviimine
Narva-Jõesuu koolis avati Noortetuba, mida noored väga aktiivselt kasutavad. Ruum asub koolis, kus noortel on
võimalus kasutada ka kooli spordisaali ja fuajees asuvaid mänge (lauatennis, male, kabe). Soetatud mööbel,
vahendid noorsootööks. Noortetuba avatud 5 päeval nädalas. Viidi läbi erinevaid üritusi ja töötubasid.
20. Tegevus "Võrgustiku töö koordineerimine"
Käsunduslepingute alusel alustanud tööd projektijuht ning 5 koordinaatorit, kelle tööks on korraldada toimiv
võrgustik ning tegevuste koordineerimine vastavalt tegevuskavale. Projekti algusfaasis toimuvad 2 korda kuus
võrgustiku kohtumised.
2017. aastal oli kaasatud arv 6382 noort, nende hulgas vanuses 7-12.a – 1332, 13-17.a – 3366 ja 18-26.a – 1684.
Järgmisel aastal töö jätkub.
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2017. aastal esitas Narva-Jõesuu linn Regionaalsete investeeringute andmise programmi raames taotluse rahalise
toetuse saamiseks projekti “Narva-Jõesuu linna Kesk 3 hooneosa rekonstrueerimine laste ja noorte vaba aja veetmise
tingimuste parandamiseks” teostamiseks. Toetus oli kavas suunata noortekeskuse ruumide välja arendamiseks. Linn
soovis viia projekti lõpuni ning anda kohalike noorte kasutusse nõuetele vastav hooneosa selleks, et kohalikele
noortele oleksid tagatud vaba aja veetmise tingimused. Taotlus jäi rahuldamata.
2017. aastal on sõlmitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Vant AS-i vahel projekteerimis-ehitustöövõtu leping, mille
objektiks on Narva-Jõesuu linnas aadressil Kesk tn 3 asuva noortekeskuse projekteerimis-ehitustööd maksumusega
180, 0 tuh eurot.
2018. aastal nähakse ette vahendeid Narva-Jõesuu linna aadressil Kesk tn 3 asuva noortekeskuse projekteerimisehitustööde teostamiseks.
10. Haridus.
1.Koolieelsed asutused.
Narva- Jõesuu Lasteaias “Karikakar” oli 31. detsembril 2017.a 56 last. Töötas 4 rühma, sealhulgas kolm
keelekümblusrühma.
2017. aastal käis lasteaias keskmiselt 50 last. Kooliminejaid oli 2017 sügisel 6 last. Aruandeperioodil suurenes
laste arv võrreldes 2016.aastaga 8 % ehk 4 lapse võrra.
32 Narva-Jõesuusse sisse kirjutatud last ei käi Narva-Jõesuu lasteaias. 14 Narva-Jõesuusse mitte sisse kirjutatud last
käib Narva-Jõesuu lasteaias.
Laste arvu muutustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:

70
60
50
40
30
20
10
0
2013 a.

2014 a.

2015 a.

2016 a.

2017 a.

Lasteaiakohtade täitumus 31.12.2017.a. seisuga oli 52 %. Projekti järgselt, praeguste normide järgi, on lasteaed
mõeldud töötama 108 lapsega. Lasteaias on ruume kuuele rühmale. Praegu töötab lasteaias 4 rühma.
Päikesekiired 16 last (sõimerühm)
Pöial-Liisi
15 last (3-5 aastased)
Täheke
10 last (5-7 aastased)
Mesilane
15 last (5-7 aastased)
Kokku:
56 last
Ühe tühjalt seisva rühma ruume kasutab lasteaed kehalise kasvatuse tundide läbi viimiseks. Teist tühjalt seisvat
rühma ruumi ei kasutata.
Lasteaias töötab rühmaõpetajatena 8 pedagoogi, lisaks osalise tööajaga muusika õpetaja ja logopeed.
Tugipersonalina töötab 12 inimest, neist samuti osa mittetäieliku tööajaga.
Lasteaed on pidevalt arenev, uuendustele avatud, asjatundliku personaliga haridusasutus, kus võimaldatakse lastele
mitmekülgne ja terviklik areng, luuakse tingimused lapse edukaks lõimumiseks ühiskonda.
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Narva-Jõesuu lasteaed “Karikakar” töötab arengukava 2013-2017 järgi, mis sisaldab lasteaia arengukava
põhieesmärke, tegevuskava prioriteetseid suundi. 2018 aastal luuakse uus arengukava aastateks 2018-2022. Iga
õppeaasta alguseks valmib õppeaasta tööplaan.
Narva-Jõesuu lasteaia missioon on luua koostöös personali ja lapsevanematega laste igakülgset arengut soodustav
turvaline ja arendav kasvuskeskond, kus õppe- ja kasvatustööd planeerides lähtutakse eelkõige lapse vajadustest,
väärtustatakse lapse individuaalsust ning arendatakse igat last tema võimetest ja huvidest lähtuvalt. Narva-Jõesuu
lasteaed võttis endale hüüdlause, mis on pärit J. Käislilt “Aita mind mul ise teha!”. Lapsest lähtumine tähendab lapse
enese kultuuril, kogemusel ja tegevustel põhinevat õppimis- ja õpetamisprotsessi. Mängulises õppes on laps aktiivne
teadmiste vastuvõtja, kes õpib tegutsemise ja isikliku kogemuse kaudu, mis annab edaspidi koolielus erinevates
olukordades hakkamasaamise ja vastutuse võtmise oskuse.
2017. aastal töötas lasteaed projektipõhise tehnoloogia järgi. Osalemine projektides aitab koolieelikutel arendada
sisemist aktiivsust, oskust probleeme esile tõsta, eesmärke püstitada, omandada teadmisi ja oskust seatud eesmärgini
jõuda. Projektipõhine arengumudel võimaldab rahuldada ühiskonna vajadust aktiivse, loominguliselt areneva
isiksuse järele, aitab kaasa patriotismi ja kodanikutunde kasvamisele. See on koolieelse asutuse töös kaasaegne ja
innovaatiline suund.
Arengukava põhieesmärgiks on juhtimise tõhustamine, lasteaia hea maine kujundamine, õppe-ja kasvatustöö
kvaliteedi tagamine, lasteaia ja kodu koostöö parendamine, meeskonnatöö arendamine ja tõhustamine ning lasteaia
oma näo kujundamine
Lasteaias töötab 22 inimest. Pedagoogilise personalina töötab 9 õpetajat ja logopeed ning 4 õpetaja abi. 2017.a. käis
koolitusel 7 õpetajat. Läbiti 7 koolitust, kokku 191 tundi. Näitena koolitus uurimistegevuse korraldamine lasteaias.
Õpetajad osalevad erinevatel enesetäiendustel koos Narva õpetajatega. Lapsed ja õpetajad teevad koostööd
erinevatel üritustel Narvas ja kogu Ida-Virumaal.
Päikesekiire rühm osales projektis „Matemaatika algteadmised läbi muinasjutu“, „Lõbusad seened“. Samuti
projektis „Talvemuinasjutt“, kus õpetajad valmistasid lastele erinevaid kostüüme.
Aruandeperioodil osalesid vanemad rühmad õppetegevuse raames projektis “Eestimaa on minu kodu”. Projekti
eesmärk on tutvuda Eesti kultuuriga, siinsete arhitektuuri pärlitega, traditsioonidega, muusikaga, tantsudega ja
lauludega.
Lasteaia “Karikakar” kasvandikud esinesid Narva linna regionaalsel luuletuste lugemise konkursil, mis aitab
mudilastel arendada esinemisoskust ja huvi luule vastu.
Traditsiooniliselt tutvusid lapsed kunstimaailmaga, sealhulgas külastasid Kunstigaleriid, Hermanni kindlust, Narva
ja Narva-Jõesuu linna raamatukogusid.
Lasteaed on osalenud aktiivselt piirkondlikel üritustel (ühispeod, terviseedenduse tegevus), spordipäevadel
“Lõbusad Stardid”, mis toimusid Narvas.
Traditsiooniliselt toimuvad kaks korda aastas Narva-Jõesuu muusikakooli lõppkontserdid, kus osalevad ka meie
kasvandikud.
Rühmad pöial-Liisi ja Mesilane osalesid pikaajalises projektis “Me elame Narva-Jõesuus”. Kogu lastega seotud
personal osales koos lastevanematega projektis “Värvide ball”. Tulemuseks oli Emadepäeva pidu, kus osalesid ka
Narva-Jõesuu Kooli õpilased. Lapsed osalesid kostümeerituna linna aastapäeva rongkäigul. Omi töid saatsime ka
maakondlikele näitusele “Virumaa on vahva”.
Lastele korraldati õppekäike Narva. Külastati Narva kultuurimälestisi. Toimus õppekäik tutvumaks Päästeameti
tööga.
Lasteaias käisid esinemas teatrid Tuuleveski ja Ilmarine oma etendustega lastele.
Aruandeperioodil suurenesid pedagoogide palgad. Narva- Jõesuu lasteaia pedagoogide palgamäärad on 85 % kooli
pedagoogide palgaalammäärast
Narva- Jõesuu lasteaia hoone, välja arvatud fassaad, on suhteliselt heas seisukorras. Kindlasti vajab teostamist vee
ning kanalisatsiooni ja küttetorustiku täielik renoveerimine. Selleks on eelneval aastal koostatud ka projekt.
Küttesüsteemi ruumiti varustamine regulaatoritega aitab märgatavalt kokku hoida küttekulusid. Järgmisel aastal
nähakse ette vahendeid vee ning kanalisatsiooni ja küttetorustiku renoveerimiseks.
Lisaks on vaja välja vahetada lasteaia piirdeaed, mis hetkel ei ole võimeline tagama laste täielikku turvalisust.
Jätkata on vaja ka välisatraktsioonide uuendamist. Järgmisel aastal nähakse ette vahendeid piirdeaia vahetamiseks
ning välisatraktsioonide soetamiseks ja paigaldamiseks.
2017.a. teostati katuse remonttöid 17,0 tuh euro eest. Uste vahetamisse investeeriti 4,0 tuh eurot. Mänguväljaku
välisatraktsiooni eest tasuti 3360 eurot.
Aruandeperioodil sai lasteaed täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks, mis oli kasutatud uute
õppevahendite soetamiseks. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas vahendeid kõigile vene õppekeelega
koolieelsetele lasteasutustele, kus toimub eestikeelne aineõpe. Eesti keele õpe on korraldatud Narva-Jõesuu lasteaia
“Karikakar” kolmes rühmas.
Soetati 2 sülearvutit maksumusega 1,0 tuh eurot. Kõik lasteaia aktiivses kasutuses olevad ruumid varustati Wi-fi
võrgustikuga. Lasteaia neljast rühmast kolm on varustatud arvutiga. 2018.a. tuleb soetada veel üks sülearvuti.
Lasteaed ühines ELIIS elektroonilise andmekeskkonnaga. Keskkonna kasutamine aitab vähendada administreerimist
paberil ja võimaldab lastevanematel olla vahetumalt kursis lasteaias toimuvaga.
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Lasteaia metoodika kabinetti soetati värviline paljundusaparaat-skänner. Kööki osteti hakklihamasin. Koristamise
kvaliteedi tõstmiseks osteti tolmuimeja.
2. Põhiharidus.
Narva-Jõesuu Kool tegutseb põhikoolina alates 2015..a. sügisest. Enne seda töötas kool 1997. aastast koos
gümnaasiumiastmega keskkoolina. Narva-Jõesuu Kooli praeguse põhimääruse kohaselt võimaldab kool õpet kõigis
põhikooli klassides.
Käesoleval ajal õpib Narva-Jõesuu Kooli üheteistkümnes klassis 140 õpilast., sealhulgas:
1.klass 11 õpilast
7.klass 14 õpilast
2.klass 10 õpilast
8.klass 16 õpilast
3.klass 13 õpilast
9.klass 22 õpilast
4.klass 10 õpilast
4.klass 6 õpilast (keelekümblusklass)
4.klass 3 õpilast (väikeklass)
Koduõppel: 7 õpilast
5.klass 12 õpilast
6.klass 16 õpilast
Neljandat klassi on kolm. Üks osalise eestikeelse aineõppega klass, teine keelekümblusklass ja kolmas väikeklass
erivajadustega õpilastele. 45% õppekavast õpitakse eesti keeles.
Õpilaste üldarv võib olla muutuv, kuna õppeaasta jooksul toimub õpilaste liikumine koolide vahel. Võrreldes
eelmise aastaga on õpilaste arv suurenenud, vaatamata sellele, et igal aastal lõpetab kooli rohkem õpilasi, kui
esimesse klassi õppima asub. Õpilaste arvu kasvu on põhjustanud teistest koolidest Narva-Jõesuu Kooli õppima
asunud õpilased. Enim õpilasi lisandub teise ja kolmandasse kooliastmesse. Peamiseid põhjusi on kaks. Narva
lastevanemate hirm oma algklasside lapsi liinibussiga kooli saata ja Narva-Jõesuu lastevanemate arusaam pärast
lapse mõnda aastat Narvas õppimist, et Narva koolid ei ole paremad kodulinna koolist. Õpilaste arvu stabiilsus
aastate lõikes on seoses kolme klassi kadumisega gümnaasiumiastmes. Mis omakorda on tingitud Narva-Jõesuu
Keskkooli reorganiseerimisest põhikooliks. 2015.a. sügisest alustas kool tööd põhikoolina. Koolil on viimastel
aastatel õnnestunud olla usaldusväärseks partneriks lastevanematele, mis tagab õpilaste arvu stabiilsuse hoolimata
sündimuse vähenemisest.
Õpilaste arvu muutustest läbi viie aasta annab ülevaate alljärgnev graafik:
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Viimastel aastatel lõpetab kooli keskmiselt 20 õpilast. Esimesse klassi astub tavaliselt keskmiselt 10 õpilast.
Õppeaasta jooksul lisandub alates neljandast klassist vanematesse klassidesse 10-15 õpilast.
Eelmistel aastatel teenindas kooli õpilasi koolibuss, mis teostas Narva-Jõesuu kooli õpilaste kooli toimetamist ja
koolist äravedu. Koolibuss tegi kaks reisi päevas ainult koolipäevadel. Kuna koolibussi täituvus ületas tihti
istekohtade arvu, hakkas 2016.a. kooli teenindama suurem buss. Linna eelarve ei võimaldanud maksta suure bussi
eest. Igapäevane õpilaste arv koolibussis oli 35-40 õpilast. Alates 2016.a. sõidavad Narvas elavad õpilased

Linnapea_____________________________________
24

Narva-Jõesuu linna 2017. majandusaasta aruanne
liinibussiga, mille sõidukaartide hinnad hüvitatakse linna eelarvest. Kooli huvides on taastada koolibussi teenus. See
aitaks kaasa kooli arengule võimaldades pakkuda haridust suuremale hulgale lastele.
Narva-Jõesuu Koolis on 11 klassikomplekti. Koolis töötab kokku 19 pedagoogi. Pedagoogilisi ametikohti on 15,62.
Kõikidel pedagoogidel on pedagoogiline kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon. Pedagoogid omandavad
lisaerialasid, sest ühe õppeaine õpetamine ei pruugi neile anda täiskoormust, samuti ei ole võimalik leida pedagoogi
tööle osalise tööajaga. Pedagoogid kindlustatakse pideva täienduskoolitusega. Aasta jooksul osales täiendõppel 16
õpetajat. Läbiti 13 koolitust, kokku 442 tundi. Õpetajate palgamäär ületab vabariigi valitsuse poolt kehtestatud
miinimum määra.
Kooli tugipersonali palkade suurus jääb alla teistele maakonna analoogilistele koolidele. See seab kahtluse alla
asutuse jätkusuutlikkuse. Kui keegi lahkub, on sellise palgatasemega kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõu leidmine
ülimalt problemaatiline. Tugipersonalina töötab koolis 24 inimest. Ametikohti on 19,2. Tugipersonalil on samuti
võimalus osaleda täiendkoolitusel. Osa inimesi ei tööta koolis põhikohaga. Need on valdavalt huviringide juhid.
Hirm, et põhikoolina jätkates viivad lapsevanemad oma lapsed juba noorematest kooliastmetest ära, ei ole
realiseerunud. Narva linn reorganiseerib oma koolivõrku. Jätkavad kaks puhast gümnaasiumi (õpe 10-12. klassini) ja
teised koolid jäävad samuti põhikooliks (õpe 1.-9.klassini). Ei ole mõtet viia oma last ühest põhikoolist teise, mis
liiati asub kodust tunduvalt kaugemal. Vastuvõtt gümnaasiumidesse toimub üldistel alustel, arvestades põhikooli
lõpueksamite tulemusi. Vastuvõtu lävendiks on keskmine hinne vähemalt 4,0.
Narva-Jõesuu Koolis on võimalik osaleda paljudest huviringidest. Käesoleval ajal tegutsevad tantsu, kunsti, male,
rahvaloomingu ja sportmängude ring. Lisaks koor,lauatennis,purjetamine, käsitöö, kaasaegne tants, robootika ja
inglise keele õppe ring. Üks kord nädalas korraldab kool pärast tunde tegevusi tulevastele esimese klassi õpilastele.
Osalesime projektis “Kaitse end ja aita teist” 6-nda klassiga. Iga kuu toimub kolm korda keelekohvik. Eesti ja
inglise keeles, kus õpilased saavad mitteformaalses õhkkonnas arendada oma keeleoskust. Koolis töötab
igapäevaselt pikapäevarühm 26 õpilasega. Õpilased osalevad Kirderanniku projekti raames tegutsevas noortetoas.
Kool osales ülevabariigilisel EOK korraldatud spordinädalal. Kool korraldas oma õpilastele jalgratturi juhiloa
saamise kursused. Osalesime maakondlikul geograafia olümpiaadil ja matemaatika võistlusel. Kool teeb koostööd
Narva-Jõesuu Vene Kultuuriühinguga Allikas vene kirjanduse paremaks tundma õppimiseks.
Igal klassil on võimalus õppeaasta jooksul käia kahel korral õppekäigul. Ükskord maakonna siseselt, teine kord
maakonnast väljas. Igal õppeaastal autasustame parimaid õpilasi. See toimub pidulikult ühisel aktusel. Esimene kord
enne jõule, teine kord Vabariigi aastapäeval ja kolmas kord õppeaasta lõpuaktusel.
Parimate õpitulemuste (aastahinded kõik viied) ja käitumisega õpilastele korraldab koolidirektor vastuvõtu, kus
kostitatakse lapsi ja lapsevanemaid ja võimaldatakse huvitavat eakohast tegevust.
Haridus- ja Teadusministeerium eraldas 2,0 tuh eurot eesti keele mitteformaalse õppe arenguks. Summa kasutati
õpilaste viimiseks eestikeelsesse keelekeskkonda ja õpetajate kogemuste vahetamiseks. Keelekümblusklassi
õpetajatele eraldati lisatasu 1,0 tuh eurot. 2017. aastal oli eraldatud 160 eurot Narva-Jõesuu Keskkoolile kehalise
kasvatuse ainekavas oleva algklasside ujumise algõppe programmi läbiviimiseks. Aruandeperioodil käis 10 õpilast
ujulas. IVOL õpilasprojektina korraldasime “Narva-Jõesuu linna vaatamisväärsused” ühisprojekti. Koolil on
koostööleping Ivangorodi 1.Keskkooliga ja tihe koostöö Sinimäe Kooliga.
Kool võimaldab oma hoones läbi viia suviseid tasulisi lastelaagreid. 2017.a. laekus linna eelarvesse 12,0 tuh eurot.
Koolis on Õpilaste Omavalitsus, mis põhineb õpilaste õigusel iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu vastavalt
seadusandlusele ja lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
2017.a. soetati kahte klassi projektor ja sülearvuti. Raamatukogu sai printeri ja skanneri. IT soetused kogusummas
2699 eurot. Ajaloo klassi teisel korrusel ja algkooli klassi kolmandal korrusel soetati uus mööbel. Mööblile kulutati
5,0 tuh eurot. Oma jõududega remonditi üks algkooli klass kolmandal korrusel. Katuse kõige kriitilisemad kohad
remonditi 5,0 tuh euro eest. Raamatukogupoolne kanalisatsiooni püstak vahetati välja. Vastavalt terviseameti
ettekirjutusele vahetati välja üks duširuumi uks. Teostati puude harvendus söökla jõepoolsel küljel, kuna
kanalisatsiooni puhastav auto ei pääsenud sinna ligi. Telliti elektrisüsteemi projekt loodavale kodunduse klassile.
Kööki soetati uus külmkapp. Välisterritooriumi hoolduseks osteti muruniiduk ja lehepuhur. Kooli territooriumile
ehitati parkla. Selleks kulutati 15,0 tuh eurot.
Kooli hoone kasulik pind 3780,1 ruutmeetrit on optimaalsest suurem sellise arvu klassikomplektide
õppetööks.Võimalusel tuleks kaaluda mingi täiendava funktsiooni leidmist kooli pindade kasutamisel.
Aruandeperioodil telliti Narva-Jõesuu linnas välispordiväljaku asukohaga Jaan Poska 36 ehitusprojekti koostamine
ja ehitamine. Tööd jätkuvad 2018. aastal.
Järgmisel aastal nähakse ette vahendeid hoone fassaadi remondiks ning spordiväljaku soetamiseks ja
paigaldamiseks.
Laste Muusika-ja Kunstikool
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Narva- Jõesuu linnas töötab Laste Muusika- ja Kunstikool, kus käib keskmiselt 56 õpilast, mis on 14,3 % rohkem
kui 2016. aastal.
Laste arvu muutustest annab ülevaate alljärgnev graafik :
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Kooli õpilaste vanuseline koosseis on käesoleval ajal alates 5 kuni 17 eluaastani.
Arvuliselt on koolis ülekaalus noorema astme õpilased. Käesoleval hetkel (2016-2017 õppeaasta) on õpilaste
jagunemine õppeastmete vahel järgmine:
Noorem aste: 75,5 % ehk 37 õpilast;
Vanem aste: 24,5 % ehk 12 õpilast.
2017. aastal oli 6 klassi 7 erialaga: klaver, akordion, viiul, kitarr, flööt, vokaal ja koor. Septembris 2017 avati
saksofoniklass, kus õpib 3 õpilast.
Muusikakoolis on moodustatud akordionistide ansambel, kitarriansambel, vanamuusika ansambel ja koor.
Muusikakool asub aadressil Kesk tn 3, kus paikneb veel raamatukogu ja avalik internetipunkt. Hoone on heas
seisukorras ja suuremahulised remonditööd veel pooleli. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis kehtib
põhimäärus , mis on vastu võetud 28.09 2011.a.
2016. aastal on eraldatud Eesti Kooriühingu poolt 300 eurot Laulu- ja tantsupeol osaleva Narva-Jõesuu
Muusikakooli mudilaskoori kulude katmiseks 2016-2017 hooajal. Aruandeperioodil on eraldatud Eesti
Kultuurkapitali poolt programmi ”Igale lapsele oma pill” raames 190 eurot muusikariistade soetamiseks. NarvaJõesuu linna kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kava raames osteti klaver maksumusega 3500 eurot. Peale
selle Narva-Jõesuu linna kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kava raames kompenseeriti Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikooli osalustasu summas 420 eurot. Osalustasu kompenseeriti kolme või enama lapsega peredele
(kelle registreeritud elukoht on Narva-Jõesuu linnas). Perede majandusliku olukorra tõttu mõned lapsed ei käi
Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolis, kuigi soov on olemas. Osalustasu kompenseerimine andis võimaluse
suurendada osalejate arvu.
Aruandeperioodil teostati Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolile esimese korruse ruumide rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamist ja kulutati selleks 1,0 tuh eurot. Töid on kavas teostada järgmisel aastal. Samuti nähakse
ette omafinantseeringut esimese korruse ruumide rekonstrueerimiseks. Projekti eeldatav maksumus on 29,0 tuh
eurot. Projekti on kavas teostada Ettevõtluse ArendamiseSihtasutuse toetusel.
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2017. aastal osalesid Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli õpilased 34 üritusel, sealhulgas 17 linna üritusel,
4 regionaalsel üritusel, 8 vabariigi üritusel ja 8 rahvusvahelisel üritusel. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool
oli 13 ürituse korraldaja. Organiseerimistöö soodustab partnerlussuhete tugevdamist ja õpilaste õpimotivatsiooni.
Aruandeperioodil olid õpilastel järgmised saavutused :
1. Saksofoniklassi õpilane sai laureaadi tiitli ja diplomi rahvusvahelisel konkursil;
2. Klaveri klassi õpilased said laureaadi tiitli ja diplomi rahvusvahelisel ning vabariiklikul konkursil;
3. Plokkflöödiklassi õpilased said laureaadi tiitli ja diplomi regionaalsel ning vabariiklikul konkursil;
4. Vokaalklassi õpilane sai laureaadi tiitli ja diplomi rahvusvahelisel konkursil-festivalil;
5. Rahvusvahelisel festivalil ”Kommerton” ja ”Slaavi pärg” said osalejad diplomi.
Samuti tõestasid meie õpilased oma professionaalset taset, osaledes Suvekooli töös, mille korraldajaks oli Eesti
Plokkflöödi Ühing. Suvekool toimus Rõuges. 2017. aastal osales Suvekooli töös 3 õpilast. Aruandeperioodil osales
Narva-Jõesuu Muusikakooli koor ja vanamuusika ansambel ”Olor” muusikafestivalidel, mis toimusid Tšehhis ja
Venemaal.
Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool teeb koostööd linna kooliga, lasteaiaga, muuseumiga, raamatukoguga,
samuti Eesti Ühinguga «Kalju» ja Vene Ühinguga «Allikas». Tugevnevad ja arenevad partnerlussuhted ja koostöö
Narva-, Sillamäe-, Aseri-, Abja- ja Ahtme muusikakoolidega ning kollektiiviga .
Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool osaleb mittetulundusühingus Eesti Muusikakoolide Liit. Eesti
Muusikakoolide Liidu eesmärk on liikmete muusikaharidusliku töö- ja kutsealase tegevuse korraldamine ja
koordineerimine, liikmete muusikakoolidele muusikaharidusliku õppekirjanduse ja -vahendite tellimine ning
õppevahendite koostamine ja muusikahariduse riiklike õppekavade ning arengukavade koostamises osalemine.
Huviharidus ja huvitegevus
Aruandeperioodil eraldati riigieelarvest täiendavalt 14,0 tuh eurot huvihariduse ja huvitegevuse arendamiseks.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kinnitas Narva-Jõesuu linna huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava 01.09.201731.12.2018. Kava eesmärgiks on:
1. huviharidus ja huvitegevus Narva-Jõesuu linnas jõuavad iga nooreni vanusegrupis 7-19 aastat sõltumata
majanduslikust seisust;
2. pakutavate teenuste mitmekesistamine: valiku võimalus erinevates huvialavaldkondades, olemasolevate
ressursside kasutamine ja õppevormide arendamine;
3. Huvihariduse ja huvitegevuse kvaliteedi tagamine: annete toetamine, rahvusvaheline koostöö.
Huvihariduse ja huvitegevuse tegevuste kava alusel korraldati kooli baasil lauatennise-ja käsitööring. Tenniseringi
juhendab lauatennise treener. Treeningud toimuvad kooli hoones ja hoovis. Soetati ilmastikukindlat lauatenniselaud
ja varustus. Uue lauatennise laua soetamisega suurenes osalejate laste arv. Tegevuse eesmärk - koordinatsiooni
tugevdamine, sportliku ja aktiivse eluviisi toetamine. Käsitööringi tegevused on kokandus ja käsitöö. Käsitööringi
eesmärk on arendada õpilaste loovust, kujutlusvõimet, loomingulist eneseväljendust, käelist osavust ja esteetilist
maitset erinevate kunstiliste vahendite, materjalide ja tehnikate kaudu. Käsitööring tegutseb 2 korda nädalas, grupi
suurus on 8 last. Narva-Jõesuu linnas realiseeritakse sadama rekontrueerimise projekt, mille tulemusel linnas
luuakse laevaühendus. Sadamalinnaku lähedal oleks mõistlik luua purjespordikool kohaliku veeressursi
kasutamiseks. Selleks korraldati purjespordiring. "Purjespordikooli peaeesmärk on purjetamise õpetamine noortele.
Narva-Jõesuu linna esindamine riiklikel- ja rahvusvahelistel võistlustel (sh Olümpiaspordialal).
Järgmisel aastal planeeritakse jätkata eelneva aasta tegevusi ning jätkuvalt arendada teisi tegevusi.
11. Sotsiaalhooldus.
Linna sotsiaalhoolekande üks peamisi eesmärke on avahooldusteenuste laiendamine. See tähendab sotsiaalteenuste
arendamist, mis võimaldab isikul toime tulla igapäevase eluga, ilma et ta peaks minema hoolekandeasutusse. NarvaJõesuu linnas on välja arendatud koduteenused, mida teostab linnavalitsuse palgal olev hooldustöötaja.
Koduteenuseid kasutab 20 inimest.
Kaks suuremat sotsiaaltoetuse liiki on toimetulekutoetus ja hooldajatoetus. Aruandeperioodi jooksul sai
toimetulekutoetust 74 peret, hooldajatoetust 7 inimest ja vajaduspõhist peretoetust 8 inimest, mis oli 2016. aasta
tasemel.
2017. aastal maksis linn sünnitoetust iga lapse kohta 200 eurot. Lisaks kingib linn sünni registreerimisel lapsele
voodipesukomplekti ja hõbedast teelusika. Aruandeperioodil on sündinud 15 last. Sünnitoetuste väljamaksmiseks
kulutati 4,0 tuh eurot.
Matusetoetust maksab linn isiku surma korral 130 eurot. Aruandeperioodil on surnud 38 inimest. Linn maksis
selleks 5,0 tuh eurot.
Linn toetas peresid täielikult kooli või lasteaia toiduraha tasumisega.
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Linn maksab 1. klassi laste koolitarvete ostmise toetust 65 eurot. Aruandeperioodil sai seda toetust 19 õpilast.
Kulutati selleks 1,0 tuh eurot.
Aasta jooksul makstakse toetust eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 15 eurot. Aruandeperioodil
sai juubelitoetust 116 eakat. Linn maksis selleks 2,0 tuh eurot.
Igal aastal makstakse jõulutoetust kõikidele pensionäridele, paljulapselistele peredele ja puuetega lastele.
Aruandeperioodil maksti pensionäridele arvestusega 20 eurot inimesele ning paljulapselistele peredele ja puuetega
lastele arvestusega 20 eurot lapsele. Aruandeperioodil sai jõulutoetust 75 last ja 1006 pensionäri. Linn kulutas
toetuste väljamaksmiseks 22,0 tuh eurot.
Puudega või madala sissetulekuga isikutele kompenseerib linn osaliselt ravimite, abivahendi ostmise ning ravi või
hoolduse kulud. Lisaks maksame eakatele ka sõidukulude kompensatsiooni eriarsti vastuvõtule sõiduks. Erinevaid
ühekordseid toetusi maksab linn eakatele ja majanduslikult raskesse olukorda sattunud isikutele.
Narva-Jõesuu linna pensionäridele on korraldatud tasuta sõiduõigus. 2016. aastal ostis linn 12 kiipkaarti eakatele
marsruudil nr 31 Narva-Jõesuu – Narva ja tagasi, milleks kulutas 9,0 tuh eurot. Kiipkaart annab õiguse kaheks tasuta
edasi-tagasi sõiduks 30-ks päevaks kuus. Ka järgmisel aastal on kavas eraldada vahendeid Narva-Jõesuu linna
pensionäridele tasuta sõiduõiguse korraldamiseks.
Seoses Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisega on kavas järgmisel aastal välja töötada uued
sotsiaalabitoetuste ja teenuste korrad.
Narva-Jõesuu linnas asub Sihtasutus Narva- Jõesuu Hooldekodu. Asutajad on Narva- Jõesuu linn ja Vaivara vald.
See on iseseisev asutus oma bilansi ja aruandlusega. Sihtasutus on asutatud tähtajatult. Sihtasutusel on nõukogu,
mille ülesandeks on kavandada sihtasutuse tegevust, korraldada sihtasutuse juhtimist ning teostada järelevalvet
sihtasutuse tegevuse üle. Nõukogusse kuulub seitse liiget :Narva- Jõesuu Linnavalitsusest 3 liiget, Vaivara
Vallavalitsusest 3 liiget ja Ida-Viru Maavalitsusest 1 liige. Sihtasutusel Narva- Jõesuu Hooldekodu on üheliikmeline
juhatus, mis juhib ja esindab sihtasutust. Juhatus kehtestab finants-majandustegevuse korra, tagades vahendite
kasutamise sihipärase kontrolli, võttes arvesse kehtivat seadusandlust.
Hooldekodusse paigutatud isiku, kellel ei ole abikaasat, lapsi või lapselapsi ega sugulasi, kes peaksid tema eest
hoolitsema, ülalpidamiskulud kompenseeritakse linnavalitsuse poolt hooldekodusse paigutatud isikule ulatuses,
mida ei kaeta isiku pensioni ja muude toetuste abil (ei oma kinnisvara, ei ole teinud pärimislepingut või testamenti
kolmandale isikule). Sihtasutuse eesmärgiks on eakate ja puudega, sealhulgas psüühiliste erivajadustega, inimeste
elukvaliteedi parandamine, säilitamine, sotsiaalhoolekande- ja sellega seotud teenuste pakkumine. 2017. aasta lõpus
ei olnud Hooldekodus Narva- Jõesuu linna elanikke.
2018. aastast seoses Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisega tekkib Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
konsolideerimisgruppi kuuluv tütarettevõte SA Narva-Jõesuu Hooldekodu.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing vahel on sõlmitud asenduskoduteenuse osutamise
haldusleping, mille alusel osutab MTÜ
teenuseid, mis on suunatud lastele, võimaldades lastele nende
põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, luues neile turvalise ja arenguks sobiva elukeskkonna ning
valmistades lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. Seisuga 31.12.2017.a. elas peremajades 36
last vanuses 1-19 aastat. Ühes majas elavad sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsed. Üks maja on eestikeelne.
Asenduskoduteenuse osutamise haldusleping on tähtajaline ja kehtib kuni 31.12.2036.a.
12. Tervisekaitse ja meditsiiniline teenindamine
Narva- Jõesuu linnas hoolitsevad tervise eest kaks perearsti . Linnas on üks hambaarst ja apteek. Narva- Jõesuu
Sanatooriumis, Noorus SPA hotellis ja SPA hotellis “Meresuu” võib samuti saada meditsiinilist teenust. Lähimad
polikliinikud ja haigla on Narvas. Peamised probleemid on artsiabi kättesaadavus.
Narva- Jõesuu arengukava alusel on kavas luua tervisekeskus erinevate terviseteenustega.
1.5. Sisekontroll
Sisekontrolli teostab Narva- Jõesuu linnavolikogu revisjonikomisjon, mis on kolmeliikmeline. Revisjonikomisjonil
on koostatud tööplaan, mille alusel kontrollitakse linnavalitsuse ja linna asutuste tegevuse seaduslikkust. Aruandeperioodil on teostatud 2016. aasta reservfondi kasutamise kontroll, Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ametnike ja
töötajate isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise väljamaksete kontroll ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
ametnike ametijuhendite ja töötajate töölepingute kontroll, Narva-Jõesuu Kooli ja lasteaia “Karikakar”
toitlustuskulude eelarvestamise ja kasutamise sihipärasus ning efektiivsus ja aruandluse toimimine, kontrollitud
Narva-Jõesuu linna veebilehe vastavus avaliku teabe seadusele, Narva-Jõesuu linna 2016. aasta majandusaasta
aruande kontrollimine ja kirjaliku aruande esitamine, elektriauto kasutamise kontroll ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse
tegevuse vastavuse kontroll Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsustele ja määrustele. Iga asutuse juht on vastutav
asutuse töö häireteta toimimise, teenuste kvaliteedi ja arendamise eest ning on kohustatud tagama tegevuse vastavalt
Eesti Vabariigi seadustele. Jooksvat sisekontrolli teostavad asutuste juhid.
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1.6. Ülevaade finantsriskide juhtimisest
Linna eelarve on oluline juhtimisinstrument, milles kajastub linna juhtimiseks oluline informatsioon. Linnavolikogu
kehtestab eelarvega kohustuse koguda tulusid, annab volituse võtta kohustusi ja teha kulutusi. Linna eelarve
koostatakse, võetakse vastu ja täidetakse vastavuses seaduses ja linna õigusaktides kehtestatud reeglitele.
Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord sätestab Narva-Jõesuu linna
eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra ning finantsdistsipliini meetmed. Samuti selgitab,
millistesse finantsinstrumentidesse on lubatud raha paigutada ja millised piirangud on seotud laenude võtmisele.
Eelarvestrateegia on plaan arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste
finantseerimist ning kõrvaldada linna üldisi finantsriske. Eelarvestrateegia on aluseks Narva-Jõesuu linna eelarve
koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel. Eelarvestrateegia koostamise peamiseks
eesmärgiks on tagada perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, mis tagaks linna tervikliku ja tasakaaluka
arengu. Eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on arengukavas toodud prioriteedid ning majandusarengu
prognoosid aastani 2020.
Aruandeperioodil ei tehtud muudatusi Narva-Jõesuu linna arengukavas 2011-2025 ning ei koostatud
eelarvestrateegiat uueks perioodiks 2018-2021. Ühinevatel omavalitsustel peab arengukava ja eelarvestrateegia
hõlmama iga aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt kolme (muidu nelja) eelseisvat eelarveaastat, st et ühinevad
KOVid 2017. aastal uut strateegiat tegema ei pea. Aruandeperioodil esitati uuendatud eelmise aasta strateegia. Uus
eelarvestrateegia tuleb teha 15. oktoobriks 2018.
Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) vahel on sõlmitud laenuleping, mille
alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 100,0 tuh eurot omafinantseeringu tagamiseks. Laenu
väljamakseperiood oli 2013-2014. Laen on vormistatud lõpptähtajaga 27.08.2032.a. Samuti oli ette nähtud
maksepuhkus kuni 31.12.2015.a. Narva-Jõesuu linn hakkas tagastama laenu alates 01.01.2016.a. Intressi suurus
arvestatakse tagastamata laenusummalt.
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on seisuga 31.12.2017.a. laenu kohustust kogusummas 970,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil ei olnud valuutariski. Laenuleping on sõlmitud eurodes. Valuutarisk tekib kursimuutuse ohu tõttu.
Finantsnäitajate tabelist on näha, et 2017. aastal ei olnud likviidsusriski , sest 3 käibevara eurot on olemas
kohustuste ühe euro kohta. 2017.a. vastava laenu puhul on tagatiseks linna eelarves olevad vahendid.
Intressiriski ei olnud. Aruandeperioodi jooksul oli intressimäär üsna madal ehk 0,758%.
Linna tehingupartnerite krediidiriski maandamiseks seab linn riigihangete läbiviimisel omapoolsed tingimused
pakkujate finantsnäitajatele, mis on hankele kvalifitseerumise eelduseks.

2. 2017. aasta raamatupidamise aruanne
2.1. Bilanss (tuhandetes eurodes)
Lisad
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod

2

31.12.2017.a
6 072
1 247
1 097

31.12.2016.a.
5 755
1 050
888
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Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed

3
4

109
41
4 825
30
235
4 560
0
6 072
434
59
196
114
65
905
905
4 733
26
4 755
-48

Põhivara
Finantsinvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Laehukohustused
Pikaajalised kohustused
Laenukohustused
Netovara
Reservid
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)
Aruandeperioodi tulem

7
8
9
10

11
12
13
13

93
69
4 705
30
253
4 419
3
5 755
351
44
165
77
65
970
970
4 434
26
4 551
- 143

2.2. Tulemiaruanne (tuhandetes eurodes)
Lisad
Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed

2017.a.

2016.a.

3 444

3 010

1 631

1 502

Tulumaks

3

1 425

1 291

Omandimaksud

3

102

93

Maksud kaupadelt ja teenustelt

3

104

118
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Kaupade ja teenuste müük

249

288

4

6

14

245

282

Saadud toetused

15

1 524

1 183

Muud tulud

16

40

37

Muud tulud varadelt

12

11

Trahvid

25

19

3

7

-3 484

- 3 144

-147

-139

-123

-125

Riigilõivud
Tulud majandustegevusest

Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused

17
Sotsiaaltoetused

-24

-14

Tööjõukulud

Muud toetused
18

-1 683

-1 467

Majandamiskulud

19

-998

-882

Muud kulud

20

-178

-147

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

21

-478

-509

-40

-134

-8
-8

-9
-9

-48

-143

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud

22
Intressikulu

Aruandeperioodi tulem

2.3. Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)
Lisad

2017.a.

2016.a.

-40

-134

478

509

50

17

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuseks

21
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Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

15

-4

-7

484

385

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus

13

-45

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus

62

19

559

359

Korrigeeritud tegevustulem

Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus

9

-281

-97

Kinnisvarainvesteeringute soetus

8

0

-6

-281

-103

4

7

-277

-96

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Kokku rahavood investeerimistegevusest

15

Rahavood finantseerimistegevusest
Tagasi makstud laenud

13

-65

-65

Tasutud intresse

22

-8

-10

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

-73

-75

Puhas rahavoog

209

188

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

888

700

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

1097

888

209

188

Raha ja selle ekvivalentide muutus

2.4. Netovara muutuste aruanne (tuhandetes eurodes)
Reserv
Saldo 31.12.2015.a.
Aruandeperioodi tulem ( 2016.a.)
Saldo 31.12.2016.a.
Aruandeperioodi tulem ( 2017.a.)
Põhivara ümberhindlus *
Saldo 31.12.2017.a.

26

Akumuleeritud
ülejääk (puudujääk)
4 551

26

26

-143
4 408
-48
347
4 707

Netovara
kokku
4 577
4 434

4 733
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* vt lisa nr 9

2.5. Eelarve täitmise aruanne
Narva-Jõesuu linna eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata
finantsaruannetega võrreldav (vt ka lisa 1). Aruande andmed on jaotatud 5 ossa: põhitegevuse tulud, põhitegevuse
kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus. Lisaks on antud ülevaade
põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse kohta tegevusalade lõikes.
(tuhandetes eurodes)

3 PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

2017. a
2017. a
esialgne
lõplik
eelarve
eelarve
3 061
3 374

2017. a
Täitmine
eelarve
(%)
täitmine
3 481
103,2%
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30
3000
3030
3044
3045
3047
32
35,352
35200
35201
3500
6
4,5,6
4
413
4500
452
5
500
55
6
608
15
381
6

01
01111
01112
01114
01600
01700
03
03200
04
04210
04230
04510
04520
04730
04740
04900
04430
05
05100
05101

Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Parkimistasu
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Saadavad toetused tegevuskuludeks
Sh tasandusfond (lg 1)
Sh toetusfond (lg 2)
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks
Muud tegevustulud
s.h. laekumine vee erikasutusest
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Personalikulud
Majandamiskulud
Muud kulud
s.h. Reservfond
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara soetus (-)
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)
Finantskulud (-)
EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) /
PUUDUJÄÄK (-))
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste tasumine (-)
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+
suurenemine, - vähenemine)
PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE
JÄRGI
Üldised valitsussektori teenused
Valla- ja linnavolikogu
Valla- ja linnavalitsus
Reservfond
Muud üldised valitsussektori teenused
Valitsussektori võla teenindamine
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku
Avalik kord ja julgeolek
Päästeteenused
Majandus
Põllumajandus (maakorraldus)
Kalandus ja jahindus
Maanteetransport
Veetransport
Turism
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Muu majandus
Ülalnimetamata majanduse kulud kokku
Keskkonnakaitse
Jäätmekäitlus
Avalike alade puhastus

1 480
1 272
93
7
2
106
251
1 307
484
643
180
23
11
2 938
174
148

1 525
1 317
93
7
2
106
254
1 572
519
680
373
23
11
3 168
166
139

1 614
1 408
102
4
2
98
258
1 561
519
680
362
48
12
2 927
147
123

105,8%
106,9%
109,7%
57,1%
100,0%
92,5%
101,6%
99,3%
100,0%
100,0%
97,1%
208,7%
109,1%
92,4%
88,6%
88,5%

17
9
2 764
1 580
1 155
29
20
123
-856
-864
28
-20
-733

18
9
3 002
1 715
1 276
11
2
206
-861
-869
28
-20
-655

15
9
2 780
1 645
1 131
4

83,3%
100,0%
92,6%
95,9%
88,7%
33,3%

-65
-65
-798

-65
-65
-720

-65
-65
209

3 822

4 057

3 214

79,2%

462
58
271
20
11
20
82
18
18
872
19
8
455
263
9
35
64
19
232
9
203

571
123
327
2
12
20
87
18
18
877
19
8
455
263
9
40
64
19
250
22
208

480
77
299

84,1%
62,6%
91,4%

11
8
85
16
16
395
15
1
238
52
8
10
56
15
241
20
205

91,7%
40,0%
97,7%
88,9%
88,9%
45,0%
78,9%
12,5%
52,3%
19,8%
88,9%
25,0%
87,5%
78,9%
96,4%
90,9%
98,6%

554
-280
-279
7
-8
274

32,1%
25,0%
40,0%
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05200
05400
06
06400
06605
08
08103
08107
08109
08201
08203
08300
09
09110
09121
09220
09510
09600
09601
10
10121
10200
10201
10402
10701
10702
10900

Heitveekäitlus
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tänavavalgustus
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus
Vabaaeg, kultuur ja religioon
Puhkepargid ja baasid
Noorsootöö ja noortekeskused
Vaba aja üritused
Raamatukogud
Muuseumid
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Haridus
Alusharidus
Põhihariduse otsekulud
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud
Noorte huviharidus ja huvitegevus (s.h.
muusikakoolid)
Õpilasveo eriliinid
Muud hariduse abiteenused
Sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
Muu eakate sotsiaalne kaitse
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Riiklik toimetulekutoetus
Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse
MUUD NÄITAJAD
Aasta alguse seisuga
Võlakohustused
Likviidsed varad
Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused
Laenukoormus %
Likviidsed varad
Netovõlakoormus (eurodes)
Netovõlakoormus %

3
17
277
236
41
416
29
183
109
66
24
5
1 331
407
682
66
125

3
17
277
236
41
436
26
183
122
76
24
5
1 415
444
711
70
139

3
13
178
139
39
371
14
141
118
73
21
4
1 345
427
673
69
127

100,0%
76,5%
64,3%
58,9%
95,1%
85,1%
53,8%
77,0%
96,7%
96,1%
87,5%
80,0%
95,1%
96,2%
94,7%
98,6%
91,4%

16
35
214
4
22
45
14
99
9
21

16
35
213
5
24
45
18
91
9
21

14
35
188
4
22
39
12
81
9
21

87,5%
100,0%
88,3%
80,0%
91,7%
86,7%
66,7%
89,0%
100,0%
100,0%

2017. a
esialgne
eelarve

2017. a 2017. a eelarve täitmine
lõplik
eelarve

1 035
798

1 035
888

1 035
888

970
31,7%
0
880
32,0%

970
28,7%
168
802
24%

970
27,9%
1 097
-127
-3,6%

*2017. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 20,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati
reservfondist 18,0 tuh eurot ehk 90,0 % ning kulutati 18,0 tuh eurot.
Eelarve täitmise aruannet, sealhulgas reservfondi kasutamise aruannet, selgitab lisa 27.

2.6. Raamatupidamise aastaaruande lisad
LISA 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja riigieelarve
seadusega. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele
(Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku
sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida
täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas
sätestatud nõuded.
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Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a. kauplemiseesmärgil
hoitavad väärtpaberid, tuletisinstrumendid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad ja –kohustused, mida
kajastatakse õiglases väärtuses.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes .
Varade ja kohustuste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustused on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või kohustuse eeldatav
valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke (v.a. arvelduskrediit)
ning lühiajalisi tähtajalisi deposiite. Rahavoogude aruandes kajastatakse raha ja selle ekvivalentidena lisaks rahale
paigutusi rahaturu- ja intressifondide aktsiatesse ja osakutesse, mis bilansis on kajastatud kirjel
Finantsinvesteeringud.
Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse
viitlaekumistena. Rahaturu- ja intressifondide aktsiad ja osakud on kajastatud turuväärtuses.
Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse turuväärtuses likviidsuse tagamiseks hoitavaid rahaturu- ja
intressifondide aktsiaid ja osakuid ning lühiajalise kauplemise eesmärgil hoiatavad võlakirju. Muude pikaajaliste
finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest aruandekohustuslane omab alla 20%. Nimetatud
pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste
kohalike omavalitsuste üksustega ning neid kajastatakse soetusmaksumuses. See hinnatakse alla, kui osaluse objekti
omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud
allahindlused taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale soetusmaksumusest.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest
summadest. Hinnatakse iga konkretse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni
kliendi maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi
ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded
on bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt
intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi sihtasutustes,
mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustuslasel on valitsev mõju. Alla 50%-lisi osalusi
sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel kajastatud kuluna.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse
tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ei kasuta oma põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid
kajastatakse soetusmaksumuse meetodil( soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud allahindlused) analoogiliselt materiaalse põhivara kajastamisele.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 5 000 eurost
(kuni 31.12.2016 soetatud varade korral alates 2 000 eurost). Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille
soetusmaksumus on alla 5 000 eurot, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku inventarina ja vara
kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse. Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku
tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana.
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, kajastatakse nende kulude
tekkimisel aruandeperioodi kuludes. Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Põhivara väärtuse languse korral
(osaline või täielik demonteerimine, lammutamine, hävimine, kahjustumine, kadumine) viiakse läbi allahindlus.
Varade allahindlust kajastatakse koos amortisatsiooniga. Allahindlused kinnitab linnapea põhivara allahindluse aktil.
Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi,
sõltuvalt selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised:
Hooned - 5% aastas ehk 20 aastat
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Hoonete komponendid - 10% aastas ehk 10 aastat
Rajatised – 10% aastas ehk 10 aastat
Masinad ja seadmed - 20% aastas ehk 5 aastat
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed - 50% aastas ehk 2 aastat
Inventar, tööriistad - 30% aastas ehk 3,3 aastat
Maad, kunstiväärtusi, muuseumieksponaade , mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Ümberhindlus
Aastatel 2003 kuni 2005 viidi läbi kinnisvarainvesteeringute ja materiaalse põhivara ühekordne ümberhindlus, mis
tulenes vajadusest võtta arvesse enne 1996.a toimunud hüperinflatsiooni ja korrigeerida varasemaid puudujääke
raamatupidamises. Alates 2006. aastast viiakse täiendavaid ümberhindlusi läbi aruandeperioodil maakatastrisse
kantud maade ja muude varade osas, mis on jäänud varasemalt arvele võtmata või ümber hindamata. Varade
ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärekorras turuhinda. Objektide korral, millel turuväärtus puudub, kasutatakse
õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse meetodit. Lihtsustatult on lubatud hinnata maad, kasutades
maa maksustamishinda. Turuhinna puudumise korral on teistelt avaliku sektori üksustelt saadud põhivara lubatud
erandjuhul võtta arvele ka üleandja bilansilises jääkmaksumuses.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalset põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja
soetusmaksumusega alates 5 000 eurost (kuni 31.12.2016 soetud varad alates 2 000 eurost). Immateriaalset põhivara
kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest
tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivaraamortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja
amortisatsioonimäärad on järgmised:
Tarkvara - 30% aastas ehk 3,3 aastat
Õigused ja litsensid – 30% aastas ehk 3,3 aastat
Arenguväljaminekud – 30% ehk 3,3 aastat.
Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel perioodidel tehtavates
tegevustes.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved
kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.
(a) Aruandekohustuslane on rentnik
Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete
miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid
amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik
omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul
või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust
vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.
Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga.
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või
mis tulenevad senisest tegevuspraktikast ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus
või maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja
vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga.
Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid
mille kohustusena ealiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades
tingimuslike kohustustena.
Finantskohustused
Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära, v.a
edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustused ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases väärtuses.
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Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ja kantakse kohustuse eluea jooksul
intressikuludesse.
Toetused
Toetused jaotakse järgmiseks liikideks:
1) sotsiaaltoetused – toetused füsilistele isikutele, v.a toetused ettevõtluseks;
2) sihtfinantseerimine – teatud projektipõhisel sihtotstarbel saadud ja antud toetused, mille puhul määratakse
selle eesmärk koos mõõdikutega eesmärgi täitmise jälgimiseks, ajakava ja rahaline eelarve ning toetuse
andja nõuab saajalt detailset aruandlust raha kasutamise kohta ning raha ülejääk tuleb maksta andjale
tagasi;
3) tegevustoetused – antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema põhikirjalisest ülesannetest ja
arengudokumentides määratud eesmärkidest
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimusega seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei
kajastata tuluna või kuluna enne, kui toetuse saaja on teinud kulutused, milleks sihtfinantseerimine oli ette nähtud,
ning eksisteerib piisav kindlus, et sihtfinantseerimine leiab aset. Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel
rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel tehtud kulusid
või põhivara soetust mõlemaid eraldi. Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude
vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.
Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud
sihtfinantseerimine aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Tegevustoetusi kajastatakse toetuse laekumisel tuluna ning ülekandmisel kuluna.
Kassareserv
Kassareserv on moodustatud volikogu otsusega akumuleeritud tulemist eesmärgiga tagada linnavalitsuse likviidsus.
See väljendab ühtlasi likviidse rahana hoidmisele kuuluvat summat, mida võib kasutada aruandeaasta kestel
laekumiste viibimisel eelarveliste kulude katmiseks, kuid see tuleb vähemalt aruandeaasta lõpuks rahana taastada.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud
Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustused on
bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga
valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustuste ümberhindamisest saadud kasumid ja
kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu ja kuluna.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt Maksuja Tolliameti poolt esitatud teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiliselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele. Lõivutule kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning trahvede määramise
päeval. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle
ostjale ning müügitulu ja tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse
teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära
alusel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiliselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud
(näiteks käibemaks) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus.
Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Seotud osapooled
Osapoolteks loetakse seotud isik, kui üks osapool omab kontrolli või olulist mõju teise osapoole majanduslike
otsuste üle. Narva-Jõesuu Linna seotud osapooleks on:
1. Narva-Jõesuu Linna valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud,
kelle juhtimises osaleb Narva-Jõesuu Linn otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu
hääleõigusega alates 20%-st;
2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning Narva-Jõesuu Linna valitseva
mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed;
3. Punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu,
sealhulgas:
 abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas kodumajapidamises;
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 lapsed, lapselapsed, vanemad, vanavanemad, õed ja vennad;
 laste abikaasad või elukaaslased, abikaasa ja elukaaslase vanemad, õed ja vennad.
4. Sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, milles punktides 2-3 loetletud isikud üksi või koos
omavad
valitsevat või olulist mõju, st omandiõigust alates 20%-st või hääleõigust nende üksuste juhtimises
nõukogude ja juhatuste kaudu alates 20%-st.
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend ei nõua selliste tehingute avalikustamist, mis on toimunud
seotud osapooltega normaalsetel turutingimustel või vastavalt seaduses sätestatud tingimustele, mis kehtivad ühtviisi
nii seotud isikutele kui ka mitteseotud isikutele. Käesolevas aastaaruandes on muudetud informatsiooni esitusviis:
alates 2017.a. ei avalikustata niisuguseid seotud osapooltega toimunud tehinguid, mis on tehtud turuhinnas.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad asjaolud, mis ilmnesid
bilansikuupäeva ja aruande koostamispäeva vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel
toimunud tehingutega. Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud,
kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande
lisades.
Eelarve täitmise aruanne
Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhiliselt, mistõttu selle andmeid ei ole võimalik võrrelda tekkepõhises
aruandes kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele ajalistele erinevustele on selles
kasutusel veel järgmised alulised erinevad arvestuspõhimõtted:
1. Põhivara soetamisel tasutud summad kajastatakse eelarve täitmisel kuluna ning põhivara müügist laekunud
summad tuluna, amortisatsiooni ja muid põhivaradega tehtud mitterahalisi tehinguid eelarve täitmise
aruandes ei kajastata;
2. Materiaalse põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks tasutud summad kajastatakse nii kapitaliseeritud kui
ka mittekapitaliseeritud kuludena, seoses sellega kasutatakse raamatupidamise kontorühmale või grupile
vastavast eelarveklassifikaatorist erinevat klassifikaatorit juhul, kui eelarve koostamisel erinevad
arvestuspõhimõtted üldeeskirjas.
3. Kaupade ja teenuste ning põhivarade soetamisel lisanduv käibemaks, mida ei saa arvata
sisendkäibemaksuks, on eelarve täitmise aruandes kajastatud vastavate kaupade, teenuste ja põhivara
soetamise kuluna (tekkepõhises aruandes eraldi tulemiaruande real”Muud tegevuskulud”).
LISA 2. Raha ja selle ekvivalendid
31.12.2017
1 097
1 097

Arvelduskontod pankades
Raha ja pangakontod kokku

31.12.2016
888
888

LISA 3. Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Jäägid perioodi
alguses

Aruandeperioodil toimunud Jäägid perioodi lõpus
liikumised

Lühiajalised nõuded Tekkepõhiselt Laekumised Lühiajalised nõuded
seisuga 31.12.2016 arvestatud tulu
seisuga 31.12.2017
MAKSUD
Füüsiliste isikute tulumaks
Maamaks
Tulud loodusressursside kasutamisest

85
5
3

1 425
102
11

1 408
102
12

102
5
2

MAKSUD KOKKU

93

1 538

1 522

109

Maksud kaupadelt ja teenustelt

31.12.2017

31.12.2016

Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks

4
2

8
4
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Parkimistasud
Kokku

98
104

106
118

Maksud on kajastatud tekkepõhise printsiibi järgi.
LISA 4. Muud nõuded ja ettemaksed
31.12.2017
17
-1
18
-9
14
1
1
41

Nõuded ostjate vastu
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded
Muud nõuded
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded
Nõuded toetuste ja siirete eest
Maksude,lõivude,trahvide ettemaksed
Ettemakstud sihtfinantseerimised
KOKKU

31.12.2016
34
-7
17
-16
37
4
0
69

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses
31.12.2017

31.12.2016

-23

-34

0

-3

13

14

-10

-23

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses
Aruandeaastal ebatõenäoliseks tunnistatud nõuded (vt lisa 20)
Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvad nõuded tunnistatud lootusetuks
Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpus

LISA 5. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Narva-Jõesuu linn osaleb Narva-Jõesuu Hooldekodu SA juhtimises, omades nõukogus kolm liikmekohta seitsmest.
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA (ei ole kajastatud konsolideerimata aruannetes osalusena) tähtsamad finantsnäitajad
on järgmised 31.12.2017. a. seisuga:
Tulemiaruande näitajad
Bilansi näitajad aasta lõpus
Aasta
Tegevustulud Tegevuskulud
Tulem
Varad
Netovarad
2017
1 211
-1 343
-132
3 400
3 244
2016

1 146

-1 220

LISA 6. Osalused sidusettevõtjates
Narva-Jõesuu linnal on 2 sidusettevõtjat:
Nimetus, aasta
Osaluse
määr (%)
OÜ Freeland Property
2017
2016
OÜ Narva-Jõesuu Arendus
2017
2016

-74

3 504

Tulemiaruande näitajad

3 382

Bilansi näitajad
aasta lõpus
Varad
Netovarad

Tegevustulud

Tegevuskulud

Tulem

0
0

0
0

0
0

11
11

3
3

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

25
25

LISA 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud
31.12.2017.
Asutused
AS Narva Vesi
OÜ Freeland Property
OÜ Narva-Jõesuu Arendus
Finantsinvesteeringud kokku

Osaluse määr %
1,44
25
25

Osaluse jääk
28
1
1
30
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LISA 8. Kinnisvarainvesteeringud
31.12.2017

31.12.2016

449

447

-196

-178

253

269

-4

-2

6

0

Soetused ja parendused
Aruandeperioodi kulum ja allahindlus
Kokku liikumised

0
-20
-18

6
-20
-16

Soetusmaksumus perioodi lõpul

452

449

-217

-196

Bilansiline jääkväärtus perioodi lõpul

235

253

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt

10

8

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

25

19

Soetusmaksumus perioodi algul
Akumuleeritud kulum perioodi algul
Bilansiline jääkväärtus perioodi algul
Üle viidud materiaalsesse põhivarasse
Üle toodud materiaalsest põhivarast

Akumuleeritud kulum perioodi lõpul

Kõik kinnisvarainvesteeringud on antud kasutusrendile.
LISA 9. Materiaalne põhivara
Maa
Soetusmaksumus
Kogunenud
kulum
Jääkväärtus

Hooned
ja
rajatised

Masinad
ja
seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Kokku

318

5 793

266

56

308

6 741

0

-2 146

-144

-32

0

-2 322

318

3 647

122

24

308

4 419

Soetused ja parendused

0

114

10

6

121

251

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest

0

4

0

0

0

4

Kulum ja allahindlus

0

-417

-37

-1

0

-455

Jääk perioodi
alguses
31.12.2016.

Üle viidud kinnisvara investeeringutesse

0

-6

0

0

0

-6

Ümberhindlused *

310

37

0

0

0

347

Kokku liikumised

310

-268

-27

5

121

141

628

5 942

276

62

429

7 337

0

-2 563

-181

-33

0

-2 777

628

3 379

95

29

429

4 560

Jääk perioodi
lõpus
31.12.2017.

Soetusmaksumus
Kogunenud
kulum
Jääkväärtus

Maa
Soetusmaksumus
Kogunenud
kulum
Jääkväärtus

Hooned
ja
rajatised

Masinad
ja
seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Kokku

318

5 777

327

94

273

6 789

0

-1 747

-157

-65

0

-1 969

318

4 030

170

29

273

4 820

Soetused ja parendused

0

40

0

0

40

80

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest

0

2

0

0

0

2

Kulum ja allahindlus

0

-422

-43

-3

0

-468

Jääk perioodi
alguses
31.12.2015.
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Muu mahakandmine jääkväärtuses

0

-3

-5

-2

-5

-15

Kokku liikumised

0

-383

-48

-5

35

-401

318

5 793

266

56

308

6 741

0

-2 146

-144

-32

0

-2 322

318

3 647

122

24

308

4 419

Jääk perioodi
lõpus
31.12.2016.

Soetusmaksumus
Kogunenud
kulum
Jääkväärtus

2017. aasta liikumised :
* Ümberhindlused.
1. Peale munitsipaliseerimisprotsessiga seotud toimingute läbiviimist on võetud arvele maa üldmaksumusega 111,0
tuh eurot, sealhulgas:
aadress

maksumus

katastritunnus

pindala m2

aadress

maksumus

pindala
m2

katastritunnus

1.Adolf Hahni tn 3

12,0

51301:001:0145

27 785

9.Karja tn 3

1,0

51301:001:0272

1 823

2.Adolf Hahni tn 4

13,0

51301:001:0299

29 975

10.Koidu tn 25

1,0

51301:001:0309

1 701
25 584

3.Adolf Hahni tn 5

7,0

51301:001:0283

21 144

11.Lembitu tn 1

11,0

51301:001:0294

4.Adolf Hahni tn 6

7,0

51301:001:0301

20 908

12.Supeluse tn 2

1,0

51301:001:0202

1 411

5.Maa - Auga tn 5

5,0

51301:001:0261

19 697

13.Suur-Lootsi tn 10

1,0

51301:001:0311

1 958
13 626

6.Jaan Poska tn 32

1,0

51301:001:0298

2 468

14.Suur-Lootsi tn 2

37,0

51301:001:0289

7.Jõe tn 2

0,0

51301:001:0269

1 310

15.Vabaduse tn 26

0,0

51301:001:0262

629

13,0

51301:001:0308

5 560

16.Vabriku tn 12

1,0

51301:001:0271

1 186

8.Kalda tn 30

2. Peale munitsipaliseerimisprotsessiga seotud toimingute läbiviimist on võetud arvele Narva-Jõesuu linna
teedealune maa üldmaksumusega 199,0 tuh eurot.
3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.03.2016 otsus nr 123 „Narva-Jõesuu linna kohalike teede nimekirja
kinnitamine“ ja selle alusel riiklikusse teeregistrisse seisuga 31.12.2017 tehtud paranduskannete alusel võeti arvele
tegelikult olemasolevad teed. Teede hindamine oli tehtud analoogsete varem arvel olevate teede järgi ( on
kasutatud kulumeetod) ning selle maksumusega arvele võetud. Allpool lisatud tabelis on esitatd ümberhindlust
teostaja, kasutatud meetodika, summa, kuupäev:
Põhivara grupp

Ümberhindaja

Kasutatud
meetodika

Summa
(tuhandetes eurodes)

Teed

Narva-Jõesuu linna
Teede hindamiskomisjon

Kulumeetod

37,0

Kajastamise
kuupäev
31.12.2017

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara ja kinnisvarainvesteeringute eest tasutud summana 281,0 tuh
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 251,0 tuh eurot,
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 50,0 tuh eurot (vt ka lisa 20),
3) lahutatud aastal lõpuks tarnjatele tasumata summa 20,0 tuh eurot
Kasutusrendile antud materiaalne põhivara
Maa
Jääkväärtus 31.12.2016.a.
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2017.a.
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

50
50
0
50
50
0

Kokku
50
50
0
50
50
0

Maa on antud tasuta kasutusrendile.
LISA 10. Immateriaalne põhivara
Jääkväärtus 31.12.2016.a

Tarkvara
3
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Soetusmaksumus

17

Akumuleeritud kulum

-14

Amortisatsioon ja allahindlus

-3

Jääkväärtus 31.12.2017.a

0

Soetusmaksumus

17

Akumuleeritud kulum

-17

Jääkväärtus 31.12.2015.a
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Tarkvara
9
17
-8

Amortisatsioon ja allahindlus

-6

Jääkväärtus 31.12.2016.a

3

Soetusmaksumus

17

Akumuleeritud kulum

-14

LISA 11. Võlad töövõtjatele
31.12.2017

31.12.2016

Töötasu võlgnevus

85

69

Deklareerimata maksud

49

42

Puhkusetasude kohustus

60

53

Muud võlad töövõtjatele

2

1

196

165

31.12.2017

31.12.2016

73

69

Intressikohustused

2

3

Muud kohustused

18

4

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed

21

0

0

1

114

77

KOKKU
LISA 12. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
KOKKU LÜHIAJALISI KOHUSTUSI

LISA 13. Laenukohustused
Kuni 1 a
Jääk seisuga 31.12.2017
Laen
Jääk seisuga 31.12.2016
Laen
Laenu andja
SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus

Järelejäänud tähtajaga
1-2 a
2-3 a
3-4 a

4-5 a

Üle 5 a

Kokku

65

65

65

65

65

645

970

65

65

65

65

65

710

1 035

Lõpptähtaeg
27.08.2032

Intressi- Alus
määr valuuta
0,758

EUR

Jääk
Intressikulu
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
970

1 035

8

9
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Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (edaspidi KIK) vahel on sõlmitud laenuleping, mille
alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 100,0 tuh eurot omafinantseeringu tagamiseks. Laenu
väljamakseperiood oli 2013-2014. Laen on vormistatud lõpptähtajaga 27.08.2032.a. Samuti oli ette nähtud
maksepuhkus kuni 31.12.2015.a. Narva-Jõesuu linn hakkas tagastama laenu alates 01.01.2016.a. Intressi suurus
arvestatakse tagastamata laenusummalt. Panditud varasid ei ole.
LISA 14. Müüdud tooted ja teenused
2017

2016

177

206

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

7

12

Tulud üldvalitsemisest

2

1

46

35

Õiguste müük

3

4

Muu toodete ja teenuste müük

3

3

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest

0

14

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

7

7

245

282

Tulud haridusalasest tegevusest

Üür ja rent

Kokku
LISA 15. Saadud toetused
Saadud
tegevuskulude
sihtfinantseerimine

2017
Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks

0

0

1 199

0

0

4

0

0

0

0

147

0

0

0

0

muud
toetused

Jääk 31.12.2017.
Saamata
laekunud
sihtfinantettemaksed
seerimine

Rahalised sihtfinantseerimised
Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi
Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni amet
Rahandusministeerium *
Vaivara Vallavalitsus

5

0

0

0

0

Kultuuriministeerium

4

0

0

0

0

Jõhvi Vallavalitsus

5

0

0

0

0

142

0

0

0

0

Eesti Noorsootöö Keskus
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

0

0

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium
Meriturvallisuuden ja liikenteen TU

3

0

0

0

0

9

4

0

0

0

Eesti Kultuurkapital

1

0

0

0

0

SA Innove

1

0

0

0

0

321
4
1 199
0
0
Kokku saadud toetused
*Vabariigi Valitsuse poolt on eraldatud 142,0 eurot kulude katmiseks, mis oli tehtud seoses Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna ühinemisega.

Saadud
tegevuskulude
sihtfinantseerimine

2016
Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara
soetuseks

muud
toetused

Jääk 31.12.2016.
Saamata
laekunud
sihtfinantettemaksed
seerimine

Rahalised sihtfinantseerimised
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Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi
Rahandusministeerium
Ida-Viru Maavalitsus

0
1

0
0

1 074
0

0
0

00
00

3

0

0

0

00

Ettevõtluse Arendamise SA

0

0

0

0

00

Jõhvi Vallavalitsus

5

0

0

0

00

Eesti Noorsootöö Keskus

49

0

0

0

00

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

26

0

0

0

00

Haridus- ja Teadusministeerium
Meriturvallisuuden ja liikenteen TU

9

0

0

0

00

5

7

0

0

00

Eesti Kultuurkapital

1

0

0

0

00

SA Innove

3

0

0

0

00

102

7

1 074

0

00

Kokku saadud toetused
LISA 16. Muud tulud

2017

2016

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)

11

11

Muud trahvid
sh Viivistasu

26

19

24

17

3

7

0

6

40

37

2017
-123
-77
-30
-5
-11
-15
-2
-10
-3
-9
-9
-147

2016
-125
-87
-22
-4
-12
-5
-3
-2
0
-9
-9
-139

Muud (ebatavalised) tulud
sh Kindlustushüvitised
Kokku muud tulud
LISA 17. Antud toetused
Sotsiaaltoetused
Toimetulekutoetus
Muud sotsiaalabitoetused
Puuetega inimeste hooldajatoetused
Peretoetus
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
Muud juriidilised isikud ( MTÜ-d)
Narva-Jõesuu linna korteriühistute toetus
Mittesihtotstarbeline finantseerimine
Liikmemaksud
Kokku antud toetused
LISA 18. Tööjõukulud
Kulud
Avaliku teenistuse ametnike töötasud

2017

2016

-164

-144

Töötajate töötasud, s.h.
Kool
Lasteaed
Muuseum
Raamatukogu
Laste Muusikakool
Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt ametisse
nimetavate ametnike töötasud (sh volikogu liikmed)

-785
-423
-160
-12
-30
-77

-745
-391
-147
-11
-30
-68

-117

-62

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud

-192

-145
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Kokku töötasud ja erisoodustused

-1 258

-1 096

Sotsiaalkindlustusmaks

-415

-363

Töötuskindlustusmaks

-10

-8

-425
-1 683
2017

-371
-1 467
2016

8,7

9,71

80,08

82,11

1

1

89,78

92,82

Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Koolituskulud riigieelarvelisest haridustoetusest
Kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud

2017
-49
-5
-9
0
-173
-217
-33

2016
-57
-3
-3
-2
-169
-178
-35

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikute ja kunstiesemed
Õppevahendite ja koolituse kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud
Sotsiaalteenused
Muud mitmesugused majanduskulud
Kokku majandamiskulud

-21
-57
-36
-2
-7
-219
-119
-24
-27
-998

-18
-43
-35
-3
-5
-202
-59
-24
-46
-882

2017

2016

-128

-113

Kokku töötasudega kaasnevad maksud
KOKKU
Keskmine töötajate arv
Avaliku teenistuse ametnikud
Muud töötajad
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud
KOKKU
LISA 19. Majandamiskulud

LISA 20. Muud kulud
Käibemaksukulu tegevuskuludelt
Käibemaksukulu põhivara soetustelt

-50

-17

Käibemaksukulu õppevahenditest

0

-1

Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded

0

-13

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (vt lisa 4)

0

-3

-178

-147

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 8)

2017
-20

2016
-20

Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 9)

-455

-483

-3

-6

-478

-509

2017

2016

Kokku muud kulud
LISA 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 10)
Kokku põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
LISA 22. Tulud ja kulud finantsinvesteeringutelt
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Intressikulu
Kokku

-8
-8

-9
-9

LISA 23. Seotud osapooled
Seotud osapooltega tehingud on tehtud turuhinnas , turuhinnast erinevas väärtuse tehinguid ei ole .
A. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna
Tasude kogusumma (tuhandetes
keskmine arv
eurodes)
2017
2016
2017
2016
Volikogu liikmed
14
13
60
39
Linnavalitsuse liikmed
4
5
5
0
Asutuste juhid
5
5
55
57
KOKKU
23
23
120
96
Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik
töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele
aruandeaastal arvestatud.
LISA 24. Bilansivälised kohustused
Sõlmitud hankelepingud
1. 12.01.2015. aastal on sõlmitud töövõtuleping nr 23122014 OÜ-ga Zoroaster, mille objektiks on Narva-Jõesuu
linna üldplaneeringu koostamine ja selle üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline
hindamine ning eelkirjeldatud tegevustega seonduv nõustamine (Riigihanke nr 156650 ). Narva-Jõesuu linna
kohustused järgnevaks perioodiks on 18,0 tuh eurot (vt lk 13, osa nr 2 “Planeerimisalane tegevus”).
2. 04.11.2016. aastal on sõlmitud töövõtuleping Corson OÜ-ga, mille objektiks on Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a,
36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine (Riigihanke nr 178183). Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks perioodiks on
12,0 tuh eurot (vt lk 13, osa nr 2 “Planeerimisalane tegevus”).
3. 25.10.2017. aastal on sõlmitud leping OÜ-ga Viru Geomet, mille objektiks on katastritoimikute moodustamine
aadressitel: Jaan Poska L9 ja L10 ning Richard William Genti Põik 1. Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks
perioodiks on 1,0 tuh eurot (vt lk 13, osa 1 “Maakasutus”).
Kokku 31,0 tuh eurot.
LISA 25. Bilansivälised nõuded
Toetuse saamise nõuded
1. 08.02.2016. a on sõlmitud koostööleping projekti “Small ports every 30 miles apart - Development of Services
for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas” partneritega. Projekti maksumus on 250,0 tuh eurot, millest programmi
kaasfinantseering moodustab 213,0 tuh eurot (rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist). Narva-Jõesuu linna
nõue järgnevaks perioodiks on 187,0 tuh eurot (vt lk 15, osa nr 5 „Veetransport”).
2. 2016. aastal on sõlmitud Eesti Noorsootöö Keskuse ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel raamleping riigihanke
„Raamlepingute sõlmimine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks pakutavate täiendavate noorsootöö teenuste
ostmiseks Ida-Viru, Põlva, Valga, Viljandi, Võru ja Tartu maakonnas“ (viitenumbrer 176217) tulemusena.
Tegevusi rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi ja riikliku struktuuritoetusevahenditest Eesti Noorsootöö
Keskuse eelarve kaudu haridus- ja teadusministri 29.06.2015.a käskkirja nr 281 „Toetuse andmise tingimuste
kehtestamine tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ elluviimiseks“
kirjeldatud tegevuste raames. Projekti maksumus on 308,0 tuh eurot. Narva-Jõesuu linna nõue järgnevaks perioodiks
on 101,0 tuh eurot (vt lk 20, osa nr 9 „Kultuur ja huvialaharidus “ “Noorsootöö””).
Kokku on toetuste saamise bilansiväliseid nõudeid 288,0 tuh eurot.
LISA 26. Bilansipäevajärgsed sündmused
1. 15.01.2018 sõlmis Narva-Jõesuu linn Con Center OÜ-ga töövõtulepingu, mille objektiks on Narva-Jõesuu
sadama veebilehe valjatöötamine Kesk-Läänemere programmi rahastatava projekti “Small ports every 30 miles
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apart – Development of services for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili
kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ raames. Tööde maksumus on 2,0 tuh
eurot (vt lk 15, osa nr 5 „Veetransport”).
2. 31.01.2018 riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 4.etapp. Metsa, Kungla, Raja ja Auga
tn” raames (riigihanke nr 190503) tunnistati edukaks ühispakkuja Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM AS hinnapakkumine
maksumusega 499,0 tuh eurot ilma käibemaksuta, kelle pakkumus vastas täielikult hankenõuetele. 12.03.2018
sõlmis Narva-Jõesuu linn ühispakkujaga Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM AS teede töövõtulepingu. (vt lk 14, osa nr 4
„Teed ja tänavad”).
3. 31.01.2018 riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 1.etapp. J.Poska ja Suur-Lootsi tn”
raames (riigihanke nr 190425) tunnistati edukaks ühispakkuja Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM AS hinnapakkumine
maksumusega 480,0 tuh eurot ilma käibemaksuta, kelle pakkumus vastas täielikult hankenõuetele. 13.03.2018
sõlmis Narva-Jõesuu linn ühispakkujaga Jõhvi KEK OÜ ja Eesti ESM AS teetööde töövõtulepingu (vt lk 14, osa
nr 4 „Teed ja tänavad”).
4. 02.02.2018 kuulutati välja avatud hange „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine 2” (riigihanke nr
193711), mis oli jagatud 3 osaks:
1.osa Linnakai rekonstrueerimine, slipi rajamine ning ujuvkai paigaldus;
2.osa Ooteala koos juurdepääsutee ja parklaga rajamine, sh kõik välisvõrgud;
3.osa Sadamahoone ehitamine koos kõikide eriosadega.
26.04.2018 riigihanke „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine 2” 1. osa Linnakai rekonstrueerimine, slipi
rajamine ning ujuvkai paigaldus” raames tunnistati edukaks pakkuja Bauest OÜ hinnapakkumine maksumusega
247,0 tuh eurot ilma käibemaksuta, kelle pakkumus vastas täielikult hankenõuetele.
26.04.2018 riigihanke „Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine 2” 2.osa Ooteala koos juurdepääsutee ja
parklaga rajamine, sh kõik välisvõrgud” raames tunnistati edukaks pakkuja Eesti ESM AS hinnapakkumine
maksumusega 218,0 tuh eurot ilma käibemaksuta, kelle pakkumus vastas täielikult hankenõuetele.
Hanke osale 3. Sadamahoone ehitamine koos kõikide eriosadega saabus eelnimetatud tähtajaks 2 pakkumust
maksumustega, mis ületavad hanke eeldatava maksumuse. Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsustas lõpetada
hankemenetluse (vt lk 16, osa nr 5 „Veetransport”).
5. 08.03.2018 kuulutati välja lihthanke “ Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede rajamise omanikujärelevalve teenus”
(hanke nr 195175) (vt lk 14, osa nr 4 „Teed ja tänavad”).
6. 21.03.2018 võttis vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu (vt lk 13, osa nr 2
„Planeerimisalane tegevus”).
7. 22.03.2018 sõlmis Narva-Jõesuu linn Narva linnaga koostöökokkulepe projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine“ raames (vt lk 15, osa nr 4 „Teed ja tänavad”).
8. Haldusterritoriaalse muutusega moodustus Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise
päeval, s.o 16. oktoobril 2017 Narva-Jõesuu linna ja Vaivara valla ühinemisel uus Narva-Jõesuu linn, mis on kõigi
ühinenud omavalitsuste õigusjärglane.
Vastavalt „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse“ sätetele koostatakse ühinemise aasta majandusaasta aruanne
vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-le 29 iga ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse
kohta eraldi.
2018.majandusaasta aruannet koostab ühinemise teel moodustunud uus Narva-Jõesuu linn. Narva-Jõesuu linna
esimeses majandusaasta aruandes esitatakse sellele eelnenud majandusaasta võrreldavad arvnäitajad ühinenud
kohaliku omavalitsuse üksuste eelmise majandusaasta vastavate arvnäitajate liitmise teel, jättes välja ühinenud
omavalitsusüksuste omavahelisi tehinguid kajastavad arvnäitajad.
LISA 27. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Eelarve on koostatud KOFS alusel kassapõhisel põhimõttel ning see on jaotatud põhitegevuse tuludeks,
põhitegevuse kuludeks, investeerimistegevuseks, finantseerimistegevuseks ja likviidsete varade muutuseks. Lisaks
on antud ülevaade põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse kohta tegevusalade lõikes
ning muud näitajad aasta alguse ja lõpu seisuga.
Narva-Jõesuu linna 2017.a. eelarve võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.12.2016.a. määrusega nr.82:
põhitegevuse tulud summas 3 061,0 tuh eurot, põhitegevuse kulud
summas 2 938,0 tuh eurot,
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investeerimistegevus summas –856,0 tuh eurot ja likviidsete varade muutus summas -798,0 tuh eurot, mis oli
eelarve vastuvõtmisel suunatud kulude katteks. Aruandeperioodi lõpu seisuga planeeriti likviidsed varad summas
90,0 tuh eurot.
Vastuvõetud eelarvega kinnitati reservfondi suuruseks 20,0 tuh eurot. Reservfondi kasutati vastavalt NarvaJõesuu Linnavolikogu 29.02.2012.a määrusega nr 70 kinnitatud Narva- Jõesuu linnaeelarve
reservfondi
käsutamise korrale.
Aasta jooksul võeti vastu 4 lisaeelarvet (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 03.04..2017.a. määrus nr 84, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 26.04.2017.a. määrus nr 85, Narva- Jõesuu Linnavolikogu 27.09.2017 määrus nr 90, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 22.11.2017.a. määrus nr 3). 2017.a. lõplik eelarve oli koos lisaeelarvetega: põhitegevuse tulud
summas 3 374,0 tuh eurot, põhitegevuse kulud summas 3 168,0 tuh eurot, investeerimistegevus summas –861,0 tuh
eurot ja likviidsete varade muutus summas -720,0 tuh eurot. Aruandeperioodi lõpu seisuga planeeriti likviidsed
varad summas 168,0 tuh eurot.
1. Põhitegevuse tulud.
Eelarve põhitegevuse tulude muutus
Võrreldes esialgse eelarvega suurenesid põhitegevuse tulud 313,0 tuh euro ehk 9,3 % võrra, mis on seotud aasta
jooksul täiendava tulumaksu laekumisega, täiendavate saadavate toetuste tegevuskuludeks eraldamisega ning
kaupade ja teenuste müügist laekumiste suurenemisega.
Eelarve põhitegevuse tulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus Kirje nimetus

2017.aasta
eelarve
muutus
1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
313
30 Maksutulud
45
3000
Füüsilise isiku tulumaks
45
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist, sh:
3
Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt
3
3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks
265
35200
Sh tasandusfond (lg 1)
35
35201
Sh toetusfond (lg 2), sh:
37
1. Toimetulekutoetus
-4
2. Teede hoiuks
-6
3. Jäätmehoolduse arendamine
6
4.Puuetega laste hooldustoetuse jaotus
1
5.Üldhooldekodu toetus
1
6. Eraldised hariduskuludeks
19
7. Koolieelse lasteasutuse toetus
5
8. Raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse toetus
3
9. Huvitegevuse toetus
14
10. Vajaduspõhine peretoetus
-2
3500
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh:
193
11. Haridus ja teadusministeerium
3
12. Kultuuriministeerium
9
13. PRIA
4
14. Vabariigi valitsuse omandireformi reserv
5
15. Vabariigi valitsuse ühinemistoetus
142
16. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
22
17. SA Innove
1
18. MTÜ Ida-Viru Omavalitsuse Liit
1
19. Eesti Kultuurkapital
1
20. Vaivara Vallavalitsus
5
1. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud toimetulekutoetuse maksmiseks 4,0 tuh euro võrra vähem kui
planeeriti esialgsetel andmetel;
2. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud teede hoiuks 6,0 tuh euro võrra vähem kui planeeriti esialgsetel
andmetel;
3. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 6,0 tuh eurot jäätmehoolduse arendamiseks;
4. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot puuetega laste hooldustoetuseks;
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5. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot üldhooldekodu toetuseks;
6. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 19,0 tuh eurot hariduskuludeks;
7. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 5,0 tuh eurot koolieelse lasteasutuse toetuseks;
8. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 3,0 tuh eurot raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse
toetuseks;
9. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 14,0 tuh eurot huvitegevuse toetuseks;
10. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks 2,0 tuh euro võrra vähem
kui planeeriti esialgsetel andmetel.
11. Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks
Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” ning 2,0 tuh eurot eesti keele mitteformaalse õppe korraldamiseks Narva-Jõesuu
Koolis;
12. Kultuuriministeeriumi poolt on eraldatud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Linnaraamatukogule raamatute
soetamiseks ning Narva-Jõesuu rannajalgpalli arendamiseks 4,0 tuh eurot;
13. PRIA poolt on eraldatud 4,0 tuh eurot Silmufestivali läbiviimiseks;

14. Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist on eraldatud 5,0 eurot aadressiandmete korrastamiseks;
15. Vabariigi Valitsuse poolt on eraldatud 142,0 eurot kulude katmiseks, mis oli tehtud seoses Vaivara valla ja
Narva-Jõesuu linna ühinemisega;
16. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt on tasutud 22,0 tuh eurot muuli taastamistööde eeluuringute
läbiviimise ja tööprojekti koostamise eest, mis oli teostatud 2016. aastal;
17. Innove Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot eesti keele ja eesti keeles õpetavate õpetajate lisatöö
keelekümblusõpilaste eesti keeles õppimise valmiduse suurendamiseks Narva-Jõesuu Koolis;
18. MTÜ Ida-Viru Omavalitsuste Liidu poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja
Kunstikoolile Laulu-ja tantsupeol transpordikulude hüvitamiseks;
19. Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu spordiürituste sarja läbiviimiseks;
20. Vaivara Vallvalitsuse poolt on eraldatud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna 24-sünnipäeva tähistamisele
pühendatud avalike ürituste korraldamiseks.
Põhitegevuse tulude täitmine
Eelarve põhitegevuse tulud laekusid 103,2 %-liselt ehk 3 481,0 tuh eurot.
Tunnus 30 Maksutulud
Maksutulud koosnevad alljärgnevatest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust,
reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. 2017. aastal on laekunud kokku 1 614,0 tuh eurot, mis
on 89,0 tuh. eurot ehk 5,8 % rohkem kui on eelarves ette nähtud. Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud 91,0 tuh
eurot ehk 6,9 % rohkem kui planeeriti . Põhjuseks on 2017.a keskmise palga tõus 7,0 % võrra ja maksumaksjate
arvu tõus 4,6 % võrra. Maamaksu on laekunud 102,0 tuh eurot, mis on 9,0 tuh. eurot ehk 9,7 % rohkem kui on
eelarves ette nähtud. Põhjuseks on maamaksustamishinna täpsustus. Parkimistasust on laekunud 98,0 tuh eurot ehk
7,5 % vähem kui planeeriti. Põhjuseks on paberkandjal parkimispiletitest loobumine (müüdi parkimispileteid,
kasutades Telia Eesti ASi M-parkimise süsteemi) ning suvehooaeg oli üsna jahe. Teede ja tänavate sulgemise maksu
on laekunud 2,0 tuh eurot ehk 2017. aasta kinnitatud eelarve tasemel. Reklaamimaksu on laekunud 4,0 tuh eurot ehk
57,1 % vähem kui planeeriti.
Tunnus 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Kokku on laekunud 258,0 tuh eurot ja see on 4,0 tuh euro ehk 1,6 % võrra rohkem kui planeeriti . Suurenemine on
seotud üüri- ja renditulude kasvuga 4,0 tuh euro võrra.
Tunnus 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludeks
Artikkel koosneb riigi tasandusfondist (lg1), toetusfondist (lg2) ning muudest toetustest tegevuskuludeks.
Aruandeperioodil on laekunud riigi eelarvest tasandusfond 519,0 tuh eurot ning toetusfond 680,0 tuh eurot, nagu on
ette nähtud eelarves. 2017. aastal on laekunud muid saadud toetusi tegevuskuludeks 362,0 tuh eurot ja see on 11,0
tuh euro ehk 2,9 % võrra vähem kui planeeriti. PRIA poolt eraldatud 4,0 tuh eurot Silmufestivali läbiviimiseks
laekuvad 2018. aastal. Samuti on ette nähtud 2017. aasta eelarves Euroopa Regionaalarengu Fondist programmi
INTERREG raames projekti “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively water tourism in
the eastern gulf of Finland” toetus 17,0 tuh eurot. Tegelikult on laekunud 7,0 tuh eurot. Aruandeperioodil on
laekunud 3,0 tuh eurot, mis oli eraldatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt 2016. aastal Narva-Jõesuu
linna kaugküttepiirkonna soojamajanduse arengukava 2016-2025 koostamiseks. Aruandeperioodil tagastas SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus 23,0 tuh eurot projekti „Narva-Jõesuu linna muuli taastamistööde eeluuringute
läbiviimine ning tööprojekti koostamine” kohta. Tööd olid mis olid teostatud 2016. aastal.
Kokku on laekunud toetusi 1 561,0 tuh eurot ehk 99,3 % eelarvest.
Tunnus 3825, 388 Muud tegevustulud
Aruandeperioodil on laekunud kokku 48,0 tuh eurot, sealhulgas laekumine vee erikasutusest 12,0 tuh eurot, nagu on
ette nähtud eelarves, viivistasud parkimistasu tasumata jätmise või tasutud aja ületamise eest 17,0 tuh eurot, mis on
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5,0 tuh eurot rohkem kui eelarves ette nähtud, muud sunniraha laekumised 1,0 tuh eurot, mis ei ole ette nähtud
eelarves ja laekunud Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise pakkumiste tagatisraha 18,0 tuh eurot.
Võrreldes eelarvega on laekunud tulusid 25,0 tuh eurot ehk 52,1 % rohkem kui planeeriti.
2. Põhitegevuse kulud
Eelarve põhitegevuse kulude muutus
Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega kasvasid põhitegevuse kulud 230,0 euro ehk 7,3% võrra. Põhitegevuse
kuludest vähenesid toetused tegevuskuludeks 8,0 tuh eurot ehk 4,6% esialgsest eelarvest, sealhulgas vähenesid
sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 9,0 tuh eurot ja suurenesid täiendavad sihtotstarbelised
toetused tegevuskuludeks 1,0 tuh eurot .
Muud tegevuskulud suurenesid 238,0 tuh eurot ehk 7,9 % esialgsest eelarvest, millest sihtotstarbelised vahendid on
136,0 tuh eurot. Muudes tegevuskuludes suurenesid personalikulud 135,0 tuh eurot ehk 7,9 % esialgsest eelarvest,
majandamiskulud 121,0 tuh eurot ehk 9,4 % esialgsest eelarvest ja vähenesid muud kulud 18,0 tuh eurot ehk 62,1 %
esialgsest eelarvest, sealhulgas reservfond.
Eelarve põhitegevuse kulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus
Kirje nimetus

40, 41,
4500
413

2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
1. Vajaduspõhine peretoetus
2.Puuetega laste hooldustoetuse jaotus
3. Toimetulekutoetus

4500
50

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud
Personalikulud, s.h.:
4. Toetusfond (lg2)
5. Vabariigi Valitsus
6. Huvitegevuse toetus
7. SA Innove

55

Majandamiskulud, s.h.:
8. Teede hoiuks
9. Jäätmehoolduse arendamine
10.Üldhooldekodu toetus
11. Raske ja sügava puudega laste hoiu teenuse toetus
12. Huvitegevuse toetus

13. Haridus ja teadusministeerium
14. Kultuuriministeerium
15. PRIA
16. Vabariigi valitsuse omandireformi reserv
17. MTÜ Ida-Viru Omavalitsuse Liit

18. Eesti Kultuurkapital
19. Vaivara Vallavalitsus

60

Muud kulud, s.h.:
reservfond (vt. lk 53)

2017.aasta
eelarve
muutus
230
-8
-9
-2
1
-8
1
238
135
24
65
3
1
121
-6
6
1
3
11
3
9
4
5
1
1
5
-18
-18

1. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks 2,0 tuh euro võrra vähem kui
planeeriti esialgsetel andmetel
2. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot puuetega laste hooldustoetuseks;
3. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud toimetulekutoetuse maksmiseks 8,0 tuh euro võrra vähem kui
planeeriti esialgsetel andmetel;
4. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 19,0 tuh eurot hariduskuludeks, sealhulgas õpetajate
palgafondiks ja 5,0 tuh eurot koolieelse lasteasutuse toetuseks, sealhulgas õpetajate palgafondiks;
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5. Vabariigi Valitsuse poolt on eraldatud 142,0 eurot kulude katmiseks, mis oli tehtud seoses Vaivara valla ja NarvaJõesuu linna ühinemisega, millest 65,0 tuh eurot on suunatud Vaivara Vallavolikogu esimehe, Vaivara vallavanema
ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe hüvitiste väljamaksmiseks;
6 ja 12. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 14,0 tuh eurot huvitegevuse toetuseks, millest 3,0
tuh eurot suunati palgafondiks ja 11,0 tuh eurot majandamiskuludeks;
7. Innove Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot eesti keele ja eesti keeles õpetavate õpetajate lisatöö
keelekümblusõpilaste eesti keeles õppimise valmiduse suurendamiseks Narva-Jõesuu Koolis;
8. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud teede hoiuks 6,0 tuh euro võrra vähem kui planeeriti esialgsetel
andmetel;
9. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 6,0 tuh eurot jäätmehoolduse arendamiseks;
10. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot üldhooldekodu toetuseks;
11. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 3,0 tuh eurot raske ja sügava puudega laste hoiuteenuse
toetuseks;
13. Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks
Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” ning 2,0 tuh eurot eesti keele mitteformaalse õppe korraldamiseks Narva-Jõesuu
Koolis;
14. Kultuuriministeeriumi poolt on eraldatud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Linnaraamatukogule raamatute
soetamiseks ning Narva-Jõesuu rannajalgpalli arendamiseks 4,0 tuh eurot;
15. PRIA poolt on eraldatud 4,0 tuh eurot Silmufestivali läbiviimiseks;

16. Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist on eraldatud 5,0 eurot aadressiandmete korrastamiseks;
17. MTÜ Ida-Viru Omavalitsuste Liidu poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja
Kunstikoolile Laulu-ja tantsupeol transpordikulude hüvitamiseks;
18. Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu spordiürituste sarja läbiviimiseks;
19. Vaivara Vallvalitsuse poolt on eraldatud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna 24-sünnipäeva tähistamisele
pühendatud avalike ürituste korraldamiseks.
Põhitegevuse kulude jaotuse muutusest tegevusalade järgi annab ülevaate alljärgnev tabel:
6. PÕHITEGEVUSE KULUDE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE
230
VÄLJAMINEKUTE JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI
01
Üldised valitsussektori teenused
109
01111
Valla- ja linnavolikogu
65
01112
Valla- ja linnavalitsus
56
01114
Reservfond
-18
01600
Muud üldised valitsussektori teenused
1
01330
Muud üldised teenused
5
04
Majandus
5
04740
Üldmajanduslikud arendusprojektid
5
05
Keskkonnakaitse
18
05100
Jäätmekäitlus
13
05101
Avalike alade puhastus
5
08
Vabaaeg, kultuur ja religioon
20
08103
Puhkepargid ja baasid
-3
08109
Vaba aja üritused
13
08201
Raamatukogud
10
09
Haridus
79
09110
Alusharidus (lasteaiad)
32
09212
Põhihariduse otsekulud
29
09220
Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud
4
09510
Noorte huviharidus ja huvitegevus (s.h. muusikakoolid)
14
10
Sotsiaalne kaitse
-1
10121
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
1
10200
Eakate sotsiaalhoolekande asutused
2
10402
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
4
10701
Riiklik toimetulekutoetus
-8
Põhitegevuse kulude täitmine
Põhitegevuse kulutusi tehti 92,4 % ulatuses lõplikust eelarvest ehk summas 2 927,0 tuh eurot. Kuludest
moodustasid antavad toetused tegevuskuludeks 3,9 % ehk 147,0 tuh eurot ja muud tegevuskulud 96,1 % ehk
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2 780,0 tuh eurot (sealhulgas personalikulud 59,2 % ehk 1 645,0 tuh eurot, majandamiskulud 40,7 % ehk 1 131,0
tuh eurot ja muud kulud 0,1 % ehk 4,0 tuh eurot.).
Antavad toetused tegevuskuludeks
Kokku on tehtud kulutusi 147,0 tuh eurot ehk 88,6 % eelarvest. Kokkuhoid on aasta lõpuks 19,0 tuh eurot, millest
12,0 tuh eurot on kasutamata sihtotstarbelised vahendid, mis suunatakse järgmisel aastal määratud otstarbeks.
Aruandeperioodil kulutati vähem kui planeeriti toimetuletutoetuste väljamaksmiseks (kokkuhoid on 10,0 tuh eurot),
vajaduspõhise peretoetuseks (kokkuhoid on 2,0 tuh eurot) ja teisteks toetusteks (kokkuhoid on 7,0 tuh eurot).
2017. aastal planeeriti sihtotstarbelistele toetustele tegevuskuludeks 18,0 tuh eurot. Tegelikult kulutati 15,0 tuh
eurot, sealhulgas Ida-Viru Ettevõtluse Keskusele 3,0 tuh eurot turismikoordinaatori teenuse osutamiseks,
mittetulundusliku tegevuse toetamiseks 4,0 tuh eurot, korteriühistute toetamiseks 3,0 tuh eurot ja MTÜle
Hungerburg Narva-Jõesuu Kuursaali pargi hoolduskava ja rekonstrueerimise projekti koostamiseks 5,0 tuh eurot.
Vahendid, mis olid ette nähtud Narva-Jõesuu linna korteriühistute toetamiseks, jäid kasutamata.
Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest ja muudest kuludest, sealhulgas reservfond.
Kokku on tehtud kulutusi 2 780,0 tuh eurot ehk 92,6 % eelarvest. Kokkuhoid on 222,0 tuh eurot.
1. Personalikulusid tehti 1 645,0 tuh eurot ja see on 70,0 tuh eurot vähem kui on eelarves ette nähtud.
2. Majandamiskulusid tehti 1 131,0 tuh eurot ja see on 145,0 tuh eurot vähem kui eelarves ette nähtud, Ühelt poolt
on suurenenud majandamiskulud summas 30,0 tuh eurot, sealhulgas on aruandeperioodil eraldatud riigieelarvest
(toetusfond lg 2) teede hoiuks 138,0 tuh eurot, millest suunati eelarve investeerimistegevuseks, sealhulgas põhivara
soetuseks, 50,0 tuh eurot ja majandamiskuludeks 88,0 tuh eurot. Tegelikult kulutati teede jooksvaks remondiks
110,0 tuh eurot ehk 22,0 tuh rohkem kui planeeriti eelarves, mis on kajastunud eelarve täitmises
majandamiskuludena. Teede kapitaalremondiks ei kulutatud sellest summast midagi, mis on kajastunud eelarve
täitmises põhivara soetusena. Peale selle eraldati eelarvest projekti „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames, mis rahastatakse Eesti Noorsootöö Keskusega 100,0% ulatuses, inventari
soetamiseks 25,0 tuh eurot, mis kajastati eelarves majandamiskuluna. Tegelikult kulutati sellest summast 8,0 tuh
eurot infoplatsi “TriCaster Mini Multi Standart” soetamiseks, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara
soetusena. Teiselt poolt on vähenenud majandamiskulud summas 175,0 tuh eurot, sealhulgas lapsehoiuteenuseks
4,0 tuh eurot, Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamiseks 18,0 tuh eurot, keskkonna seire programmi
koostamiseks 4,0 tuh eurot, programmi INTERREG raames projekti “Small ports every 30 miles apart-development
of services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” majandamiskuludeks 28,0 tuh eurot ja teisteks
majandamiskuludeks 113,0 tuh eurot.
3. Muid kulutusi tehti 4,0 tuh eurot ehk 36,4 % eelarvest.
4. 2017. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 20,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati
reservfondist 18,0 tuh eurot ehk 90,0 % ning kulutati 18,0 tuh eurot, sealhulgas:
Eelarve
Reservfondist
klassifikaatori
tunnus

Selgitus

1. Muud tegevuskulud
08103
08201
08201
09110
09110
10200

Matwur Ehitus OÜle promenaadil asuvate trenažööride remondi
teostamiseks
Heatööd OÜle sillutisriba avariiremondi teostamiseks NarvaJõesuu Linnaraamatukogus
Valnes OÜle Narva-Jõesuu Linnaraamatukogus paiknevatele
ustele avariiseadnete paigaldamiseks
Narva-Jõesuu lasteaiale "Karikakar" liitrühma teise õpetaja
töökoha moodustamiseks
Narva-Jõesuu lasteaia "Karikakar" direktorile hüvitise maksmiseks
sotsiaalhoolekandeasutusele MTÜ Lille Turvakodu ööpäevaringse
erihoolduse teostamiseks
Kokku

kulutamis kulutatud
eks
eraldatud
18
18

jääk

0

3

3

0

4

4

0

1

1

0

2

2

0

7
1

7
1

0
0

18

18

0

Kassapõhisel printsiibil on põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) positiivne ehk
aruandeperioodi lõpus 554,0 tuh eurot. See tähendab, et laekumisi oli rohkem kui kulutusi summas 554,0 tuh eurot.
3. Investeerimistegevus
Eelarve investeerimistegevuse muutus
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Investeerimistegevuse eelarve on suurenenud 5,0 tuh euro võrra, võrreldes esialgse eelarvega ja on -861,0 tuh eurot.
Investeerimistegevuse eelarve koosneb laekumistest summas 28,0 tuh eurot, mis planeeriti saada Euroopa
Regionaalarengu Fondist programmi INTERREG raames projekti “Small ports every 30 miles apart-development of
services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” teostamiseks, ning väljaminekutest summas –889,0
tuh eurot, sealhulgas intressi tasumiseks
-20,0 tuh eurot, mis on kajastunud investeerimistegevuse eelarves
finantskuludena.
Investeerimistegevuse täitmine
Investeerimistegevus koosneb laekumisest ja väljaminekutest.
Laekumise moodustas põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis kajastati eelarves ja eelarve täitmises
plussiga. 2017.aastal saadi 7,0 tuh eurot ehk 25,0 % eelarvest. Aruandeperioodil on laekunud Euroopa
Regionaalarengu Fondist programmi INTERREG raames projekti “Small ports every 30 miles apart-development of
services for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” teostamiseks 7,0 tuh eurot.
Väljamineku moodustasid põhivara soetused ja finantskulud, mis kajastati eelarve täitmises miinusega. 2017.aastal
on tehtud väljaminekuid (v.a. finantskulusid) 279,0 tuh eurot, mis moodustab 32,1 % täpsustatud eelarvest.
Aruandeperioodil planeeriti investeerimistegevuses 28,0 tuh eurot hoone katuse remondiks aadressil Narva-Jõesuu
Koidu 25,millest kulutati 15,0 tuh eurot. Kokkuhoid on 13,0 tuh eurot.
2017. aastal planeeriti programmi INTERREG projekti “Small ports every 30 miles apart-development of services
for lively water tourism in the eastern gulf of Finland” raames Narva-Jõesuu sadama ehitamiseks 180,0 tuh eurot,
millest kulutati 5,0 tuh eurot sadama ehitusprojekti koostamiseks ja 175,0 tuh eurot jäi kasutamata. Projekt kestab
perioodil 2015-2018 ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 85% ulatuses projekti maksumusest.
Aruandeperioodil planeeriti projekti “Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine” raames 43,0 tuh eurot, millest
kulutati 34,0 tuh eurot ehitusprojekti koostamiseks ja ehitusprojekti ekspertiisi läbiviimiseks. Kasutamata jääk on
9,0 tuh eurot. Projekt kestab perioodil detsembrini 2019 ja rahastatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest 85%
ulatuses projekti maksumusest.
Aruandeperioodil oli eraldatud riigieelarvest (toetusfond lg 2) teede hoiuks 138,0 tuh eurot, millest suunati eelarve
investeerimistegevuseks, sealhulgas põhivara soetuseks, 50,0 tuh eurot (teede kapitaalremondiks) ja
majandamiskuludeks 88,0 tuh eurot (teede jooksvaks remondiks). Tegelikult kulutati sellest summast teede
jooksvaks remondiks 110,0 tuh eurot, mis kajastati eelarve täitmises majandamiskuludena. Teede kapitaalremondiks
ei kulutatud sellest summast midagi, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetusena. Investeerimistegevuses
jäi kasutamata 50,0 tuh eurot.
2015. aastal oli esitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt Siseministeeriumile projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine“ raha taotlus, mille eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna territooriumil ca
13,54 km pikkuse kergliiklustee rajamine, mis integreerub Narva linna ja Vaivara valla territooriumitel
planeeritavate ja ehitatavate kergliiklusteede võrgustikku. Selleks planeeriti aruandeperioodil omafinantseeringut
282,0 tuh eurot, millest kulutati 102,0 tuh eurot ehitusprojekti koostamiseks ja võrguühenduse liitumiseks kohtades,
kus ehitatakse tulevikus kergliiklusteed. 180,0 tuh eurot jäi kasutamata, kuna aruandeperioodil ei saadud mingit
vastust. Kulutusi planeerime teostada pärast taotluse rahuldamist.
Aruandeperioodil oli ette nähtud Kalda tänava detailplaneeringu koostamiseks 12,0 tuh eurot. Tööd jäid täitmata.
Neid on kavas teostada järgmisel aastal.
2016. aastal kinnitas Narva-Jõesuu Linnavolikogu linna osaluse projektis „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse
taristu renoveerimine“. Riigile kuuluv SA Keskkonnainvesteeringute keskus avas esimese avatud taotlusvooru
struktuuritoetuste perioodi 2014-2020 energiatõhususe meetmest tänavavalgustuse taristu renoveerimiseks.
Toetusraha eraldatakse Ühtekuuluvusfondist. Narva-Jõesuu Linnavalitsus valmistas ette projekti „Narva-Jõesuu
linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine“ esitamiseks Ühtekuuluvusfondi meetmesse „Energiasäästu ja
taastuvenergia osakaalu suurendamine“, mis toetas tänavavalgustuse taristu renoveerimist. 2017. aastal oli ette
nähtud projekti “Tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine” raames omafinantseering 97,0 tuh eurot. Narva-Jõesuu
linna taotlus jäi rahuldamata. . Tööd jäid täitmata. Järgmisel aastal esitame taotluse uuesti.
Aruandeperioodil oli ette nähtud 20,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linnas aadressil Kesk tn 3 asuva noortekeskuse
projekteerimiseks. Tööd on tellitud. 2018. aastal nähakse ette vahendeid Narva-Jõesuu linna aadressil Kesk tn 3
asuva noortekeskuse projekteerimis-ehitustööde teostamiseks.
2017. aastal oli ette nähtud Tšaikovski lehtla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks 12,0 tuh eurot. Tööd jäid
täitmata, kuna Narva-Jõesuu linnal ei ole vahendeid tulevikus ehitustööde teostamiseks.
Aruandeperioodil oli ette nähtud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikoolile esimese korruse
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Tööd jäid täitmata. Neid on kavas teostada järgmisel aastal.
2017. aastal planeeriti investeerimistegevuses 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Koolile katuse remondiks. Töid tehti 4,0
tuh eurolise maksumusega ja kajastati eelarve täitmises majandamiskuluna.
Aruandeperioodil planeeriti investeerimistegevuses 20,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Koolile spordiväljaku soetamiseks
ja paigaldamiseks. Tööd on tehtud. Maksame järgmisel aastal.
Aruandeperioodil eraldati eelarvest projekti „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ raames, mis rahastatakse Eesti Noorsootöö Keskusega 100,0% ulatuses, inventari soetamiseks 25,0
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tuh eurot, mis kajastati eelarves majandamiskuluna. Tegelikult kulutati sellest summast 8,0 tuh eurot infoplatsi
“TriCaster Mini Multi Standart” soetamiseks, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetusena.
Investeerimistegevuse väljaminekute täitmisest annab ülevaate alljärgnev tabel:
KOV
ERDF
Tegevusal
Projekti (objekti) nimetus
2017.a
kokku
ad
01112 Linnavalitsus
15
15
0
Hoone katuse remont aadressil Koidu tn 25.
15
15
0
04520 Veetransport
39
34
5
Small ports every 30 miles apart - Development of Services
5
0
5
for lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland /
Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas”
Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine
34
34
0
04510 Maanteetransport
102
102
0
Narva-Jõesuu linna kergliiklustee projekteerimine ja
102
102
0
ehitamine
05101 Avalike alade puhastus
12
12
0
12
0
Hooldustehnika soetamine
12
06400 Tänavavalgustus
71
71
0
Metsa tn lõigu 0.00-0.70 km välisvalgustussüsteemi
22
22
0
projekteerimine ja ehitamine
Suvilate tee välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
15
15
0
Jaan Poska tn lõigu 0.30-1.15 km välisvalgustussüsteemi
34
34
0
projekteerimine ja ehitamine
08107 Noorsootöö ja noorsookeskus
8
8
0
Infoplats-TriCaster Mini Multi Standart
8
8
09110 Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar"
17
17
0
Katuse remont
17
17
09212 Põhikool
15
15
0
Parkla projekteerimine ja ehitamine
15
15
Kokku
279
274
5
Peale selle maksti laenulepingu nr 5-1/13/8 alusel , mis on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna
investeeringute keskuse vahel, intressi 8,0 tuh eurot, mis on kajastunud investeerimistegevuses finantskuludena.
4.Finantseerimistegevus.
2017. aastal ei olnud kavas võtta pikaajalisi kohustusi.
Perioodil 2013-2014 laenulepingu nr 5-1/13/8 lisa nr 3 alusel, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna
investeeringute keskuse vahel, võeti pikaajalist laenu 1 100,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti omafinantseeringu tagamiseks. Narva-Jõesuu Linnavalitsus tagastas aruandeperioodil 65,0 tuh
eurot võetud laenust.
2017. aasta lõpus olid võlakohustused 970,0 tuh eurot nind laenukoormus 27,9 %.
5. Likviidsete varade muutus
2017. aasta eelarvega suunati vabad jäägid summas 720,0 tuh eurot investeerimistegevusele ja põhitegevuse kulude
osalisele katmisele.
Aruandeperioodi lõpu vabad jäägid (31.12.2017) on 1 097,0 tuh eurot ja see on 209,0 tuh eurot ehk 23,5 % rohkem
kui 2016. aasta lõpul. Osa vabadest jääkidest on suunatud 2018.a. investeerimistegevusele ja osa jäi suunamata
(kassatagavara).
Narva-Jõesuu linnavalitsuse raamatupidamise korraldamiseks kasutatakse PMen raamatupidamistarkvara.
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3. Majandusaasta aruande allkirjad
2017. majandusaasta aruande on koostanud Narva- Jõesuu Linnavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse protokolliline otsus
aruande heakskiitmise kohta.

Maksim Iljin
Linnapea
/allkirjastatud digitaalselt/
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