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1. 2013 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.
Narva-Jõesuu Linnavolikogu on 13-liikmeline. Enne 01.02.2013.a. oli kinnitatud Volikogu esimehele hüvitiseks 4 2008.
aastal kehtestatud miinimumpalka ja aseesimehele 1,5 2008. aastal kehtestatud miinimumpalka. Komisjoni esimeestele oli
kinnitatud 75%, komisjoni aseesimeestele 50% ja ülejäänud volikogu liikmetele 30% 2008. aastal kehtestatud
miinimumpalgast. Narva- Jõesuu Volikogu on moodustanud 5 alalist komisjoni:
1)Revisjonikomisjon
2)Rahanduskomisjon
3)Sotsiaalkomisjon
4)Kultuuri- ja spordikomisjon
5)Arengu- ja planeerimiskomisjon
Alates 01.02.2013.a. kuni 31.10.2013.a., seoses uue Volikogu esimehe valimisega, oli kinnitatud Volikogu esimehele
hüvitiseks 3 2008. aastal kehtestatud miinimumpalka ja aseesimehele 1 2008. aastal kehtestatud miinimumpalk. Komisjoni
esimeestele oli kinnitatud 75%, komisjoni aseesimeestele 50% ja ülejäänud volikogu liikmetele 30% 2008. aastal kehtestatud
miinimumpalgast. Komisjonide arv oli muutumata.
Alates 01.11.2013.a. on kinnitatud Volikogu esimehele hüvitis 1,0 tuh eurot kuus ja aseesimehele 35% Volikogu esimehe
hüvitise suurusest. Alates 01.12.2013.a. on kinnitatud komisjoni esimeestele 20% Volikogu esimehe hüvitise suurusest,
komisjoni aseesimeestele 20% Volikogu esimehe hüvitise suurusest üksnes Volikogu komisjoni esimehe tegeliku asendamise
juhul. Ülejäänud volikogu liikmetele on kinnitatud 8% Volikogu esimehe hüvitise suurusest. Narva- Jõesuu Volikogu on
moodustanud 6 alalist komisjoni:
1)Revisjonikomisjon
2)Eelarve- ja majanduskomisjon
3)Sotsiaalkomisjon
4)Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
5)Arengu- ja planeerimiskomisjon
6)Õigus- ja korrakaitsekomisjon
2. Linnavalitsus- linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.
Enne 28.02.2013.a. oli Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuueliikmeline (sealhulgas 3 liiget on linnavalitsuse ametnikud ja 3 liiget
ei tööta linnavalitsuses). Alates 01.03.2013.a. kuni 27.11.2013.a. oli Narva-Jõesuu Linnavalitsus seitsmeliikmeline
(sealhulgas 4 liiget on linnavalitsuse ametnikud ja 3 liiget ei tööta linnavalitsuses). Alates 27.11.2013.a. on Narva-Jõesuu
Linnavalitsus kolmeliikmeline (kõik on linnavalitsuse ametnikud ). Linnavalitsuse liige tasu ei saa.
Linnaasutused on linna hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu.
Narva- Jõesuu ametiasutus on Linnavalitsus.
Narva- Jõesuu hallatavad asutused:
1)Lasteaed “Karikakar”;
2)Narva- Jõesuu Keskkool;
3)Narva-Jõesuu Linnaraamatukogu, mille juures on avalik internetipunkt;
4)Narva- Jõesuu Laste Muusika- ja kunstikool;
5)Narva- Jõesuu koduloomuuseum;

6)Narva- Jõesuu Perekodu.
Narva-Jõesuu Perekodu tegevus on peatatud alates MTÜ-ga SOS Lasteküla Eesti Ühing sõlmitud asenduskoduteenuse
osutamise halduslepingu jõustumisest.
20.04.2012. aastal sõlmis Narva-Jõesuu linn MTÜ-ga SOS Lasteküla Eesti Ühing asenduskoduteenuse osutamise
halduslepingu tähtajaga kuni 31.12.2036.a., millega MTÜ osutab 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. Halduslepingu alusel andis Narva-Jõesuu
Linnavalitsus üle MTÜ-le kõik volitused, kohustused ja vastutuse sõlmida asenduskodu teenuse osutamise leping. MTÜ
tagab oma külades ja programmides teenuse pakkumise, töötajate väljaõppe ja koolituse, kõigi uute meetodite rakendamise
ning teenuse kvaliteedi ning seoses tema turundustööga lisavahendid teenuse paremaks korraldamiseks. Narva-Jõesuu
Linnavalitsusel on õigus teostada kontrolli asenduskoduteenuse osutamise üle Narva-Jõesuu linnas.
Narva-Jõesuu linna ja Ida-Viru Maavalitsuse vahel oli sõlmitud Haldusleping asenduskoduteenuse rahastamise
korraldamiseks, mis kehtis kuni 31.12.2013. Narva-Jõesuu linn ei sõlminud uut halduslepingut.
Alates 04.06.2013.a. on likvideeritud Narva-Jõesuu Keskkoolis majandusalajuhataja ja infojuhi töökohad ja moodustatud
nende asemel tehnoloogi töökoht. Samuti on likvideeritud arenguspetsialisti töökoht. Põhjuseks on kooli järkjärguline
reorganiseerimine, sellest tulenevalt töö ümberkorraldamine ning majanduslik otstarbekus.
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.
1.2. Peamised finantsnäitajad (tuhandetes eurodes)
Bilansi näitajad

2013

2012

2011

2010

2009

Varad aasta lõpus

6 138

4 154

5 242

4 525

4 373

Kohustused aasta lõpus

1 126

288

293

363

406

Netovara aasta lõpus

5 012

3 866

4 949

4 162

3 967

5 102

3 510

3 515

2 107

2 161

sh tulud, millest on maha arvatud sihtfinantseerimine 2 697

2 472

2 220

1 892

2 043

Tegevuskulud

-3 959

-4 598

-2 756

-2 240

-2 373

Tegevustulem

1 143

-1 088

759

-133

-212

Finantstulud –ja kulud

-1

1

1

1

6

Tulem

1 142

-1 087

760

-132

-206

Põhivarainvesteeringute maht

1 949

178

174

89

157

Likviidsus*

1

1

1

1

1

Lühiajaline maksevõime**

1

2

1

1

1

Kohustuste osakaal varadest

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Laenukohustuste osakaal varadest

0

0

0

0,02

0,03

Tulemiaruande näitajad:
Tegevustulud

Muud näitajad:

Piirmäärada täitmine:
Põhitegevuse tulem***

275

239

Netovõlakoormus****

167

-423

* 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
lõikele 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 (KOKS § 20 lõige 6). Sellisel juhul
peab eelarvestrateegiaga hõlmatud aastate põhitegevuse tulemite summa olema null või positiivne. Kui põhitegevuse tulem
on kavandatud vastavalt käesoleva seaduse § 20 lõikele 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. 2013. aasta piirmäär oli 60%
põhitegevuse tuludest.
Bilansi maht seisuga 31.12.2013 on 6 138,0 tuh eurot, suurenedes aastaga 47,8 %. Bilansimahust moodustasid põhivarad 85,0
% ehk 5 216,0 tuh eurot ja käibevarad 15,0 % ehk 922,0 tuh eurot.
Põhivara
Põhivara koosneb pikaajalistest finantsinvesteeringutest, kinnisvarainvesteeringutest, materiaalsest ja immateriaalsest
põhivarast. Aruandeperioodi lõpuks suurenes põhivara aastaga 1 657,0 tuh võrra. Materiaalse põhivara osakaal põhivaradest
on 87,5 % ehk 4 564,0 tuh eurot, immateriaalse põhivara osakaal 0,1 % ehk 1,0 tuh eurot, kinnisvarainvesteeringute osakaal
11,9 % ehk 621,0 tuh eurot ja finantsinvesteeringute osakaal 0,5 % ehk 30,0 tuh eurot (sh 30 AS-i Narva Vesi 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). Enim suurenes bilansis kinnisvarainvesteeringute osakaal, mis on seotud hoone aadressil Koidu tn 6 ja 25 renditud
osade üleviimisega materiaalse põhivara grupist.
Materiaalse põhivara grupi suurenemine on seotud ehitustöödega projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri
arendamine” raames, mis on kajastunud lõpetamata ehitiste ja etapiviisiliste soetustena.
Kohustused ja netovara
31.12.2013a seisuga on netovara 5 012,0 tuh eurot, suurenedes aastaga 1 146,0 tuh euro võrra, sealhulgas maa
munitsipaalomandisse üleandmine 4,0 tuh euro võrra ja aruandeperioodi tulemi põhjal 1 142,0 tuh euro võrra. Netovara
moodustab bilansimahust 81,7 %.
Kohustused koosnevad lühiajalistest ja pikaajalistest kohustustest ja need on 1 126,0 tuh eurot. Kohustused suurenesid
aastaga 838,0 tuh eurot ja moodustasid bilansimahust 18,3 %. Lühiajalised kohustused, mis on 1 023 tuh eurot, suurenesid
aastaga 735,0 tuh euro võrra, sealhulgas kohustused projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arendamine” kohta
447,0 tuh eurot, mis teisest küljest on kajastatud bilansis nõudena Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele, kes rahastab
ülalnimetatud projektimahust 85,0 % ning Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti kohta 283,0 tuh eurot,
milleks järgmisel aastal võetakse laenu vastavalt Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahel sõlmitud
laenulepingu nr 5-1/13/8 graafikule ja samal ajal Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt on tehtud eelnimetatud projekti kohta
ettemaks 28,0 tuh eurot, mis on kajastatud bilansis nõudena AS-le Narva Vesi, kes teostab Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti . Peale selle lühiajaliste kohustuste seas on kajastatud rahvusvahelise projekti “Atraktiivne kutseõpe
keskkoolis” kohta partneritele kohustused 45,0 tuh eurot, mis teisest küljest kajastati nõuetena Edela-Soome
Regionaalnõukogule, kes rahastab projekti. Lühiajalised kohustused moodustasid bilansimahust 16,6 %.
Pikaajalised kohustused on 103,0 tuh eurot, sealhulgas võetud laen summas 69,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti kohta vastavalt Narva-Jõesuu linna ja Keskkonnainvesteeringu keskuse vahel sõlmitud laenulepingule

nr 5-1/13/8 ning Narva-Jõesuu linna kohustus AS-le Narva Vesi summas 34,0 tuh eurot, mis on garantiitööd. Eelnimetatud
tööd on teostatud aga kohustus makstakse Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti lõpus ehk 2015. aastal.
Pikaajalised kohustused moodustasid bilansimahust 1,7 %.
Tegevustulud
Tegevustulud on kokku 5 102,0 tuh eurot. Tegevustuludest moodustasid maksutulud 1 282,0 tuh eurot ehk 25,1 %, kaupadeja teenuste müük 590,0 tuh eurot ehk 11,6 %, saadud toetused 3 186,0 tuh eurot ehk 62,4 % ja muud tulud 44,0 tuh eurot ehk
0,9 %. Tegevustulude muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:
Tegevustulud aastate lõikes (tuhandetes eurodes)

2013. a tegevustulud suurenesid aastaga 1 592 tuh euro ehk 45,4 % võrra. Maksude kasv on 10,4 %, sh tulumaksu kasv on
10,8 %. Tulumaksu suurenemine on seotud eesti majanduse kiire taastumisega, mistõttu langeb töötuse tase ja suureneb
keskmine palk. Aruandeperioodil oli keskmiselt 979 maksumaksjat ehk 2012. aasta tasemel. Maksumaksjate arvu ja
tulumaksu muudatustest annavad ülevaate alljärgnevad tabelid ja graafikud:
1.Maksumaksjate arvu muudatused viimase viie aasta jooksul.

2. Tulumaksu laekumine viimase viie aasta jooksul.

Maamaksu laekumine oli 2012. aasta tasemel. Kaupadelt ja teenustelt laekuvate maksude (teede ja tänavate sulgemise maks,
reklaamimaks ja parkimistasu) kasv oli 23,1 %. Nii 2013. aastal kui ka 2012. aastal olid korraldatud parkimispiletite
soodusmüügi kampaaniad, mille jooksul müüdi 5 566 parkimispiletit ehk 40,0 % müüdud parkimispiletite arvust.
Kaupade ja teenuste müügist tulude kasv oli 18,2 %. Peamiseks põhjuseks on lastele asenduskoduteenuse osutamiseks
vahendite laekumine linna eelarvesse. 2013. aastal on laekunud 345,0 tuh eurot ja see oli 28,2 % rohkem kui 2012. aastal.
Saadud toetuste kasv (80,6 %) on seotud riigieelarve eraldiste suurenemisega ning projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala
infrastruktuuri arendamine” ehitustööde alustamisega, mille üldmaksumusest 85,0 % rahastab Ettevõtluse Arendamise SA.
Tegevuskulud
Tegevuskulud kokku on 3 959,0 tuh eurot, mis vähenesid aastaga 639,0 tuh eurot ehk 13,9 %. Tegevuskuludest moodustasid
antud toetused 932,0 tuh eurot ehk 23,5 %, tööjõukulud 1 173,0 tuh eurot ehk 29,6 %, majandamiskulud 1 137,0 tuh eurot
ehk 28,7 %, muud kulud 497,0 tuh eurot ehk 12,6 % ja põhivara amortisatsioon 220,0 tuh eurot ehk 5,6 %. Tegevuskulude
muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:
Tegevuskulud aastate lõikes (tuhandetes eurodes)

Antud toetused vähenesid, võrreldes eelmise aastaga, 47,4 %. Võrreldes 2011. aastaga antud toetused suurenesid 173,0 %
seoses projekti “Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrkude rekonstrueerimine” ja Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti rahastamisega. Kokku kulutati 711,0 tuh eurot. Tööjõukulud olid 2012. aasta tasemel. Majandamiskulud
suurenesid 31,9 % võrra seoses elektri- ja soojaenergia hinnatõusuga, linnateede remonditööde teostamisega, linna
kommunaalteenuse kulude suurenemisega ning asenduskoduteenuste osutamiseks rahastamise suurendamisega
(asenduskoduteenuste osutaja MTÜ SOS Lasteküla Eesti Ühing). Muud kulud suurenesid 247,0 % võrra, seoses käibemaksu
tasumisega põhivara soetuselt. Põhivara amortisatsioon on 66,0 % võrra vähem kui 2012. aastal.
2013. majandusaasta tulem on 1 142,0 tuh eurot, mis on 2012. aastaga võrreldes 2 229,0 tuh eurot rohkem.
1.3 Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel 2013. aastal on aeglustunud Eesti majanduskasv. Aruandeperioodil kasvas majandus eelmise aastaga
võrreldes 0,8 %. Eesti majanduskasv sõltub oluliselt välisnõudlusest, kusjuures peamised eksportijad on töötleva tööstuse
ettevõtjad. Töötleva tööstuse toodangu ekspordi kasv jätkas IV kvartalis sarnaselt III kvartaliga aeglustumist. Samuti võib
näha kasvu aeglustumist töötleva tööstuse toodangu müügis kodumaisele turule. Töötleva tööstuse toodangu eksport mõjutab
oluliselt kaupade kogueksporti. 2013. aastal IV kvartalis kahanes kaupade eksport 1,3% ja kaupade import 1,7%.
Aruandeperioodi detsembris eksporditi Eestist kaupu 0,9 miljardi euro väärtuses ja imporditi 1,0 miljardi euro eest. 2012.
aasta detsembriga võrreldes jäi eksport samale tasemele, import aga vähenes 9%. Ekspordihinnad langesid 2013. aastal
võrreldes eelmise aastaga 1,1% ja impordihinnad 1,6%.
2013. aastal oli majanduskasvu suurim pidurdaja veonduse tegevusala. Samuti oli suurim SKP vähendaja põllumajanduse
ning ehituse tegevusala kahanemine.
Suurimad SKP positiivsed mõjutajad olid kaubanduse ning info ja side tegevusalad
2013. aasta lõpul vähenes töötute arv 59000-ni ja töötuse määr 8,6 %-ni, mis on 1,4 protsendipunkti väiksem kui aasta varem.
Pikaajaliste töötute osatähtus on 26 000. Pikaajaliste töötute osatähtsus töötute hulgas on vähenenud oluliselt (11 000 võrra).
Pikaajalise töötuse määr oli 3,8%. Väga pikalt, st kaks aastat või kauem tööd otsinute osatähtsus kõigist töötutest langes,
võrreldes 2012. aastaga, kolmandikult veerandile. 2013. aastal oli töötuse määr meestel 9,1% ning naistel 8,2%.
Aruandeperioodil keskmine tööhõive määr oli 62,1% (ületades 2012. aasta näitajat 1,3 protsendipunkti võrra) ning tööga
hõivatute koguarv 621 000 inimest. Võrreldes eelmise aastaga kasvas tööga hõivatute aastakeskmine arv 6 000 võrra.
Tööhõive kasvu mõjutas kõige rohkem majutuse ja toitlustuse, kutse-, teadus- ja tehnikaalaste tegevuste, kaubanduse ja
kultuuri tegevusaladel hõivatute arvu suurenemine.
Aruandeperioodil tõusis keskmine brutopalk, võrreldes 2012. aastaga, 6,5 % võrra ja on 912 eurot. Reaalpalk, millest
tarbijahindade muutus on maha arvatud, kasvas 2,7 %.
Tarbijahinnaindeks tõusis 2013. aastal 2012. aasta keskmisega võrreldes 2,8 %. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurim

mõjutaja oli elektri, soojusenergia, kütte ja toidu kallinemine, mis andis kogutõusust üle poole.
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:
Kirde Piirivalvepiirkond (Narva-Jõesuu kordon ja Valmidusüksus), Riigimetsa Majandamise Keskus, Tuletõrje-ja
Päästeameti Ida-Viru osakonna Narva-Jõesuu päästekomando.
31.12.2013.a seisuga oli elanike arv 2 902 inimest, sealhulgas moodustas tööga hõivatute arv 34,5 %, mis on 0,7 % võrra
rohkem kui 31.12.2012.a. seisuga. Elanikkonna arvu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Elanikkonna arvu muutus vanusegruppide lõikes.
Vanus

2012.a. (inimeste arv)

2013.a. (inimeste arv)

muutus (+/-)

lapsed 0-6

134

127

-7

lapsed 7-18

232

239

7

tööealised 19-64

1878

1868

-10

vanurid 65...

652

668

16

Kokku:

2896

2902

6

Vaatamata sellele, et elanikkonna arv on suurenenud natuke , tööealiste arv on vähenenud. See on tingitud inimeste
lahkumisest tööotsingul Eesti suurtesse linnadesse või välismaale ning Narva-Jõesuu linnas on probleemiks sündivuse
vähenemine.
Aasta jooksul sündis 19 last, mis on 4 lapse võrra rohkem kui 2012. aastal ning aasta jooksul suri 25 inimest, mis on 26,5 %
ehk 9 inimese võrra vähem kui 2012. aastal.
Aruandeperioodil on tööpuudus vähenenud. Võrreldes 2012.aastaga langes keskmine töötuse määr Narva- Jõesuu linnas 7,5
% võrra. 31.12.2013.a seisuga on linnas 130 Töötukassas registreeritud töötut ehk 4,5 % Narva- Jõesuu linna elanikest, mis
on 0,3 % võrra vähem kui 31.12.2012.a.

Aruandeperioodil toimetulekutoetust saanud perekondade keskmine arv oli 80, mis on 7,0% võrra vähem kui 2012.aastal.
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 7,6 % ja on nüüd 781 eurot. See on 14,4 % võrra
madalam kui riigis keskmine brutopalk. 2013 aasta keskmine tulu ( füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja laekumine vee
erikasutusest) arvestusega igale elanikule on 412 eurot ja see on 8,4 % võrra rohkem kui 2012. 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 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 võeti vastu eelarvestrateegia perioodiks 2014-2017.
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 olid 2013. aastal kavas teostada järgmised kulutused:
Tegevuse nimetus

Finantseerimisallikad
KOV Riigi-eelarvest ERF KIK EAS Ette-võtlus laen Muud

1 Maakorraldus

Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine

X

2 Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses
Narva-Jõesuu
arendamine

rannaala

infrastruktuuriX

X

3 Soojamajandus
Narva-Jõesuu kaugküttevõrkude rekonstrueerimine

X

X

4 Linna teed ja tänavad
Linna teede remont

X

X

5 Jäätmekäitlus
Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine

X

Pargi hooldustehnika soetamine

X

Suuremõõtmeliste jäätmete kogumine

X

X

6 Heitveekäitlus
Narva-Jõesuu
linna
veemajandusprojekt

reoveekogumisala

X

Х

7 Tänavavalgustus
Tänavavalgustuse renoveerimine

X

8 Elamumajandus
konkurss "Kaunis kodu"

X

9 Turism
projekt "Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolideX
turismiõpe"
Koostöösuhete arendamine sõpruslinnadega

X

X

10 Kultuur, huvialaharidus
Temaatiliste kultuuripäevade läbiviimine jaX
populariseerimine (kalandusega seotud üritused)
Linna päevade
sündmus

läbiviimine-

linna

tähtsaimX

X

Puhkpillilahing Narva-Jõesuus
Narva-Jõesuu Laste muusika-ja
ruumide renoveerimine

X

X

kunstikooliX

Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine

X

X

X

Olemasolevate ringide ja sektsioonide toetamine X
11 Haridus
Haridusprogrammides
osalemine,
s.h.X
haridusprogramm "Ettevõtlik kool 2012-2013"
Kooli välissuhtlemise toetamine,sh projekt “Veel
üks tee Euroopa integratsiooni ja aktiivse
kodaniku positsioonini”

X

Narva-Jõesuu lasteaia renoveerimine

X

Narva-Jõesuu keskkooli ruumide remont

X

X
X

X

12 Sotsiaalhoolekanne
Eakatele sõidusoodustuse andmine

X

2013.aastal on teostatud järgmised projektid:
1. Narva-Jõesuu kaugküttevõrkude rekonstrueerimine;
2. Narva-Jõesuu ja Imatra keskkoolide turismiõpe
Narva- Jõesuu linn osaleb järgmistes projektides:
1. Narva- Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekt;
2. Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine;
3. Europrojekt “Veel üks tee Euroopa integratsiooni ja aktiivse kodaniku positsioonini”;
4. Ujuvsilla ostmine ja paigaldamine;
5. Viilhalli ehitamine.
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 Omavalitsuse 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.
Narva-Jõesuul on kolm sõpruslinna: Billund Taanis, Kroonlinn Venemaal ja Imatra Soomes.
1. Planeerimisalane tegevus
Käesoleval ajal on aluseks 14.09.2000.a kehtestatud Narva-Jõesuu linna üldplaneering. Narva-Jõesuu linna üldplaneering on
dokument, mis suunab ehitustegevust. Üldplaneering on linna territoriaalset arengut suunav ja koordineeriv dokument, mis
määrab linna arengu huvidele vastava maakasutuse põhimõtted, annab teavet maakasutuses ja ehituses avanevate võimaluste
kohta ning aitab kaasa, investeerimisriske maandades, Narva-Jõesuu arengule ja konkurentsivõime suurendamisele.
Järgmisel aastal on ette nähtud vahendid uue üldplaneeringu koostamiseks.

Aruandeperioodil algatati Narva-Jõesuu linna Kuursaali detailplaneering. Kinnistu omanik OÜ Navesco, kes omandas
Kuursaali linnalt 2006.a. tulenevalt ostu-müügilepingust, kohustub taastama Kuursaali esialgses mahus. Kuursaali taastamise
ning üldplaneeringuga kavandatud maakasutuse juhtfunktsiooni muutmise eelduseks on detailplaneeringu kehtestamine.
Planeeritava ala pindala on 2,91 ha see hõlmab Nurme 2, Nurme 4, Kundla 3a ja Kundla 5 kinnistud. Algatava
detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on üldplaneeringu muutmine maakasutuse sihtotstarbe osas, Kuursaali ning selle
abihoonete ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste määramine, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine,
planeeritava ala liikluskorralduse ja parkimise kavandamine, planeeritavate kruntide võimalik ühendamine, kruntide
tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja tingimuste määramine. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei
algatatud, sest planeeringu elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Narva-Jõesuu linn sõlmis OÜ-ga Zoroaster töövõtulepingu Kuursaali
detailplaneeringu koostamiseks. Tööde maksumus on 5,0 tuh eurot, mis on ette nähtud 2014.a. eelarves.
2012. aastal otsustas Narva-Jõesuu Linnavolikogu võõrandada kinnistu asukohaga Koidu tn.6 Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele 250,0 tuh euro eest kinnistul ajalooliselt paiknenud Püha
Vürsti Vladimiri kiriku taastamiseks. Aluseks oli Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise
Peakiriku Kogudus taotlus linnavolikogule ja linnavalitsusele Kogudusele kinnistu aadressil Koidu tn 6 võõrandamiseks.
Soetamise eesmärgiks on kinnistul ajalooliselt paiknenud Püha Vürsti Vladimiri kiriku taastamine ajaloolisel kujul, mis asus
Narva-Jõesuus kuni 1944. aastani. Selleks oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna ( müüja) ja Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu
Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Koguduse (ostja) vahel Kinnisasja võlaõiguslik müügileping, mille alusel andis
müüja ostjale üle kinnistu valduse. Hiljemalt 19.12.2013.a pidi tasuma ostja müüjale kinnistu maksumuse täies ulatuses, et
sõlmida omandi üleminekuks lisaks käesolevale lepingule omandi üleandmise asjaõiguskokkulepe ja teha kanne
kinnistusraamatus. Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudus on tasunud
aruandeperioodi lõpuks 190,0 tuh eurot. Puudujääva summa 60,0 tuh eurot on kogudus valmis tasuma 27.06.2014.a. Lähtudes
ülalnimetatust ning Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsusest pikendati Kinnisasja võlaõiguslik müügileping kuni 27.10.2014.a.,
määrati jääksumma 60,0 tuh eurot tasumise tähtajaks 27.06.2014. a. Ettemaksu summas 190,0 tuh eurot on võtnud notar
ametikontole hoiule kuni asjaõiguslepingu sõlmimise päevani pärast asjaõiguslepingu kinnistusosakonnale esitamist ning
tingimustel, et on olemas võõrandamiseks nõutavad nõusolekud.
2012. aastal otsustas Narva-Jõesuu Linnavolikogu volitada linnavalitsust korraldama linnavara kinnistu asukohaga Metsa 3
hoonestusõigusega koormamiseks tähtajaga kuni 25 aastat suvekontserdihalli ehitamiseks ja kontserdihalli tegevuse
korraldamiseks kirjaliku eelläbirääkimistega enampakkumise. Narva OÜ Geneva oli Narva-Jõesuu suvise kontserdihalli
ehitamise hankel ainus osavõtja. Eelnimetatud territooriumile peab kerkima suvehall, kus korraldatakse kontserte ja
rahvapidusid. Tulevane kontserdihall peab mahutama vähemalt 1 500 inimest.
2013. aastal otsustas Narva-Jõesuu Linnavolikogu seada enampakkumise korras Narva-Jõesuu linnas asuva Metsa 3
kinnistule tähtajalise tasulise hoonestusõiguse OÜ Geneva kasuks. Hoonestusõiguse hind on 6,0 tuh eurot aastas, mis
tasutakse igal aastal. Hoonestusõiguse omanik ei maksa kolm aastat renti planeeringu, projekteerimise ja ehituse perioodil
alates hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest. Kinnistu koormatakse hoonestusõigusega kuni 25 aastaks. Hoonestusõigus
lõppeb ennetähtaegselt, kuuendal aastal hoonestusõiguse lepingu sõlmimisest, kui ei ole valminud ehitis, kontserthall ja ei ole
väljastatud kasutusluba. Narva-Jõesuu Linnavolikogu volitas Narva-Jõesuu linnavalitsust sõlmima OÜ-ga Geneva
notariaalselt tõestatud hoonestusõiguse seadmise lepingu.
Aruandeperioodil algatati Narva-Jõesuu linna Metsa 3 kinnistu detailplaneering. 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, mille kohaselt on kõnealuse maa-ala
maakasutuse sihtotstarbeks kavandatud ühiskondlike puhkeotstarbeliste hoonete maa.
Kinnistu katastriüksuse sihtotstarbeks on kavas määrata ärimaa. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Narva-Jõesuu
Linnavalitsus. Detailplaneeringu kehtestab Narva-Jõesuu Linnavolikogu.
Narva-Jõesuul kui puhketsoonil on riiklik tähtsus ning see fakt mõjub piiravalt siinsele maakasutusele ja territoriaalsele
planeerimisele. Kuurordi maafond kujutab endast pinda, millel on võimalik arendada elamu-, ettevõtluse- ja sotsiaalkultuurilisi struktuure.
2013.aastal jätkati Narva- Jõesuu spakompleksi “Noorus” ehitamist. “Nooruse” kompleks on kavandatud keskusena, mis
pakub laia teenusevalikut: majutus, toitlustus, konverentside korraldamine ning raviteenuste osutamine. Kuurort-kompleks
koosneb hotellist,SPA- veekeskusest, restoranist ja majutus-kotedžitest. Nooruse spahotell avatakse 2014.a maikuus.
Suurejoonilise basseinikompleksiga neljatärnihotelli numbritubasid hakkas OÜ Noorus müüma 2014.a. veebruarikuus.
2. Maakorraldus.
Reformimata riigimaa osakaal on linnas endiselt suur. Maade munitsipaliseerimine on tähtis tulevaseks arenguks.
Aruandeperioodil on moodustatud katastriüksus aadressil Vabaduse tn 17 (pindala 3 765 m2) ja tellitud tööd katastriüksuse
moodustamise kohta aadressil Jaan Poska tn 26. Maa-alad on kavandatud üldkasutatavaks maaks. Üldkasutatav maa on
avalikult kasutatav, iseseisvat katastriüksust moodustav, üldjuhul hooneteta maa, 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 moodustatud katastriüksus aadressil Pargi tn 10a (linna munitsipaalmaja all olev

maa, pindala 2 713 m2).
Sügisel 2013. aastal vastavalt Kinnistu tasuta üleandmise lepingule, kinnistamisavaldusele ja asjaõiguslepingule andis Eesti
Vabariik tasuta Narva-Jõesuu linna omandisse maa Hirve tänava all (transpordimaa, pindala 8 454 m2).
2013. aastal taotles Narva-Jõesuu Linnavalitsus Ida-Viru maavanemalt Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandisse Kalda tn
47a, Adolf Hahni tn 3,4, 5 ja 6, Karja tn 3, Vana tn 1 ja 3, Koidu tn 26, Metsa tn 4, Vabaduse tn 26 ja Kudruküla tn2.
Munitsipaalomandisse taotlemine on põhjendatud vajadusega täita linna kohustused ja eesmärgid, mis on sõnastatud
arengukavas 2011-2025: tulevaseks arenguks vajalike maade munitsipaliseerimine.
Järgmisel aastal planeerime jätkata munitsipaliseerimisega seotud töid.
3. Kalandus.
2013. aastal on saanud LEADER-meetme raames projektitoetuse taotluse registreerimise kinnituse viilhalli ehitamiseks.
Linna huvi on aidata kaluritel leida otseühendus jaeostjatega. Projekti maksumus on 121,0 tuh eurot, millest linna osalus on
24,0 tuh eurot. Samuti on saanud LEADER-meetme raames projektitoetuse taotluse registreerimise kinnituse ujuvsilla
ostmiseks ja paigaldamiseks. Projekti maksumus on 7,0 tuh eurot, millest linna osalus 1,0 tuh eurot.
2013. aastal Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves külastas Narva-Jõesuus ettevõtet OÜ Kirderand. Tema hinnangul
vääriks Eesti parematele restoranidele tutvustamist ka Narva-Jõesuu kalatoodete valmistaja OÜ Kirderand. OÜ Kirderand on
pikaajaliselt tootnud Eesti kohalike kalade fileest kõrgekvaliteedilisi konserve tagades stabiilse töökoha olemasolu paljudele
ümbruskonna elanikele.
Alates 2012. aastast osaleb Narva-Jõesuu linn MTÜ-s Virumaa Rannakalurite Ühing.
4. Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses.
Aruandeperioodil jätkati Narva-Jõesuu rannaala arendamise projekti, mille peamiseks eesmärgiks on muuta Eesti pikim
mereäärne liivarand – Narva-Jõesuu – kõrge kvaliteediga teenuseid pakkuvaks puhke- ja turismiobjektiks. Projekti maksumus
on 2 933,0 tuh eurot, millest Narva-Jõesuu linna omafinantseerimine on 15,0 % ehk 440,0 tuh eurot. Ülejäänud summa ehk 2
493,0 tuh eurot rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
2013. aastal korraldatati järgmised hanked:
1. Narva-Jõesuu ranna-ala tualettide tarne koos paigaldusega;
2. Narva-Jõesuu ranna-ala paviljonide ja kioskite tarne koos paigaldamisega;
3. Aia tn. Promenaadi rajamine koos välisvalgustusega;
4. Ajaloolise ja Modernse randade väikevormide ost ja paigaldus.
Tallinna Linnaehituse AS tegeleb Narva-Jõesuu rannaala väljaehitamise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse
osutamisega ning ehitushanke korraldamisega. 2013. aastal maksti selle lepingu alusel 67,0 tuh eurot.
Projekti käigus on loodud rannaalale 3 eri disainiga piirkonda – ajalooline, modernne ja looduslik rand. Riigihanke
“Veevarustuse- ja kanalisatsioonirajatiste ehitustööd” raames on teostatud Narva-Jõesuu rannaala veevarustus- ja
kanalisatsioonitöid koos kaasnevate kaevetöödega Pargi tn, Kiriku tn, Adolf Hahni tn ja Aia tn ristmikul. Nimetatud tööde
käigus teostati tagasitäite (kaasa arvatud killustikalused), nende tänavate teekatete lõplik paigaldamine.Tööde maksumus oli
84,0 tuh eurot. Riigihanke “Puitteede, treppide ja istumiskohtade ehitustööd” raames asuti ellu viima puust treppide,
kõnniteede ja istekohtade ehitamise ja paigaldamise töid. Selle töö käigus ehitati välja kõnnitee, mis kulgeb piki randa Mere
tänava juurest kuni Lembitu tänavani. Samuti paigaldati pingid, lõkketegemise kohad, puutrepid ja sillakesed, vaateplatvorm
ja puidust terrassid. Loetletud tööde käigus toimusid ka tagasipuiste ja tänavakatte taastamise tööd. Kulutati selleks 413,0 tuh
eurot. Riigihanke “Betoonmüüride ja aedade ehitustööd” raames teostati rannas betoonpiirete ehitamistöid. Nende tööde
käigus kindlustati betoonvalatistega Mere, Pargi ja Kiriku tänavate merepoolsed avad ja valati suvise dušši ehitise alus.
Samuti toimusid Aia, Kiriku, Pargi ja A.Hahni tänavatel olevate kivimüüritiste ning piki Pargi ja Aia tänavat ("Mererannast"
kuni mereni) kulgeva ajaloolise metallpiirde rekonstrueerimistööd. Tööde maksumus oli 438,0 tuh eurot. Riigihanke “Adolf
Hahni, Mere, Pargi ja Kiriku tänavatel kõnniteede ehitus ja haljastustööd” raames on teostatud A.Hahni, Mere, Pargi ja Kiriku
tänavate haljastustööd, kõnniteede ehitamistööd ning paigaldatud tänavavalgustuse postide jalandid ja paintorud. Kokku on
kulutatud 272,0 tuh eurot. Riigihanke “Narva-Jõesuu ranna-ala paviljonide ja kioskite tarne koos paigaldamisega” raames
olid valmis paviljonid, mis on seatud Aia tänavale. Kiriku tänavale on seatud päästetorn, Hiina paviljon ja kaks
müügipaviljoni. Samuti oli valmis kümme ajaloolise välimusega supelvankrit, kus on kavas korraldada müüki ja rannatarvete
laenutust. Tööde maksumus oli 184,0 tuh eurot. Riigihanke “Narva-Jõesuu ranna-ala tualettide tarne koos paigaldamisega”
raames on soetatud ja paigaldatud 3 tualetti Pargi tänaval, Modernsel rannal ning Aia ja Adolf Hahni tänavate ristmikul.
Tööde maksumus oli 84,0 tuh eurot. Riigihanke “Ajaloolise ja Modernse randade väikevormide ost ja paigaldus” raames on
soetatud lamamistoolid, riietuskabiinid ja prügikastid ning paigaldatud laste atraktsioonid , trenažöörid, mänguvahendid ja
konstruktsioonid. Selleks kulutati 271,0 tuh eurot. Vastavalt riigihanke “Aia tänaval promenaadi rajamine koos
välisvalgustusega” on alustatud promenaadi ehitustöid. Projekti käigus ühendab 1,4 kilomeetri pikkune tänav Meresuu SPA
hotelli ja Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumi. Peale selle ehitatakse sõiduteid, kõnniteid, parklaid ja teostatakse haljastustöid.

Promenaad kaetakse osaliselt asfaldi ja osaliselt kividega, selle äärde tuleb ka purskaev. Ehitustööde maksumus on 752,0 tuh
eurot, millest on kulutatud 2013. aastal 367,0 tuh eurot ehk 49,0 %. Aruandeperioodil sai neli mere äärde viivat kõrvaltänavat
uue kivikatte alla. Antud projekt oli peatatud 15. novembril, kuna polnud võimalik asfalteerida promenaadiks muudetavat Aia
tänavat, sest promenaadi ehitustööd on seotud Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojektiga, mille käigus on
alustatud vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldus Aia tänavale Pooleli jäänud asfalteerimistööd jätkuvad 2014. a kevadel.
Seoses eelnimetatuga otsustas EAS Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 16.10.2013.a esitatud taotluse alusel pikendada projekti
kuni 30.06.2014.a. Lõpparuande esitamise tähtaeg on 15.07.2014.a.
Peale selle oli tasutud liitumistasu VKG Elektrivõrgud OÜ-le uue võrguühenduse loomiseks summas 71,0 tuh eurot. Tööd
jätkuvad 2014. aastal.
Aruandeperioodil on teostatud töid summas 2 251,0 tuh eurot, sealhulgas EAS-i osa on 1 850,0 tuh eurot. EAS-i poolt on
aktsepteeritud 1 850,0 tuh eurot. 2013. aastal on tagastatud sellest Narva-Jõesuu linnale 1 403,0 tuh eurot, sealhulgas 1,0 tuh
eurot 2012. aasta eest.
Järgmisel aastal jätkuvad ehitustööd. Samuti on ette nähtud vahendid 2014. a eelarves turvameetmete tagamiseks.
5. Soojamajandus
2013. aastal jätkati Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrkude rekonstrueerimistöid. Projekti eesmärgiks on vähendada
soojuskadusid Narva-Jõesuu linnale kuuluvates ja Adven AS-i poolt renditavates soojusvõrkudes (rendilepingu tähtaeg on
kuni 23.01.2036.a.). Projekt näeb ette maapealsete konstruktsioonide likvideerimise, uute soojustrasside ehitamise ja tarbijate
ühendamise kaugküttevõrguga.
2013. aastal renoveeriti 1 743 jm soojustorustikke (kahetoru arvestuses), likvideeriti 2 411 jm soojustorustikke. Töid teostati
Mäe, Sepa, Rahu, Jaan Poska, Karja ja Eduar Vilde tänavatel ning Hoole teel.
Aruandeperioodil Narva-Jõesuu linna kaugküttevõrkude rekonstrueerimistööd on lõppenud. Projekti käigus (2012 ja 2013.
aasta) ehitati kokku 3 585 jm uut soojustorustikke, kusjuures torustike kogupikkus vähenes 780 jm võrra. Antud projekti
tulemuseks on kaugkõttevõrkude soojuskadude vähendamine, mille muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Narva-Jõesuu kaugküttevõrkude soojuskadude võrdlus.
IV. kvartal

kao %

2011

24,0

2012

16,4

2013

12,8

Projekti maksumus oli 1 645,0 tuh eurot. Tegelikult kulutati 1 391,0 tuh eurot, sealhulgas: KIK rahastas 50 % projekti
maksumusest ja linna omafinantseerimine oli 50,0%, mille tagas Adven Eesti AS, kes samal ajal viis hanke läbi ja korraldas
kaugküttevõrkude rekonstrueerimistööde teostamist.
6. Teed ja tänavad.
Narva-Jõesuu linnas on teede ja tänavate kogupikkus 36,3 km.
Teede ja tänavate hooldamist ja arendamist teostatakse vastavalt Narva- Jõesuu linna arengukavale.
2013. aastal on kulutatud teede hoiuks 96,0 tuh eurot, mis on 55,6 % rohkem kui 2012. aastal.
Auguremont on teostatud Supeluse, Jaan Poska, Eduard Vilde, Lydia Koidula, Metsa, Nurme, Raja, Karja ja Vabaduse
tänavatel ning Nurme-Raja-Metsa ringil. Kokku on lapitud 2 472 m2. On teostatud Jaan Poska kõnnitee katte remont (61
m2).
Peale selle on paigaldatud linna territooriumil 53 liiklusmärki, millest 8 Narva-Jõesuu Keskkooli juures. Samuti on tehtud
teekatte märgistamine (268,2 m2).
2014. aastal on kavas soetada ja paigaldada 5 ootepaviljoni. Selleks on ette nähtud 2014.a. eelarves 17,0 tuh eurot, mis oli
eraldatud Ida- Viru Maavalitsuse poolt ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimiseks, rajamiseks, korrashoiuks
2013. aastal. Samuti on kavas jätkata linna teede remonti.
Riigimetsa Majandamise Keskus (edaspidi RMK) on alustanud valduses olevatel katastriüksustel asuvate metsateede
kandmist riiklikusse teederegistrisse. Metsateede osas on registrisse andmete esitajaks riigimetsa majandamist korraldav isik
või riigiasutus. Kuna kohalikud era- ja metsateed moodustavad ühtse teedevõrgustiku, olles sisuliselt vastavalt maaomandile
tervikteede erinevad lõigud, esitasid RMK Ida-Viru metskond ja Maanteeamet oma 12.02.2012.a. kirjaga nr 3-1.1/29 NarvaJõesuu Linnavalitsusele kooskõlastamiseks ettevalmistatud teeregistri andmed Narva-Jõesuu linna nende teede kohta, mis
omavad metsatee lõiku. Narva-Jõesuu Linnavolikogu kooskõlastas 27.03.2013.a otsusega nr 155 Narva-Jõesuu linna

territooriumil asuvate riiklikus teeregistris puuduvate metsatee osa sisaldavate tervikteede teeosade nimekirja ja need on:
Tee
number

Tee nimi

Teeosa
number

Teeosa
pikkus m

Algusaadress m

Lõpuaadress m

Jaotus

5130707

Meriküla - Auga tee

1

68

0

68

Eratee

5130707

Meriküla - Auga tee

3

661

68

729

Metsatee

5130707

Meriküla - Auga tee

9

398

5184

5582

Metsatee

5130707

Meriküla - Auga tee

10

243

5582

5825

Eratee

5130708

Meriküla metsavahi tee

1

164

0

164

Eratee

5130708

Meriküla metsavahi tee

2

730

164

894

Metsatee

5130710

Elektriliini tee

1

501

0

501

Metsatee

8511453

Nõmme tee

4

769

1264

2033

Metsatee

7. Jäätmekäitlus
Jäätmekäitlus Narva-Jõesuu linnas toimub jäätmeseaduse alusel.
Narva-Jõesuu linnas tegutseb oma kommunaalteenistus, kus töötab pidevalt 8 töötajat käsunduslepingu alusel.
Kommunaalteenistus omab kommunaaltehnikat, mis võimaldab kokku hoida kommunaaltehnika rendist ja osutada tasulisi
kommunaalteenuseid elanikele ja kommertsstruktuuridele, mis aitab osaliselt katta tehtud kommunaalkulutused.
2013. aastal koostati sihtasutusele Keskkonnainvesteeringu Keskus taotlus pargi hooldustehnika soetamiseks. Eeldatav
maksumus on 100,0 tuh eurot, millest planeeriti omaosaluseks 15,0 tuh eurot ehk 15,0 % ja ülejäänud summa saada KIK-lt.
Taotlus jäi rahuldamata. Järgmisel aastal taotleme uuesti.
Narva-Jõesuu linnas on korraldatud aadressill Kalda 45 (linnale kuuluv vara) väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine.
Samuti üks kord aastas (tavaliselt kevadel) paigaldatakse suuremõõtmiliste jäätmete kogumiseks konteinerid, kuhu linna
elanikud viivad suuregabariidilisi asju (nt. vana mööbel ). Jäätmete väljavedu rahastatakse Narva-Jõesuu linna eelarvest.
Eesmärgiks on vähendada jäätmeteket, tagada keskkonna puhtus ja ressursside säästlik kasutamine. Järgmisel aastal
korraldame ka väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumist.
Aruandeperioodil on teostatud Narva-Jõesuu linnakalmistu puhastamine põõsastest üldmahuga 3 ha. Selleks on kulutatud 7,0
tuh eurot.
Eelmisel aastal on tehtud imbkaevude (58 tk.) puhastamine Jaan Poska ja Vabaduse tänavatel. Töömaksumus oli 2,0 tuh
eurot.
Jäätmekäitluse arengusuunad on kajastatud Narva-Jõesuu linna jäätmekavas 2010-2015.
8. Heitveekäitlus
2013. aastal jätkati Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti. Projekti eesmärgiks on tagada Narva-Jõesuu
elanikele kvaliteetne joogikõlblik joogivesi, vähendada veelekete ja reoveeinfiltratsiooni osakaalu ning kaitsta veevarusid
saastatud heitvete keskkonda sattumis eest. Projekti elluviimisega viiakse Narva-Jõesuu veevarustus- ja
kanalisatsioonisüsteemid vastavusse Euroopa Liidu direktiiviga.
Projekti kogumaksumus on 9 455,0 tuh eurot, millest Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi osalus 74,16 % ehk 7 011,0 tuh
eurot, kohalik omafinantseerimine 25,84% ehk 2 444,0 tuh eurot, mille jagasid omavahel võrdsetes osades AS Narva Vesi ja
Narva-Jõesuu linn (osalus 12,92% ehk 1 222,0 tuh eurot).
Ülalnimetatud projekti teostatavate tööde maht on järgmine:
1. 4,3 km uue veetorustiku ehitamine ja 15,1 km olemasoleva veetorustiku rekonstrueerimine;
2. 14,7 km uue kanalisatsioonitorustiku ehitamine ja 6,58 km olemasoleva kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine;
3. kahe olemasoleva kanalisatsioonipumbajaama rekonstrueerimine ja kolme uue kanalisatsioonipumbajaama
ehitamine;

4. peapumbajaama vastuvõtukambri ehitamine.
Projekti eesmärkide täitmiseks sõlmis AS Narva Vesi 20.12.2012 kaks projekteerimis-ehitustöövõtulepingut:
·esimene nr. HÕ-46 (N-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 1, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd);
·teine nr. HÕ-47 (N-Jõesuu ÜVVK-torustike, osa 2, rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimis-ehitustööd).
Mõlemas projekteerimis-ehitustöövõtulepingus on peatöövõtjaks Merko Infra AS. Omanikujärelevalvet teostab mõlema
projekteerimis-ehitustöövõtulepingu üle konsortsium Tallinna Linnaehitus AS/Taalri Varahaldus AS.
Aruandeperioodil on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel laenuleping nr
5-1/13/8, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 217,0 tuh eurot omafinantseeringu tagamiseks. Laenu
väljamakseperiood on 2013-2015. Laen on vormistatud lõpptähtajaga 27.08.2032.a. Samuti on ette nähtud maksepuhkus kuni
31.12.2015.a. See tähendab, et Narva-Jõesuu linn hakkab tagastama laenu alates 01.01.2016.a. Maksepuhkuse ajal maksab
linn ainult intressi, mille suurus arvestatakse tagastamata laenusummalt.
2013.a. teostati ja lõpetati torud 1 (HÕ-46) lepingus geodeetilised uuringud ning lõpetati projekteerimine. 2013.a. alustati
ning 2013.a. teostati ehitustöid kokku 14,40 % lepingu kogumaksumusest. Torudes 2 (hõ-47) teostati 2013.a. samuti
geodeetilised uurimistööd ning lõpetati projekteerimine. Samuti alustati ning teostati ehitustöid 2013.a. kokku ca 22,75 %
lepingu kogumaksumusest. Eelmisel aastal on tehtud töid summas 417,0 tuh eurot, millest maksis Narva-Jõesuu linn 129,0
tuh eurot.
Kokku kogu veemajandusprojekti eesmärke on täidetud 31.12.2013.a. seisuga järgmiselt:
Väljundi nimetus

Sihtmäär
(veeprojektiSaavutusmäär
rahastusotsuse kohaselt) 31.12.2013.a.

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus

13 063 m

seisuga

5135 m ehk 39 %

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 4 630 m

2810 m ehk 61 %

surve kanalisatsioonitorustiku ehitus

1 614 m

221,5 m ehk 14 %

surve kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine

1 950 m

696 m ehk 36 %

reoveepumplate ehitus

3 tk

1 tk ehk 33 %

reoveepumplate rekonstrueerimine

2 tk

0%

joogiveetorustiku ehitus

4 299 m

3178 m ehk 74 %

joogiveetorustiku rekonstrueerimine

15 070 m

9494 m ehk 63 %

Ehitustööde füüsiline progress ületab oluliselt lepingulist väljamaksete kogu %-i, kuna antud tabelis on märgitud
31.12.2013.a. seisuga paigaldatud torud, kuid veel ei ole kontrollitud torustike katsetuste tulemusi (survekatsed,
kaameravaatlused); tegemata on taastustööd; koostamata täitedokumentatsioon; menetlemata kasutusluba jmt.
Paigaldatud uusi või rekonstrueeritud olemasolevaid on kas ühisveevärgi- ja/või ühiskanalisatsioonitorustikke järgmistel NJõesuu linna tänavatel: Karja, Vaikne, Liiva, Uus, Suur – Lootsi, Vana, Lootuse, Õnne, Mäe, E. Vilde, J. Poska, Kalevi,
Kudruküla, Metsa, Olevi, Pargi, Hoole, Piiri, Kesk, Lembitu, Vambola, Nurme, Raja, Rahu, Vabaduse, Kungla, Koidu, Aia,
Lennuki, Supeluse, Kiriku.
Järgmisel aastal ehitustööd jätkuvad.
Projekti abikõlbulikkuse lõpptähtaeg on 31.08.2015.
Viie aasta jooksul peale projekti realiseerimist ei tohi vahetuda Narva-Jõesuu vee-ettevõtja. Samuti ei tohi muutuda
veevarustustrasside ja seadmete omandivorm- need peavad jääma vee-ettevõtja omandisse.
9. Tänavavalgustus
Narva-Jõesuu linnas on valgustatud tänavaid kokku 25,1 km, nendest on varastatud õhuliinidega 23,2 km ja kaabelliiniga
1,87 km. Valgustuspunkte on 712 tk, välisvalgustusvõrgu juhtkilpe on 7 tk. Hetkel tänavavalgustusrajatised on rahuldavas
seisundis. Kuni 31.08.2013. aastani osutas tänavavalgustuse hooldusteenuseid OÜ Elrek-Mont ja alates 01.09.2013. aastast
A.V.R. Elekter OÜ, kelle pakkumus oli tunnistatud edukaks Narva-Jõesuu linnavalitsuse hanke “Narva-Jõesuu linna
tänavavalgustuse käitamine ja ekspluatatsioon 2013- 2015” raames.

Aruandeperioodil teostati Sepa, Rahu ja Linda tänavatel tänavavalgustuse kapitaalremonti ja kulutati selleks 8,0 tuh eurot.
Eesmärgiks on säästlik energiakasutus ja valgustuskulude vähendamine. Peale selle on teostatud Metsa tänaval
välisvalgustuse ehitustööd. Ehitustööde käigus on paigaldatud 12 masti ja 456 m õhukaablit. Tööde maksumus on 4,0 tuh
eurot.
Järgmisel aastal jätkame tänavavalgustuse remonditöid.
10. Elamumajandus
Käesoleval ajal hõlmab elamusektor 113 ha. Elamud on Narva- Jõesuusse ehitatud erinevatel aegadel. Praegusel ajal toimub
aktiivne eramajade rekonstrueerimine, ümberehitus. Uued majad on hõivanud peamiselt Venemaa elanikud, kes on endale
soetanud korteri puhkuse veetmiseks. Kohalikke on ostjate seas üksikuid. Linn eelistaks püsielanikke, kes oleksid
maksumaksjad, aga kohalikud ei jaksa kahjuks uusarendustesse kortereid osta. Aga positiivne on see, et linnapilt paraneb
oluliselt.
Aruandeperioodil eraldati 1,0 tuh eurot munitsipaalmajade kindlustamiseks. Samuti kulutati 1,0 tuh eurot munitsipaalmaja
metallukse soetamiseks ja paigaldamiseks aadressil Karja tn. 21. 2013. aastal eraldati 4,0 tuh eurot munitsipaalmajade
kortsna ladumiseks aadressil Karja tn. 21, Vabaduse tn. 42 ning uute ahjude paigaldamiseks aadressil Vabaduse tn. 42-5, Pargi
tn 10a-4 ja7.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus sõlmis käsunduslepingu munitsipaalelamute operaatoriga, kelle kohustuseks on Narva-Jõesuu
linnale kuuluvate elumajade valitsemise teostamine. Lepingu eesmärgiks on munitsipaalelamute üürnikelt võlgade
kättesaamine ja tähtaegne tasumine kommunaalteenuste eest.
Järgmisel aastal on ette nähtud vahendid munitsipaalmajade remondiks.
2012. aasta lõpul Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse alusel korraldatud linnavara kinnistu
asukohaga Vabaduse tn 42 ja 44 võõrandamiseks vähekindlustatud elanike elamistingimuste parandamiseks kirjaliku
eelläbirääkimistega enampakkumine jäi tulemuseta. Selle põhjusel tunnistati Narva-Jõesuu linnavara kinnistute Vabaduse 42
ja 44, Narva-Jõesuu võõrandamine kirjaliku eelläbirääkimistega enampakkumine nurjunuks seoses sobivate pakkumiste
puudumisega.
Samuti Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse alusel korraldatud linnavara kinnistu
asukohaga Koidu tn.1 võõrandamiseks kvaliteetse saunateenuse pakkumiseks kirjaliku eelläbirääkimistega enampakkumine.
jäi tulemuseta. Selle põhjusel tunnistati Narva-Jõesuu linnavara kinnistu Koidu tn. 1, Narva-Jõesuu võõrandamine kirjaliku
eelläbirääkimistega enampakkumine nurjunuks seoses sobivate pakkumiste puudumisega.
28.01.2013.a. korteriomandi müügilepingu nr 211/213 alusel on müüdud munitsipaalkorter asukohaga Karja 18V-16.
Müügihind on 41,0 tuh eurot, millest 20,0 tuh eurot on tasutud Ostja poolt tehtud korteri kapitaalremondi kulude
tasaarvestamise teel (vt lisa nr 8). Ülejäänud summa on üle kantud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse pangakontole.
11. Turism
2013. aastal on lõppenud tööd rahvusvahelise projekti “ Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk AVE” raames. Projekti
tegevused ja mõju oli suunatud idapiiri aladele Kirde-Eestis ja Lõuna Karjalas, sest tegevuskohtadeks oli Eestis Narva-Jõesuu
ja Narva, Soomes Imatra ja Lappenranta linnad. Projekti eesmärgiks on suurendada Narva-Jõesuu ja Imatra keskkooli
õpilaste seas teadlikkust kutseõppe võimalustest ja kasvatada kohalike õppeasutuste võimekust lülitada turismiõpet
igapäevasesse kooliellu, suurendada põhikooli lõpetajate huvi kutseõppe ja eriti turismimajanduse vastu. Projekti käigus
vahetati kogemusi ja teadmisi kutseõppest, loodi kahe maa õpilaste ja kutseõpetajate vahel rahvusvaheline võrgustik. Sellega
aitasid organisatsioonid kasvatada noortes koostöö oskust ja kompetentsi.
Projekti AVE rahastati Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi 2007-2013 Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammist. Projekti
maksumus oli 200,0 tuh eurot (raha eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist), millest kulutati 190,0 tuh eurot. NarvaJõesuu linna osa selles projektis oli 53,0 tuh eurot, millest kulutati 52,0 tuh eurot, sealhulgas omafinantseering kokku on 9,0
tuh eurot. Aruandeperioodil kulutati 22,0 tuh eurot, millest 13,0 tuh eurot tagastatakse Narva-Jõesuu linnale 2014. aastal.
Projekt AVE tegevused Narva-Jõesuus 2013
1. Turismialased workshopid:
Narva-Jõesuu ja Imatra õpilastele Narva-Jõesuus ja Narvas 13-15.05.2013
Orienteerumismäng Narva linnas ja Narva kindluses, Narva-Jõesuu sanatooriumi töökohtade tutvustamine
06.11.2013 Narva-Jõesuu, Narva eesti gümnaasiumi ja Imatra õpilastele. Teemad: Kas turismiõpe keskkoolis on kasulik?
Uued ideed turismis. Kuidas meie piirkondi reklaamida?
Tallinnas ja Helsingis 09.-10.12.2013. Teemad: Kuidas on projektipiirkonnad reklaamitud pealinna turismiinfodes.
2. Lõpukonverents 07.11.2013 Narva kolledžis
3. Õpilased läbisid järgmised Narva kolledži poolt ettevalmistatud kursused: giidikoolitus, projektijuhtimine ,

multikultuurne suhtlemine ja kommunikatsiooni psühholoogia 2 osa.
4. Imatra Rakenduskõrgkooli loeng Saimaa turismipiirkonnast Narva-Jõesuu õpilastele. arva kolledži organiseeritud
loeng: Miks töötada turismisektoris?
5. Projekti juhtimine, sh juhtgrupi koosolekute läbiviimine, aruandlus

6. Teavitus weebis: www.narva.ut.ee/ave-project neljas keeles.
Aruandeperioodil osales Narva-Jõesuu linn juubelinäitusel “Tourest 2013”, mille korraldas Eesti Turismifirmade Liit.
Osalemise eesmärgiks on Narva- Jõesuu linna reklaamimine. Narva-Jõesuu oli esindatud oma stendiga, kust oli võimalik
saada üksikasjalikku turismialast informatsiooni linnas tegutsevatest majutuskohtadest ja korraldatavatest
meelelahutusüritustest. Linn kavatseb jätkata turismimesside külastamist, sest see on suurepärane moodus tutvustada ennast
sihtauditooriumile.
Aruandeperioodil toimus Helsingis turismimess MATKA 2013, kus Narva linn esindas muuhulgas ka Narva-Jõesuu linna
Narva linna poolt EAS toetusel tellitud ühispinnal. Antud ürituse eesmärgiks on Narva linna ja Narva-Jõesuu linna esitlemine
turismi sihtkohtadena.
Aruandeperioodil on tasutud osamaks SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusele 2,0 tuh eurot. SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus on
turismi arendustegevuste elluviija ning partnerorganisatsioonid on kohalikud omavalitsused ja turismiteenuse pakkujad.
Teenuse osutamise üldiseks eesmärgiks on Turismiklastri strateegia 2010-2020 alusel iga-aastase tegevuskava koostamine ja
elluviimine (s.h. maakonna turismipakettide ja toodete väljatöötamine, kvaliteetse giiditeenuse arendamine,
turundustegevused) ja Maakonna turismistatistika koondamine ja jagaminine.
2013.aastal rahuldas PRIA Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotluse projekti “ Reklaamiraamat Narva-Jõesuust” kohta, mille
käigus on tehtud järgmised tööd:
 Reklaamiraamatu käsikirja koostamine;
 Fotode tegemine;
 Raamatu tõlkimine vene ja inglise keelde;
 Reklaamiraamatu kujundamine ja trükkimine.
Projekti maksumus oli 8,0 tuh eurot, millest PRIA maksis 7,0 tuh eurot.
Suur-Lootsi 1 maa-ala uueks omanikuks on Eesti ettevõte, kes alustab pikemas perspektiivis maa-ala planeeringuga, mille
tulemusena tekib alale moodne sadam kaluritele ja jahtidele ning väiksemate reisilaevade randumiseks. Sellega antakse
täiendav tõuge uute töökohtade loomisele ning linna kui terviku arendamisele. Omanike huvi on arendada jõeäärset piirkonda
selleks, et arendada tulevikus edasi laevaliikluse, laevade teenindamine ja kalapüügiga seotud tegevusi.
2013. aastal sai MTÜ Hobused & Sport LEADER meetme raames toetuse hobuturismi arendamiseks Narva-Jõesuu linnas.
MTÜ Meie Pagar sai LEADER programmi raames toetuse kalakohviku “Laine” uuendamiseks. Aruandeperioodil MTP
“Virumaa kalurid” rahuldas FIE Sergei Gordeevi projekti “Kalapüük Narva jõel” taotluse. Ta sai raha viie paadi ja
paadisõiduks vajalike lisaseadmete soetamiseks. Eesmärgiks on pakkuda Narva-Jõesuu linna külastajatele mitmesugust
kalapüügi ja kalurieluga seotud meelelahutust ning ekskursioone ja konsultatsioone kalanduse teemal.
12. Kultuur ja huvialaharidus
Narva- Jõesuu Linnavalitsus peaspetsialisti kultuuri alal isikus koordineerib ja organiseerib kultuuri- ja spordialast tegevust.
Tegutsevad judo, tantsuring “Kullerkupp”, eesti naisansambel ja vene naisansambel. Ansamblite repertuaaris on erinevate
rahvaste laule ja palju ansamblijuhi autoriloomingut.
1. Laste Muusika-ja Kunstikool
Narva- Jõesuu linnas töötab Laste Muusika- ja Kunstikool, kus käib keskmiselt 54 õpilast.
Kooli õpilaste vanuseline koosseis käesoleval ajal hõlmab vanust alates 5 kuni 16 aastani. Vanemate õpilaste (kuni 18 aasta)
puudumine on põhjustatud kooli varase alustamisega (13-14 aastaselt lõpetab enamus seitsmeaastase põhihariduse, kaks
täiendavat aastat lõpetatakse vastavalt 15-16 aastaselt). Samuti mõjutab vanemate õpilaste puudumist gümnaasiumi õpilaste
pingelised programmid (17-20 aastat, 10-12 klassid).
Arvuliselt on koolis ülekaalus noorema astme õpilased. Vastavus käesoleval hetkel (2012-2013 õppeaasta) on õpilaste
jagunemine õppeastmete vahel järgmine:
Noorem aste: 72,0%
Vanem aste: 23,0%
Lisaklass: 5,0%.
2013. aastal oli 7 klassi: klaver, akordion, viiul, kitarr, flööt, vokaal ja koor. Muusikakoolis on moodustatud akordionistide

ansambel, kitarristide ansambel, 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.
2013. aastal rahuldas PRIA LEADER programmi raames Muusikakooli taotluse digiklaveri soetamiseks. Projekti maksumus
oli 3,0 tuh eurot, millest tagastab PRIA 2,0 tuh eurot järgmisel aastal. Peale selle oli soetatud veel üks digiklaver ja selleks
kulutati 1,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil ei rahuldanud EAS Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni projekti
vahendite lõppemise tõttu. 2014. aastal on kavas teostada Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide
heliisolatsioonitöid. Eeldatav maksumus on 30,0 tuh eurot, millest 21,0 tuh eurot kavatseb Muusikakool saada Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutuselt.
2012. aastal vastuvõetud Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli arengukava on dokument, mis koostatakse huvikoolide
seaduse nõuete, Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli põhikirja ja Narva-Jõesuu linna arengukava põhjal. NarvaJõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli arengukavas kajastub kooli põhitegevus kõikidel suundadel antud perioodil.
Arengukava koostamisest võtavad osa kõik õppenõukogu ja hoolekogu liikmed. Arengukava on koostatud kuni 2016. aastani.
Arengukava juhendab direktor.
Oma juubeliaastat võttis Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool vastu reaalsete saavutustega. Aruandeperioodil osales
akordionistide ansambel rahvamuusika festivali, mis toimus Sillamäel. Õpilased esitasid Ida-Virumaa kuulatajatele P.
Tšaikovski ja U. Veenre teoseid.
Vanamuusika ansambel ”Olor” koos tantsuringiga ”Kullerkupp” esitas uue ühise kava Kukruse Polaarmõisas toimunud
heategevusõhtu külalistele. Meie linna noored muusikud ja tantsijad aitasid oma esinemisega koguda raha hädasolijate jaoks.
Samuti tõestasid meie õpilased oma profesionaalset taset, osaledes muusikakoolide XVII festivalil ”Prinarovie 2013”. Nad
said diplomi osavõtu eest. Flöödi ja kitarri duett võitis esimese koha.
Kevadel osales vokaalansambel VII rahvusvahelisel konkurss-festivalil ”Kamerton”. Narva-Jõesuu tütarlapsed esitasid
kolmeosalise kava. Edestades Tallinna, Sankt-Peterburi ja teiste linnade esinejaid said meie tütarlapsed esikoha,
rahvusvahelise konkursi kuldmedali.
Aprillis veetsid Narva-Jõesuu Muusikakooli vanamuusika ansambli ”Olor” ja Narva-Jõesuu Keskkooli tantsuringi
”Kullerkupp” esinejad Tallinnas II rahvusvahelisel vanamuusika festivalil ”Külas”Väikesel ooperil, kus osalesid kollektiivid
Eestis, Moskvast, Sankt-Peterburist. Saavutatud edu ületas kõigi ootusi: Narva-Jõesuu Laste- ja Kunstikooli õpilane
Anastassia Olenevitš pälvis festivali laureaadi tiitli, ”Olor” ja ”Kullerkupp” said festivali peaauhinna Grand Prix.
Oktoobris toimus Muusikapäeva raames ”Kolme koori turniir”, kus osalesid Narva-Jõesuu, Aseri ja Narva koorikooli koorid.
Kõlasid laulud muusikast ja merest. Ürituse korraldamist toetasid Kultuurikapital, Meresuu SPA ja Spa hotell Narva-Jõesuu
& sanatoorium.
Narva-Jõesuu Laste- ja Kunstikooli õpilane Veronika Kuznetsova osales ”Laulukarusselli” lauluvõistlusel. Ta läbis
maakondliku vahevõistluse ning jõudis finaali, mille kandis üle Eesti Televisioon. Veronika võistles parima laulja tiitlile
kõige nooremas vanuserühmas.
Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool teeb koostööd linna Keskkooliga (sealhulgas kooli tantsustuudioga), lasteaiaga,
muuseumiga, raamatukoguga, samuti Eesti Ühinguga «Kalju» ja Vene Ühinguga «Allikas».
Aruandeperioodil oli eraldatud Eesti Kooriühingu poolt 300 eurot Laulu- ja tantsupeol osaleva Narva-Jõesuu Muusikakooli
mudilaskoori kulude katmiseks 2013/ 2014 hooajal. Toetuse kasutamise aeg on 01.09.2013 – 31.07.2014.
2. Raamatukogu
Narva-Jõesuu linnas on raamatukogu. Linnaraamatukogus kehtivad põhimäärus , mis on vastu võetud 27.01 2010.a. ja
kasutamiseeskiri , mis on kinnitatud ka 27. 01.2010.a.
Narva-Jõesuu linna Arengukavas aastateks 2011-2025 on raamatukogu ja kultuuri käsitlevad punktid
-linna jaoks tähtsate institutsioonide arendamine- kontserdimaja, rahvamaja, raamatukogu,
-kultuuri ja spordispetsialistide tegevuse toetus linna eelarvest,
-linna eelarvest rahaliste vahendite eraldamine linnale kuuluvate asutuste ja seltside tegevuseks vajalike hoonete ning rajatiste
majandus-ja kapitalikulude katteks.
Narva-Jõesuu linna raamatukogu asub aadressil Kesk tn 3, kus on Valge saal ürituste korraldamiseks ja Narva-Jõesuu Laste
Muusika- ja Kunstikool. Raamatukogu asub tsokli korrusel alates 2005 aastast. Internetipunkt asub eraldises 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.
2013. aastal tehti raamatukogus ventilisatsiooni parandamise töid. Meie raamatukogus ei ole wifi leviala.

Narva-Jõesuu raamatukogu arvestab komplekteerimisel teeninduspiirkonna huvisid. Suurem osa linna elanikest on vene keelt
kõnelevad. Aruandeperioodil on ostetud kokku 1202 eksemplari, venekeelseid teavikuid 987 eksemplari, eesti keeles 207
eksemplari. Ilukirjandust on juurde tulnud 1019 eksemplari. Ilukirjandust ostes pandi rõhku väärtkirjandusele.
Kultuurikapitali kirjanduse aastapreemia saanud või nomineeritud, kirjandusauhindu, riigi kultuuri aastapreemia saanud
raamatutele. Uuemaid menukirjanike raamatuid osteti kindlasti ka. Nende raamatutele on järjekord. 183 teavikut on ostetud
liigilist kirjandust. Lugejad küsivad rohkem ajaloolisi ja poliitikateemalisi raamatuid. Kunstikogu oleme täiendanud 26
teavikuga.
Aruandeperioodil on annetatud 587 eksemplari. Annetuste osakaal on suur, sest paljud puhkajad Peterburist on kinkinud
meile uusi väikesemõõtmelisi pehmeköitelisi ajaviiteraamatuid .
2013. aastal laenutati raamatukogus ilukirjandust 16 190 teavikut ja liigilist kirjandust 2 248 eksemplari. Võrreldes 2012.a
kasvas liigilise kirjanduse laenutus -246 teavikut aga ilu- ja lastekirjanduse laenutus on vähenenud 2013.a 362 raamatu võrra.
Tabel 1. Raamatukogu kasutamine (2012/ 2013 võrdlemine)
Lugejad
2012a

Lugejad
2013a

Muutus
+/-

Külastused
2012a

Külastused
2013a

Muutus
+/-

Laenutused
2012a

Laenutused
2013a

Muutus +/-

737

707

-30

10 967

11 135

+168

18 554

20 326

+1 772

Tabelist on näha, et Narva-Jõesuu raamatukogus on vähenenud täiskasvanute lugejate arv. Elanikkond vananeb, paljud
endised lugejad ei loe. Nooremad ja keskealised inimesed sõidavad ära kas õppima või tööle pealinna ja jäävadki sinna
elama, sest kohapeal on probleeme töökohtadega. Noored kasutavad interneti ja loevad sealt tasuta allalaetuid raamatuid eriti
on see hea võimalus vene lugejatel, nad sealt loevad seda raamatut enne kui raamatukogust.
Täiskasvanute külastuse arv on suurenenud. Raamatukogus käivad inimesed koopiaid tegemas, kasutatakse interneti, loetakse
ajakirjandust, tutvutakse busside sõiduplaanidega ja lihtsalt tullakse suhtlema. Enne muusikakooli tundi lapsed loevad või
mängivad raamatukogus.
Meie raamatukogus on lugejal võimalik tellida omal soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse teel raamatuid, mis
puuduvad kogus. 2013. aastal tellimused puudusid, pöörduti ise Narva Keskraamatukogu poole.
Koduteenindus on korraldatud ka nendele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama. Kuuel
korral oleme viinud 1 lugejale ajakirjandust koju.
Tabel 2. Laste teenindus (2012/ 2013 võrdlemine)
Lugejad lapsed Lugejad lapsed Muutus
2013a
2012a
+/-

Külastused
Külastused
lapsed 2012a lapsed 2013a

Muutus
+/-

Laenutused Laenutused Muutus
lapsed 2011a lapsed 2012a +/-

121

1 545

+26

1 552

121

0

1 571

1 390

-162

Lasteteeninduse osas on langenud laenutused. Põhjuseks on see, et lapsed võtavad õppeaasta jooksul laenutamisel ühekorraga
1-2 raamatut, koolivaheaegadel, eriti suvel on laenutuste arv natuke suurem. Koolis õpib ka vähem lapsi, sest noored pered
sõidavad mujale elama. Ja muidugi saavad paljud lapsed õppimiseks materjali internetist. Laste külastuste arv on suurenenud.
Enne muusikakooli tundi nad loevad või mängivad raamatukogus.
Linnaraamatukogu teeb koostööd Narva-Jõesuu kooli, lasteaia ja SOS lastekülaga. Igal aastal käivad vanema lasteaiarühma
lapsed raamatukogus ekskursioonil. Raamatukoguhoidjad käivad ka lasteasutustes, kus tutvustavad lastele uuemat kirjandust,
koostavad lugemise nimekirja. Igal aastal korraldatakse 1.-4. klassi lastele lasteraamatupäevale pühendatud
kirjandushommikuid. Lapsed esinevad, raamatukoguhoidja räägib raamatutest, kirjanike elust ja loomingust, lapsed
joonistavad teemakohaseid pilte. Pidu lõpeb maiustuste lauaga.
Traditsiooniks on saanud mäng „Samm-sammult“, mis korraldatakse koos Narva-Jõesuu Keskkooliga. 2013. aastal osalesid
4.-8. klassi õpilased. 2013. aastal oli linnas kaks tähtsat juubelit ja need on 20 aastat linna staatus ja 140 aastat kuurordit.
Mängijad pidid läbima mitu kontrollpunkti. Raamatukogu oli üks punktidest, kus lapsed pidid aja peale vastama linna
juubelile pühendatud viktoriiniküsimustele. Need olid meeldejäävamad üritused lastele.
Järgmisel aastal on kavas korraldada väikest käpiknukuteatrit, kus suuremad lapsed hakkavad esinema väiksematele lastele,
see ehk tooks lapsi raamatukogusse juurde.
Aruandeperioodil sõlmiti MTÜ-ga kokkulepe koostööst. Selle alusel oli tööpraktikal 66 tööpäeva 3 inimest, kes on olnud
pikaajaliselt töötud .
Narva-Jõesuu raamatukogu täidab kohalikus kultuurielus tähtsat rolli. Inimesed võivad tulla raamatukokku ajakirjandust
lugema, interneti kasutama, raamatuid laenutama, tutvuma linnavalitsuse ja linnavolikogu dokumentidega ja muidu suhtlema.

Raamatukogu korraldab erinevatele lugejarühmadele raamatukogu ja raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi.
Möödunud aastal korraldasime 21 üritust, 26 näitust ja 5 väljapanekut. Osales nendel üritustel 344 külastajat.
Aruandeperioodil toimus neli korda aktsioon “Raamat tasuta”, üritus „Jutustus Kalamehest ja linnukesest „ Peterburi
kirjaniku Sergei Korovini loomingust , filmi „Pihkva-Petseri kloostri saladused “ näitamine, raamatunäitus
„Hungerburg, Narva-Jõesuu, Ust-Narva“, ekskursioon “Aleksandr Puškini muuseumisse virtuaalselt”. Möödunud aastal
toimus linnaraamatukogus kolm raamatukogutundi, millest võttis osa 27 last. Väiksematele oleme rääkinud raamatukogust,
kuidas raamatut peab lugema. Suurematele oleme õpetanud kasutama e-kataloogi.
Selleks, et inimesed saaksid paremini teavet Narva-Jõesuu linnaraamatukogu tööst ja tegemistest , avaldatakse igas kohalikus
ajalehes „Narva-Jõesuu“ kultuurikalender, kus on märgitud kõik jooksva kuu üritused, ajalehes antakse infot viivisevabadest
päevadest. Samuti paigutatakse ürituste kohta infot linnas kuulutuste postidele.
2013. aastal kulutati kirjanduse soetamiseks 6,0 tuh eurot, millest 5,0 tuh eurot on eraldatud Kultuuriministeeriumi poolt.
Aruandeperioodil osteti kaks uut arvutit üldmaksumusega 1,0 tuh eurot , kaks raamaturiiulit, lauda ja kaks tugitooli.
Märkimisväärne oli aasta lõpul üleminek uuele raamatukoguprogrammi versioonile.
Aruandeperioodil ega järgmisel aastal ei ole ette nähtud vahendeid raamatukogu ehituse jätkamiseks raha puudumise tõttu.
3. Koduloomuuseum
Narva-Jõesuu muuseumis saab näha pildimaterjali kaudu kuurortlinna ajalugu ja kultuuri. Tutvustatakse tuntuid inimesi, kes
on siin elanud või siis suvitanud omaaegses Eesti Riveras.
2013. aastal korraldas Narva-Jõesuu Koduloomuuseum Linnapäevade raames fotofestivali “Päikeselinn”. Festevali eesmärk
on välja tuua kuurordi köitvus, linna päikeseline pool igal aastal. Muuseumis toimunud samanimelisel näitusel tutvusid
parimate esitatud töödega linnaelanikud ja Narva-Jõesuu külalised. Aruandeperioodil avati näitus “Päikeselinn” Narvas.
Näitusel oli esindatud nii professionaalsete fotokunstnike kui ka asjaarmastajate piltnike nägemus päikeseliset kuurortlinnast.
Novembris kogunesid kohalikud luulesõbrad Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis, kus tutvuti poeetide elulugudega. Vaiksel
õhtul kuulati eesti poeetide luulet eesti keeles ja tõlgituna vene keelde. Eesti naiseansambel pakkus toredaid vahepalu. Peo
lõpuakordiks sai tantsukollektiivi “Kullerkupp” esinemine tänaval muuseumi õuel.
Koduloomuuseum kutsus traditsiooniliselt avatavasse käsitöötuppa oma kätega jõulukingitusi teha armastavaid
käsitööhuvilisi ja lapsi. Aruandeperioodil oli avatud käsitöötuba kaks korda:
 14.12.2013. aastal avati lapitehnika tuntud meistri Natalja Kapajeva tööde näitus, kus meister andis ka origamitehnikas suveniiride valmistamise meistriklassi;
 21.12.2013. aastal tehti jõulukaarte populaarses scrapbooking tehnikas.
Aasta jooksul toimusid muuseumi hoones ja õues traditsioonilised ja populaarsed üritused, sealhulgas: Igor Severjanini
loomingust, Muuseumiöö, luuleõhtud „Metsa kohvik” ja „Eesti Luuletajad Narva Rivieral“. Juunis külastasid uuesti
Koduloomuuseumi luuletaja Konstantin Slutsevski järeltulijad.
Aasta jooksul Koduloomuuseum korraldas näitusi, sealhulgas: Iisaku muuseumi näitus „Talumatsist härrasmeheks“,
fotonäitus Mihhail Barõsnikovi loomingust koos raamatu „Tantsu Amadeus“ esitlusega, Narva kunstikooli näitus „Piirist
piirini: Ruhnu“.
2013.aastal on tutvunud Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ekspositsioonidega ja osalenud üritustel üle 1 200 külastaja.
Muuseum asub majas, kus on mõnda aega elanud ka tuntud Eesti kirjanik A.H. Tammsaare.
Aruandeperioodil osteti arvuti ja arvutilaud üldmaksumusega 1,0 tuh eurot.
5. Linna üritused
Aruandeperioodil eraldati linnaeelarvest organisatsioonidele kultuuri- ja sporditegevuse toetuseks 3,0 tuh eurot. Samuti on
sõlmitud kavatsuste protokoll Ivangorodiga. Protokollis on fikseeritud kahe linna kavatsused teostada edaspidi tihedat
koostööd, vahetades kultuurikollektiive, koolide ja noortedelegatsioone ning spordikollektiive.
2013. aastal toimusid järgmised tähtsamad üritused:
1. Suvel toimus Narva-Jõesuus noore kunstniku päev. Sündmusel osalejateks olid igas vanuses lapsed, nende vanemad,
vanavanemad. Heledas pargis kõlasid laulud laste- ja multifilmidest, ning nende saatel joonistasid lapsed asfaldile suure
linna. Üritus toimus Kultuurikapitali toel.
2. Augustis- oktoobris toimusid Heledas pargis traditsioonilised küünlavalgusõhtud muusikaga. Augustis esines Trio
Romance, “saksofon ja tuuba” ning ansambel Senjo. Septembris esines esmakordselt Narva-Jõesuus rahvusvaheliselt tuntud
Belgia kitarrist Myrddin De Cauter. Oktoobris rõõmustas muusikaarmastajaid virtuoosse mänguga Inna Lai, ansambli
Campanelli juhataja. Üritus toimus Kultuurikapitali toel.

3. 2013. aastal oli korraldatud näitus, kus oli esitatud ligikaudu 30 Narva Fotoklubi liikmete Jelena Kissina ja Igor Višnjakovi
tööd. Vaatamiseks välja valitud fotod on pühendatud maailma kõige ilusamate ja õrnemate asjade – neidude ja lillede –
kujutamisele.
4. Linnapäevade raames toimus rannas iga-aastane liivakujude valmistamise konkurss. Osavõtjatele oli antud käsitlemiseks
teema “Linna sünnipäev”. Võistlejaid oli Tallinnast, Tartust, Narvast, Narva-Jõesuust, Kohtla-Järvelt, Moskvast ja
Peterburist.
5. Suvel oli avatud Valges saalis Sergei Stepanovi fotonäitus. Näitus toimub iga-aastase üritusena “Portree linna taustal”, mis
on pühendatud inimesele või sündmusele.
6. Juunis tähistati Rahvusvahelist Lastekaitsepäeva ja ülemaailmset piimapäeva.Ürituste külalistele pakuti võimalust
valmistada kohapeal avatud õpitubades omale “selle-suve-suveniir” päris oma kätega. Politsei- ja Piirivalveamet tõi
tutvumiseks välja oma tehnika, Maanteeamet tuletas meelde liiklusreegleid. Päeva naelaks oli extreme bike show, kelle
esinejad tulid kohale Lätist.
7. Kevadel etendati M. Lätte ajaloolise draama “Ühe pärli pärast” lavastus. Korraldaja oli tuntud dramaturg Urmas Allik, kes
juhib loomeühendust “Teine Laine”. See oli rahvusvaheline projekt Venemaa ja Eesti vahel, millest võtsid osa Moskva
“Malõi Teatr” näitlejad, Vene draama stuudio õpilased, Tallinna Linnateatri kunstnikud ja Narva Ilmarine teater. Lavastus
rääkis Liivi sõja algusest, mille konkreetne toimumispaik olid Ida-Virumaa piiriäärsed alad. Kokku oli korraldatud kolm
etendust. Etendused toimusid Narva-Jõesuu Kuursaali taga.
8. Suvel tähistas Narva-Jõesuu linn traditsiooniliselt kalurite päeva, mille raames lindistas Eesti Televisioon populaarse
laulusaate “Lauluga maale” järjekordse ülekande. Koos Narva-Jõesuu rahvaga laulsid kaluritest Gerli Padar ja Getter Jaani
instrumentaalansambli saatel. Erikülalisena esines kalurite päeval retro-popansambel “Olgaklyosh”. Ansambli repertuaaris
olid originaalselt umber tehtud möödunud aastate hitid. Kalurite päeva tähistatakse iga-aastaselt. See on linna üks
suurematest üritustest, kuhu tuleb palju rahvast Ida-Virumaalt.
9. Narva-Jõesuus toimus Aleksandr Bolotkini kontsert täissaalile. Noor pianist vallutas kõikide kuulama tulnute südamed
oma virtuoosse klaverimänguga.
10. Linnapäevad on linna suursündmus. Linnapäevade tähistamine kestab tavaliselt nädal aega ning kavas on palju kultuurija spordiüritusi. Linnapäevade raames viidi traditsiooniliselt läbi meremiili jooks ja karnevalirongkäik.Karnevali teema oli
Narva-Jõesuu sünnipäev. Linnapäevade raames korraldati fotofestivali “Päikeselinn”, näitus “Portreed linna taustal”. Samuti
toimus rannas ragbiturniir. Korraldajaks oli Ragbiklubi Narva Patriots. Turniiril osalesid ragbiklubid üle kogu Eesti: Tallinna
Kalev, Märjamaa Vikat, Tartu Lelo, Uudeküla Bulldogs, Narva Patriots ja Paide-Türi segameeskond. Lavale tulid Eesti
estraaditähed Tatjana Mihhailova, Mikk Saar ja ansambel Swingers. Kutsuti tuntud Narva-Jõesuu suvitajad ja vene laulja
Irina Ponarovskaja iga-aastasele heategevusõhtule. Programmis olid huvitavad kohtumised, mälestused, positiivsed
emotsioonid ja heategevuslik loterii. Narva-Jõesuu linna 20. linnapäevade peasponsoriks olid AS Astri Narva ja OÜ Fama
Invest.
11. Linnapäevade raames toimus juba traditsiooniline puhkpillilahing, mis tõi kuurortlinna tagasi puhkpillimuusikakultuuri.
Üritusel osalesid Mäetaguse Puhkpilliorkester, Kaitseliidu Tallinna Maleva Orkester ja Aseri Orkester. Üritus toimus IVOL-i
ja Kultuurikapitali toel.
12. Sügisel toimus Silmufestival. Laval esinesid loomingulised kollektiivid Ahtmest ja Narva Laste loomingu majast ning
ansambel “Revanš”. Laste meelelahutuseks töötasid atraktsioonid. Jõhvi teater Tuuleveski esitas muinasjutu “Mašenka ja
karu” ning mängis koos lastega. Kõik kontserdilava läheduses paiknenud toitlustuskohad pakkusid maiutamiseks roogasid
silmust. Festivali üks huvitavamaid ja kirgikütvamaid meelelahutusi oli konkurss “Püüa õnne sabast!”, kus osavõtjatel tuli
paljakäsi võimalikult palju silmu akvaariumist kinni püüda.
13. Aruandeperioodil toimus Eakate inimeste päev. Sel korral kutsuti üritustest osavõtjaid “kuldse ea reisile”. “Rong” reisis
oma sõitjatega ruumis ja ajas, külastas Brasiiliat, Venemaad, Ukrainat, Hiinat ja Prantsusmaad. Igas peatuses ootasid külalisi
esinemised, asukohamaa kultuuri ja kommetega seotud huvitavad mängud.
14. Suvel toimus järjekordne festival “7 linna muusika”, Maailmakuulsa Mnozil Brassi eeskujul loodud koosseisu peamiseks
eesmärgiks on esitada vaskpillidel muusikat. Konserdikava oli koostanud maailmakuulsatest hittidest.
15. Talvel toimus Narva-Jõesuu SPA & sanatooriumi saalis kontsert venekeelse “Raadio 4” poolt korraldatava
heategevusürituse raames. Eelmisel aastal kogutud raha annetati Narva lasteaia “Muinasjutt” heaks.
16. Novembris toimus Narva-Jõesuu Laste- ja Kunstikooli ruumis luuleõhtu “Soolo kahele”, kus kõlas kaasaegsete vene
autorite Andrei Dementjevi ja Larissa Rubalskaja looming. Õhtut täiendas muusikalisest küljest vokaalansambel “Istok”.
17. Narva-Jõesuu linna tantsukollektiiv “Kullerkupp” osales Kohtla-Nõmme kaevanduspargi-muuseumi alal toimunud
talvisel tuhamägede tantsupeol. Tantsupeo traditsiooniks on lepitada maad talle kaevandamise kaudu tehtud kahju pärast.
Peorituaalid olid vahvad: kivide toomine kivihiide, tule süütamine, selle käest kätte andmine.
18. Suvel toimus linnapäevade raames Narva-Jõesuu rannal viies “Meremiili jooks”. Meremiili trass kulges mööda vett ja
pehmet liiva. Oli neli erineva pikkusega trassi: 300, 500 (üks ring), 1 000 (kaks ringi) ja 2 000 (neli ringi) meetrit. Meremiili

jooks ei ole ainult võistlus, vaid ka aktiivse eluviisi pidupäev. Lisaks toimus ka tavatu jooks suurtes Crocsi firma
kummisussides. Üritusest võttis osa kokku 160 inimest. Korraldajaks olid Narva-Jõesuu Linnavalitsus ja spordiklud “Äkke”.
Üritus toimus Kultuurkapitali toel.
19. Riias toimusid septembris Euroopa noorte meistrivõistlused sambomaadluses , millest võttis osa Narva-Jõesuu sportlane
Vlada Stepanova. Ta võitis kaalukategoorias kuni 44 kg pronksmedali. Samuti sai Vlada Stepanova Euroopa meistri tiitli
sumos. Ta on Eesti meister kuni 15-aastaste hulgas. 2013. aastal premeeris Narva-Jõesuu Linnavalitsus linna parimat sportlast
Vlada Stepanovat.
20. Kevadel toimus Narva-Jõesuu Keskkooli saalis iga-aastane perede spordipäev, millest võtsid osa õed ja vennad, emad ja
isad, vanaemad ja vanaisad.
21. Talvel toimus Narva-Jõesuus rahvusvaheline judoturniir. Turniirile kogunes 37 sportlast Tallinnast, Tartust, Narvast,
Sillamäelt, Narva-Jõesuust ning Vene Föderatsiooni Kingissepa ja Ivangorodi linnadest. Turniirist võtsid osa sportlased
erinevatest vanuseklassidest. Võistlused oli korraldatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse toel.
2012. aastal on PRIA poolt rahuldatud Narva-Jõesuu linna taotlus V. Srelkovi käsikirja“ По Золотому кольцу Гунгербурга”
tõlkimine vene keelest eesti keelde. Käsikirja maht on 787 234 tähemärki ( 437,5 lk, lk 1 800 tähemärki tühikutega). Projekti
maksumus on 5,0 tuh eurot, millest Narva-Jõesuu linna omafinantseerimine on 1,0 tuh eurot. Narva-Jõesuu linna nõue
järgnevaks perioodiks on 4,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil on eraldatud Eesti Vabariigi poolt toetus summas 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna üldkasutatava
tenniseplatsi projekteerimiseks, mis on kavas teostada järgmisel aastal.
Narva-Jõesuu linnas tegutseb Narva-Jõesuu Niguliste koguduse pühapäevakool, kus käivad koos eesti ja vene keelt
kõnelevad lapsed. Koos meisterdatakse õpetaja juhatuse all põnevaid mänguasju ja kingitusi tähtpäevadeks, joonistatakse,
kuulatakse lugesid piiblist, lauldakse. Lastega koos tulnud vanemad löövad samuti pühapäevakooli tegemistes kaasa.
Pühapäevakool tegutseb enamasti annetustest saadud tulude abil. 2013. aastal käi pühapäevakoolis keskmiselt 21 last.
2013. aastal on eraldatud Narva-Jõesuu linna ja samuti teiste linnade mittetulundusühingutele 4,0 tuh eurot ürituste
korraldamiseks Narva-Jõesuus.
2014. aastal planeeritakse jätkata eelnevatel aastatel käivitunud traditsioonilisi tegevusi ning jätkuvalt arendada vaba aja
tegevusi.
13. Haridus.
1.Koolieelsed asutused.
Narva- Jõesuu linnas on lasteaed “Karikakar”, kus on 5 rühma (sh 1 eestikeelne rühm). 2013. aastal käis lasteaias keskmiselt
65 last. Üldnäitajad olid 18,7 % ehk 15 lapse võrra vähem kui 2012. aastal. 2014. aastal sügisel läheb kooli 17 last. Laste arvu
muutustest annab ülevaate alljärgnev graafik :

Lasteaiakohtade täitumus oli 31.12.2013. aasta seisuga 70,7 % ( lasteaiakohtade reserv oli 17, sealhulgas eestikeelses rühmas
11). Linna lasteaia teenuseid kasutavad ka teiste omavalitsuste lapsed: Narva linnast 12 last, Tallinnast 2 last, Kohtla- Järvelt
4 last, Mooste vallast 1 laps.
Lasteaias töötab kokku 14 pedagoogi, nende hulgas on osalise tööajaga liikumis-, muusika-, eesti keele õpetajad ja logopeed.
2013. aastal kinnitati Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” arengukava 2013-2017. Dokument sisaldab lasteaia arengukava
põhieesmärke, tegevuskava prioriteetseid suundi.
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.
Lasteaed areneb pidevalt. Asutus on avatud uuendustele. Lasteaed on haridusasutus asjatundliku personaliga, kus
võimaldatakse lastele mitmekülgne ja tervislik areng koostöös huvirühmadega ning luuakse tingimused lapse edukaks
lõimumiseks Eesti ühiskonda
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.
Sisemised tugevused

Sisemised nõrkused

• projektide kirjutamine;

• paviljonid, mis ei kaitse tuule/vihma eest;

• rühmal eraldi mängu- ja magamisruum;

• puudub kõnnitee;

• riidekuivatuskapid igas rühmas;

• suured küttearved mõõturi puudumise tõttu;

• noored, arenemisvõimelised töötajad;

• puudub valvur – õueala on valveta.

• kogemustega töötajad;
• enesetäiendamise võimalus igas töölõigus.
• head töötajatevahelised suhted;
• on välja kujunenud algatusvõimeliste lastevanemate tuumik;
• loodusõpet võimaldav keskkond lasteaia lähiümbruses;
• väljakujunenud traditsioonilised üritused;
• õppekäikude korraldamisel soodne transport (Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse buss);
• koostöö valdkonnas tegutsevate asutustega Narvas ja IdaVirumaal;
• koolitustel osalejad annavad kolleegidele tagasisidet õpitu
kohta;
• taskukohane õppetasu lastevanematele;
• eelarveliste vahendite säästlik kasutamine

Välised võimalused

Välised ohud

• linnalehe olemasolu;

• halb liikluskorraldus jalakäijatele lasteaia lähiümbruses
(puudub kõnnitee);

• linna raamatukogu külastamine;
• lasteaia ressursside kärped linnaeelarve pingelisuse tõttu;
• lasteaia hea maine – traditsioonide kujunemine;
• Narvas töötavad Narva-Jõesuu elanikud viivad oma lapsi
• aktiivne kultuurielu linnas: mitmesugused seltsid, ringid, Narva lasteaedadesse;
teatrid, näitused;
• töötus – lapse kojujäämine;
• tihe koostöö linnavalitsusega ja soosiv suhtumine lasteaeda;
• suurem osa kohalikust elanikkonnast on sisserännanud,
puudub kogukondlik ühtekuuluvustunne,
• personali erialane koolitamine;
• kogemuste omandamine teiste lasteaedade

• noorte lahkumine välismaale.

külastamisest, sõprussidemete loomine;
• lapsevanemate teavitamine lapsega
seotud probleemidest, lapsevanemate kaasamine probleemide
lahendamisse;
• personali ja lastevanemate koostöö.
Personali arengu tagamiseks on loodud lasteaias võimalused osaleda erinevate töögruppide töös, projektide ettevalmistamisel
ja läbiviimisel, piirkonna ja maakonna suurüritustel, ainesektsioonide töös. 2013. aastal võtsid Narva-Jõesuu lasteaia
pedagoogid osa iga-aastasest pedagoogilisest konverentsist. Konverentsi eesmärgiks oli teha kokkuvõtteid ja arutada
võimalusi realiseerida kvaliteetselt uusi riiklikke õppeprogramme läbi õppe korraldamise kaasaegse tõlgenduse. Koolitusel
käinud pedagoog annab saadud informatsiooni ja teadmised edasi lasteaiasisesel pedagoogide seminaridel. Samuti
korraldatakse arenguvestlusi ja atesteerimist. Pakkumise korral antakse võimalus praktikantide juhendamiseks. 2013. aastal
oli üliõpilane Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist ja praktikant MTÜ-st Power Tugikeskus.
Aruandeperioodil on toimunud järgmised koolitused pedagoogidele:
 Sahara Interaktiivse tahvli kasutamine lasteaias;
 Psühholoogiline nõustamine. Korraldajaks oli Ida-Virumaa Õppenõustamiskeskus;
 Reguleerija pädevuskoolitus;
 Tulekahjuõppus oli korraldatud kogu personalile.
2013. aastal osales Narva-Jõesuu lasteaed “Karikakar” festivalil “Kuldkalake”, mis toimus Narva kultuurimajas “Rugodiv”.
Kasvandikud olid festivalil kõige nooremad esinejad. Nad esitasid vaatajatele teatraliseeritud muusikalse muinasjutu
“Lumekuninganna”. Lasteaia pedagoogid on täitnud suurepäraselt oma ülesandeid õpetada lapsi kuulama ja mõistma kaunist,
arendada laste loomingulisi andeid ja kujutlusvõimet, avada nende ees muusika, sõna ja liikumise salapärane maailm.
Narva-Jõesuu lasteaias käisid tuntumad lasteteatrid Jõhvist, Sillamäelt ja Narvast oma armastatud muinasjutukangelastega.
Majandusraskuste tõttu ei olnud linnal võimalusi suurendada pedagoogide palku. Narva- Jõesuu lasteaia pedagoogide
palgamäärad on 26,0 % võrra madalamad kui kooli pedagoogide palgamäärad.
Veel üheks probleemiks on see, et meie lapsed käivad teiste omavalitsuste lasteaedades. 31.12.2013.a. seisuga käis 37 last
Narva linna lasteaedades ning Paldiski linna lasteaias 1 laps.
Narva- Jõesuu lasteaia hoone on suhteliselt heas seisukorras ja suuremahulised remonditööd pooleli. 2013. aastal oli kavas
elektrisüsteemi renoveerimine Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toel. Projekt jäi rahuldamata vahendite lõppemise tõttu.
Järgmisel aastal proovime uuesti. Eeldatav projektimaksumus on 30,0 tuh eurot, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
rahastamine 85,0 % ehk 25,0 tuh eurot ja omaosalus 15,0% ehk 5,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil sai lasteaed täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks. Haridus- ja Teadusministeerium
eraldas vahendeid kõigile vene õppekeelega koolieelsetele lasteasutustele, kus toimub eestikeelne aineõpe. Eesti keele õpe on

korraldatud Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” neljas rühmas.
Sponsorite abil sai lasteaed endale SMART-tahvel. Digitaalne puutetundlik tahvel on nagu suur arvutiekraan, kus õpetaja
saab näidata lastele kõikvõimalikke pilte, sellel saab luua põnevaid keskkondi õppetööks, käega erinevaid objekte liigutades.
Õpetajad koostavad õppematerjale lastele nii, et väikesed õpilased võivad joonistada, õppida kirjutamise algtõdesid ja muud,
mida saab salvestada tunni lõpus.
2. Keskharidus.
Narva-Jõesuu keskkool tegutseb keskkoolina alates 1997.a. Narva-Jõesuu Keskkooli põhimääruse kohaselt kool võimaldab
omandada haridust kahel tasemel: põhiharidus ja keskharidus.
Käesoleval ajal õpib Narva-Jõesuu Keskkooli 11-12 klassis 31 õpilast. Kokku õpib koolis 137 last, sealhulgas:
1.klass 8 õpilast

7.klass 13 õpilast

2.klass 10 õpilast

8.klass 11 õpilast

3.klass 9 õpilast

9.klass 13 õpilast

4.klass 11 õpilast

11.klass 14 õpilast

5.klass 17 õpilast

12.klass 16 õpilast

6.klass 15 õpilast
Antud arv on suhteliselt muutuv, kuna õppeaasta jooksul toimub õpilaste liikumine koolide vahel. Võrreldes eelmise aastaga
on õpilaste arv vähenenud 17 õpilase võrra. Õpilaste arv on vähenenud seoses 10 klassi kadumisega. 10 klass puudub
tingituna Narva-Jõesuu Keskkooli järkjärgulisest reorganiseerimisest. 2015.a. sügisest alustab kool tööd põhikoolina.
Õpilaste arvu muutustest annab ülevaate alljärgnev graafik:

Graafik nr 2. Õpilaste arvu muutused.
31.12.2013. aasta seisuga käis meie koolis 46 õpilast teistest omavalitsustest, sealhulgas Narva linnast 36 õpilast, Sillamäelt 2
õpilast, Tallinnast 6 õpilast, Mäetaguse vallast 2 õpilast. Neid on rohkem kui 2012. aastal 4,4 % ehk 2 õpilase võrra. Samuti
käivad meie linna õpilased teiste omavalitsuste koolides, sealhulgas Narvas 67 õpilast, Vaivaras 2 õpilast ja Tallinnas 1
õpilane.
Aruandeperioodil sõitis koolibuss, mis teostas Narva-Jõesuu Keskkooli õpilaste kooli toimetamist ja koolist äravedu.
Koolibuss teeb kaks reisi päevas ainult koolipäevadel.
Narva-Jõesuu Keskkoolis on 11 klassikomplekti. Koolis töötab kokku 22 pedagoogi. Kõikidel pedagoogidel on
pedagoogiline kõrgharidus ja 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.
Kooli tugipersonali palkade suurus jääb alla teistele maakonna analoogilistele koolidele. See seab kahtluse alla asutuse
jätkusuutlikkuse. Kui keegi lahkub, on sellise palgatasemega kvalifitseeritud tööjõu leidmine ülimalt problemaatiline.

Aruandeperioodil võttis Narva-Jõesuu Linnavolikogu vastu otsuse Narva-Jõesuu Keskkooli järkjärgulise reorganiseerimise
kohta Narva-Jõesuu Põhikooliks. Sellise otsuse tingisid tõsised põhjused. Eesti Vabariik on asunud korrastama
üldhariduskoolide võrku. Eraldi koolides lahutati põhikoolid (1-9 klass) ja gümnaasiumid (10-12 klass). Haridus ja
Teadusministeerium eeldab, et tugeva gümnaasiumiastme tagab vähemalt 3 paralleelklassi ehk arvestuslikult 252 õpilase
olemasolu. Gümnaasiumivõrgu korrastamise eesmärgiks on õpetajate töötasu suurendamine ning gümnaasiumihariduse
konkurentsivõime ja mitmekesisuse suurendamine.
Haridus ja Teadusministeerium on asunud gümnaasiumivõrku korrastama kasutades administratiivse ressursina koolide
riigipoolset rahastamist. Väikese õpilaste arvuga gümnaasiumiastme pidamine ilma omavalitsuse lisarahastuseta on
muutunud võimatuks. Narva-Jõesuu keskkooli prognoos kolme aasta pärast on kuni 20 õpilast kogu gümnaasiumiastme
peale. Käesoleva aasta põhikooli lõpetajatest planeerib gümnaasiumiastmes edasi õppida 4 õpilast.
Alates 2013. aastast finantseerib riik eraldi summadega põhikooli ja gümnaasiumi astme õpetajaid.
Keskkooli gümnaasiumiastme tegevus lõpetatakse järkjärguliselt:
1. 2013/ 2014 õppeaastal ei avatud 10. klassi;
2. 2014/ 2015 õppeaastal ei avata 11. klassi;
3. Alates 2015/ 2016 õppeaastst tegutseb kool Narva-Jõesuu Põhikoolina.
Hirm, et põhikoolina jätkates viivad lapsevanemad oma lapsed juba nooremast kooliastmest ära, ei ole põhjendatud. Narva
linn planeerib alates 2014-2015 õppeaastast reorganiseerida 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.
Alates 2013. aasta sügisest on avatud Narva-Jõesuu keskkoolis esimene klass osalise eestikeelekümblusega. Eesmärgiks on
anda kõige noorema vanusrühma õpilastele võimalus saada algharidus kodulinnas. On ju teada fakt, et kõige lühem kodutee
on kõige ohutum ja annab lisaks rohkem vaba aega koduste meelelahutuste jaoks.
Alates 2014/2015 õppeaastast on kavas avada kaks esimest klassi, sealhulgas täis eestikeelekümbluse ja osalise
eestikeelekümblusega. Kool planeerib mitte rohkem kui 10 õpilast täiskeelekümblusega klassis ja vähemalt 15 õpilast osalise
keelekümblusega klassis. Alanud õppeaastast on suurendatud märgatavalt eesti keeles õpetatavate ainetundide arvu. Juba täna
õpetatakse eesti keeles ühiskonnaõpetust, eesti kirjandust, inimeseõpetust, kehalist kasvatust ja tööõpetust. Kooli eesmärgiks
on see, et lõpetanu valdab lisaks oma emakeelele veel kahte keelt. Hoolitamata eesti keeles õppimisest jääb Narva-Jõesuu
Keskkool vene laste kooliks, kus hoitakse ja väärtustatakse vene kultuuri ja kombeid.
Euroopa struktuurifondide toel tegeleb Eesti aktiivselt karjääriteenuse süsteemi arendamise ja inimeste nõustamisega.
Õpilaste karjääriteenuse arenduse 2007-2013.a õppeprogrammi oli lülitatud valikainena teema “Karjääri planeerimine”.
Narva-Jõesuu Keskkoolis õpetatakse seda ainet juba kaks aastat, 2013. aastal 9. ja 11. klassile. Aine kolm põhilist teemat,
sealhulgas :
1. Eneseteadvus ja enda isiku analüüs, nende teadmiste tähtsus karjääri planeerimisel;
2. Karjääriinfoga kursis olemine ( õppimisvõimalused ja tööle asumine);
3. Planeerimine ja otsuste vastuvõtmine.
SA Misa toel läbisid Narva-Jõesuu Keskkooli gümnasistid Tartu Ülikooli Narva kolledži korraldatud kursuse “Noorte
konkurentsvõime parandamine tööturul”. Õpingu eesmärgiks oli arendada Ida-Virumaal elavatel noortel teadmisi ja oskusi
karjääri planeerimisel. Osalejad läbisid internetikeskkonnas individuaalse testimise ning said karjäärispetsialistilt isikliku
konsultatsiooni.
Kooli tegevuse ümberkorraldamine lähtub siiski ennekõike Narva-Jõesuu linna laste reaalsetest huvidest. Õpilasel on
võimalik lähtuda valikutes oma võimetest ja huvidest ja sellest tulenevalt on tulevikus avatud rohkem võimalusi.
Linna koolis on võimalik osa võtta paljudest huviringidest. Käesoleval ajal tegutsevad tantsu, kunsti, male ja spordiringid,
vokaalansambel ja inglise keele õppe ring. Osalesime vabariiklikus projektis “Minu Riik”. Põhikooli õpilased omandasid
kodanikuhariduse programmi. Seitsmenda, kaheksanda ja üheksanda klassi õpilased osalesid projektis “Säästmine kui
elustiil”. Projekti raames katsuti muuta tarbimisharjumusi säästlikumaks. Projekti “Hoia oma kodu” raames uuriti meie Narva
jõe ökosüsteemi. Õpilased said kodujõest uusi teadmisi hüdroloogias, zooloogias ja botaanikas. Projektis osales ka Illuka
Kooli kuues klass. Projekt on teostatud Ida- Virumaa Omavalitsuste Liidu toel.
Õppeaasta alguses kuulutas Narva-Jõesuu Keskkooli noortemeeskond ametlikult lõppenuks, läbi kogu suve kestnud projekti
“Be active. Use your body and mind”. Projektis osalenud noored töötasid terve suve, korraldades noortele ja linna külalistele
aktiivset meelelahutust. Projekti eesmärk oli tutvustada noortele aktiivset eluviisi vabas õhus ilma arvutita. Programmi
“Euroopa Noored” poolt toetatava projekti teeb ainulaadseks see, et noored ise algatavad, töötavad ürituse välja ja viivad
selle ellu. Noortel tekkib võimalus muuta ümbritsevat maailma, teha seda paremaks ja ilusamaks. Projekti käigus olid tehtud
järgmised tööd:

1. Reedeti jooks rannas;
2. kahepäevane matk “Fire! Wi-Fi puudub”;
3. Spordipäev Toila pargis;
4. Fotokvest Narva-Jõesuu Koduloomuuseumis fotofestivali raames;
5. Rannavolle;
6. Flashmob, mis kogus noori tantsima sütitavate ladina-ameerika rütmide saatel.
Noored otsustasid mitte piirduda ühe projektiga ja töötavad välja uut ideed. Kooli administratsioon toetas oma õpilaste
algatust ning eraldas kabineti noorsootöö jaoks.
Üle-elmise aasta sügisest osaleb Keskkool rahvusvahelise programmi “Comenius” raames europrojektis “Veel üks tee
Euroopa integratsiooni ja aktiivse kodaniku positsioonini”, mis on spetsialiseeritud alg-, põhi- ja keskastme hariduse
arendamisele Euroopa koolides. Projektist võtavad osa koolid Poolast, Saksamaalt, Hispaaniast, Türgist, Austriast ja Eestist.
Projekt toimub kultuurivahetuse vormis. Eesmärgiks on arendada partnerlust ja sõprussuhteid Euroopa riikide laste vahel
ühise tegevuse kaudu projektiosaliste riikide kultuuripärandi ja traditsioonide tundmaõppimisel; lapsi arvutistest eemale viies
parandada omavahelise suhtlemise kaudu osalejate inglise keele oskust, tõsta õpetajate ja õpilaste kompetensust
rahvusvahelises koostöös. 2013. aastal külastasid õpilased Saksamaad ja Türgit, kus elasid peredes ja suhtlesid omavahel
inglise keeles. Veebruaris võtsid Narva-Jõesuu Keskkooli lapsed ise külalisi vastu. Programmis olid Eesti-teematilised
mängud ja viktoriinid, meistriklass ja rahvuslike toitude tutvustamine, tundide külastamine, külaskäik Tallinna ja ühine
diskussioon eesti haridussüsteemi üle. Järgmisel aastal on kavas lähetused Hispaaniasse ja Austriasse. Projektimaksumus on
20,0 tuh eurot, mida rahastab SA Archimedes. Projekt kestab kuni 31.07.2014.a. Aruandeperioodil kulutati 13,0 tuh eurot.
Kool sõlmis koostöölepingu SA Innove. Sellega osaleme pilootprojektis “Vene õppekeelega kooli valikud toetada õpilaste
toimetulekut põhikoolijärgses eestikeelses õppes”.
Kool osales ja saavutas häid tulemusi matemaatika alases õpilaste vabariiklikus võistluses “Pranglimine”.
Koolis on Õpilaste Omavalitsus, mis põhineb õpilaste õigusel iseseisvalt otsustada ja korraldada õpilaselu vastavalt
seadusandlusele ja lähtudes õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.
Narva- Jõesuu keskkooli hoone on suhteliselt heas seisukorras. Aruandeperioodil oli kavas tuletõkkeuste paigaldamine.
Selleks esitas Keskkool projekti EAS-le. Projektimaksumus oli 12,0 tuh eurot. Rahataotlust ei rahuldatud. 2013. aastal on
teostatud peasissekäigu trepikäsipuude paigaldamine 1,0 tuh eurot, köögi sissekäigu trepi ehitus 1,0 tuh eurot, koosolekute
ruumi renoveerimine 2,0 tuh eurot. Kokku 4,0 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.
Järgmisel aastal planeerib Keskkool teostada tuletõkkeuste paigaldamise. Selleks on kavas kasutada linna eelarve vahendeid .
Eeldatav projektimaksumus on 17,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil sai Keskkool täiendavalt 500 eurot eestikeelse aineõppe läbiviimise toetuseks.
2013. aastal oli eraldatud Narva-Jõesuu Keskkoolile 200 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside ujumise
algõppe programmi läbiviimiseks. Aruandeperioodil käisid 9 õpilast ujulas, kus toimus 30 ujumistundi.
2013. aastal ostis Keskkool 3 multimeediaprojektoriga arvutit , millest üks arvuti oli soetatud SA Tiigrihüppe poolt eraldatud
vahenditest summas 1,0 tuh eurot. Kokku kulutati 2,0 tuh eurot.
14. 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. Narva- Jõesuu
linnas on välja arendatud koduteenused, mida teostab linnavalitsuse palgal olev hooldustöötaja. Koduteenuseid kasutavad 14
inimest .
Kaks suuremat sotsiaaltoetuse liiki on toimetulekutoetus ja hooldajatoetus. 31.12.2013. a seisuga sai toimetulekutoetuse 80
peret ja see oli 7,0 % vähem kui 2012.aastal. 16.10.2013. aastal suurendas Narva-Jõesuu Linnavolikogu oma määrusega nr
103 eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel. Aruandeperioodi lõpus sai hooldajatoetust 14 inimest, mis
oli 2012. aasta tasemel.
Alates 2013. aasta juulist alustati vajaduspõhise peretoetuse maksmist, mida sai 10 peret. Vajaduspõhine peretoetus on toetus,
mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele. Vastavalt 2013. aasta
riigieelarve seadusele oli vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir perekonna esimesele liikmele 280 eurot kuus. Igale
järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele oli vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 140 eurot kuus ning igale
alla 14-aastasele perekonnaliikmele 84 eurot kuus.Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus
riigieelarve vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse suurus oli 9,59 euro kuus ühe lapsega perele ja 19,18 eurot kuus kahe ja
enama lapsega perele.

2013. aastal maksis linn sünnitoetust iga lapse kohta 191,73 eurot. Lisaks kingib linn sünni registreerimisel lapse
voodipesukomplekti. Aruandeperioodil on sündinud 19 last . Sünnitoetuste väljamaksmiseks kulutati 4,0 tuh eurot.
Matusetoetust maksab linn isiku surma korral 127,82 eurot. Aruandeperioodil on surnud 25 inimest. Linn maksis selleks 3,0
tuh eurot.
Madala sissetulekuga peresid toetas linn osaliselt või täielikult kooli või lasteaia toiduraha tasumisega.
Linn maksab 1. klassi laste koolitarvete ostmise toetust 63,91 eurot.
Aasta jooksul makstakse toetust eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 12,78 eurot.
Igal aastal makstakse jõulutoetust kõikidele pensionäridele, paljulapselistele peredele ja puuetega lastele. Aruandeperioodil
maksti pensionäridele arvestusega 31,96 eurot inimesele ning paljulapselistele peredele ja puuetega lastele arvestusega 25,56
eurot lapsele.
Puuetega 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.
Aruandeperioodil sõitis eakatele mõelnud bussiliin marsruudil Narva-Jõesuu – Narva ja tagasi. Buss teeb kaks reisi päevas
ainult tööpäevadel. Ka järgmisel aastal on kavas eraldada vahendeid bussiliini käigus hoidmiseks.
Järgmisel aastal on kavas jätta sünnitoetus, 1. klassi laste koolitarvete ostmise toetus, matusetoetus isiku surma korral,
jõulutoetus ja toetus eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 2013. aasta tasemele.
Samuti kompenseerib linn 0,64 eurot avaliku sauna pileti maksumusest kuni 16.a. laste ja pensionäride eest saunateenuse
osutajale esitatud aruannete alusel.
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 sihtasutus.
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. 2013. aasta lõpus oli Hooldekodus 2 Narva- Jõesuu
linna elanikku.
Narva-Jõesuu Perekodu tegevus on peatatud alates MTÜ-ga SOS Lasteküla Eesti Ühing sõlmitava asenduskoduteenuse
osutamise halduslepingu jõustumisest.
20.04.2012. aastal sõlmis Narva-Jõesuu linn MTÜ-ga SOS Lasteküla Eesti Ühing asenduskoduteenuse osutamise
halduslepingu tähtajaga kuni 31.12.2036.a., millega MTÜ osutab 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. Halduslepingu alusel andis Narva-Jõesuu
Linnavalitsus üle MTÜ-le kõik volitused, kohustused ja vastutuse sõlmida asenduskodu teenuse osutamise leping. MTÜ
tagab oma külades ja programmides teenuse pakkumise, töötajate väljaõppe ja koolituse, kõigi uute meetodite rakendamise
ning teenuse kvaliteedi ning seoses tema turundustööga lisavahendid teenuse paremaks korraldamiseks. Narva-Jõesuu
Linnavalitsusel on õigus teostada kontrolli asenduskoduteenuse osutamise üle Narva-Jõesuu linnas. Aruandeperioodil on
laekunud Narva-Jõesuu linna eelarvesse lastele asenduskoduteenuse osutamiseks 345,0 tuh eurot, mille Narva-Jõesuu
Linnavalitsus kandis üle MTÜ-le SOS Lasteküla Eesti Ühing. Seisuga 31.12.2013.a. elas peremajades 36 last vanuses 1-19
aastat. Ühes majas elavad sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsed. Üks maja on eestikeelne.
2013. aastast mindi Narva-Jõesuus üle peremudelile, mis tähendab, et lapsed hakkasid elama kindlate perevanematega ja
kadus vahetustega töötavate kasvatajate süsteem.
Narva-Jõesuu linna ja Ida-Viru Maavalitsuse vahel oli sõlmitud Haldusleping asenduskoduteenuse rahastamise
korraldamiseks, mis kehtis kuni 31.12.2013. Narva-Jõesuu linn ei sõlminud uut halduslepingut.
2012. aastal Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi poolt oli antud tasuta Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kasutamisse kaks
elektriautot Mitsubishi I-MiEV. Narva-Jõesuu Linnavalitsus kasutab üht elektriautot oma sotsiaaltöötaja ja hooldustöötaja
klienditööga seotud tegevuseks. Aasta lõpuks oli elektriauto läbisõit 3 847 km (aruanne on esitanud Sotsiaalministeeriumile).
Teine elektriauto on üle antud MTÜ-le SOS Lasteküla Eesti Ühing kasutusse asendukoduteenuse osutamiseks Narva-Jõesuu
territooriumil. Aasta lõpuks oli elektriauto läbisõit 19 012 km (aruanne on esitanud Sotsiaalministeeriumile).

Aruandeperioodil jätkati väljaõpet Narva-Jõesuust pärit töötutele. Projekti rahastas Euroopa Sotsiaalfond. Projekti eesmärk
oli tutvustada töötuid olukorraga Eesti ja välisriikide tööturul, avada nende potentsiaal, õpetada tööleasumisega seotud
dokumente õigesti vormistama. Õppeprogrammis olid psühholoogilised treeningud, juriidiline moodul, käsitöö. Tutvuti
kriisieelarve ja kokkuhoidliku majandamise teadmise alustega. Novembris toimus ekskursioon Prandi külla. Peale koolituse
lõppemist algas õppuritel tööpraktika Narva ja Narva-Jõesuu ettevõtetes, organisatsioonides ja firmades. Peale praktika
lõppemist said õppurid diplomid ja soovituskirjad töökohtadele kandideerimiseks. Projekt jätkub ja järgmisel aastal
planeeritakse moodustada veel üks grupp.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Töötukassa vahel oli sõlmitud Vabatahtliku töö leping, mille eesmärk on anda töötutele uusi
tööoskusi ja kogemusi, tööalaseid kontakte ning kaasata neid tugevamini ühiskondlikku ellu.
Aruandeperioodil alustasid linnas elavad töötud vabatahtliku töö programmi raames tööd Narva-Jõesuu heakorrastamisel.
Vabatahtliku töö toimumise ajavahemik oli 20.06.2013 – 31.12.2013.a.
15. Tervisekaitse ja meditsiiniline teenindamine
Narva- Jõesuu linnas hoolitsevad tervise eest kaks perearsti . Linnas on üks hambaarst ja apteek. Narva- Jõesuu
Sanatooriumis ja SPA hotellis “Meresuu” võib samuti saada meditsiinilist teenust. Lähimad polikliinikud ja haigla on Narvas.
Peamised probleemid valdkonnas on artsiabi kättesaadavus.
Narva- Jõesuu arengukava alusel on kavas luua tervisekeskus erinevate terviseteenustega.
1.5. Ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses on ette nähtud meetmed finantsdistsipliini tagamiseks ning
finantsvõimekuse suurendamiseks. Finantsdistsipliini tagamise meetmete eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse üksuste
finantsstabiilsuse tagamine, finantsraskuste ennetamine, investeerimistegevuse rentaabluse tagamine ning finantsjuhtimise
läbipaistvus ja selgus. Samuti on oluline riigi kui terviku huvides integreerida omavalitsuste finantstegevus senisest suuremal
määral valitsussektori fiskaalpoliitika eesmärkidega.
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsdistsipliini meetmed on:
1) põhitegevuse tulemi lubatav väärtus aruandeaasta lõpu seisuga on null või positiivne;
2) netovõlakoormus võib aruandeaasta lõpul ulatuda lõppenud aruandeaasta põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude
kuuekordse vaheni, kuid ei tohi ületada sama aruandeaasta põhitegevuse tulude kogusummat. Kui arvutatud põhitegevuse
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60,0% vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest, võib
netovõlakoormus ulatuda kuni 60,0 % vastava aruandeaasta põhitegevuse tuludest.
Narva-Jõesuu linna fnantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmine (tuhandetes eurodes)
2013
Põhitegevuse tulud

Põhitegevuse kulud

Maksutulud

1 282

Kaupade ja teenuste müük

590

Saadud toetused

1 010

Muud tegevustulud

43

Põhitegevuse tulud kokku

2 925

Antud toetused

-220

Muud tegevuskulud

-2 430

Põhitegevuse kulud kokku

-2 650

Põhitegevuse tulem*
Investeerimistegevus

275
Põhivara soetus

-2 266

Põhivara müük

21

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

2 174

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

-713

Finantstulud ja finantskulud

-1

Investeerimistegevus kokku

-785

Ülejääk/puudujääk
Võlakohustused

-510
Laenukohustused

69

Toetuste ja siirete kohustused

327

Toetusteks saadud ettemaksed

5

Muud pikaajalised võlad, mis nõuavad tulevikus 34
raha väljamaksmist

Likviidsed varad

Võlakohustused kokku

435

Raha ja pangakontod

-268

Likviidsed varad kokku

-268

Netovõlakoormus **

167

Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustused

167

Netovõlakoormuse ülemmäär ***

Netovõlakoormuse
ülemmäära
netovõlakoormuse vahe ****

Põhitegevuse tulude ja kulude vahe

275

Põhitegevuse tulud

2 925

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe

1 650

60% põhitegevuse tuludest

1 755

jaPõhitegevuse tulude kogusumma (100%)

2 758

6-kordne põhitegevuse tulude ja kulude vahe

1 483

60% põhitegevuse tulude kogusummast

1 588

Tabelist on näha, et aruandeperioodil jälgis Narva-Jõesuu linn kõiki finantsdistsipliini meetmeid.
*Põhitegevuse tulem on positiivne ehk 275,0 tuh eurot. Põhitegevuse tulem on põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude
vahe. Põhitegevuse tulem on oluline finantsnäitaja. Positiivne põhitegevuse tulem näitab, et Narva-Jõesuu linn suutis
aruandeperioodil katta jooksvate tulude arvelt jooksvaid kulusid.
** Netovõlakoormus on võlakohustuste ja likviidsete varade vahe aruandeperioodi lõpul ja see on 167,0 tuh eurot.
Võlakoormuse arvestamisel on lähtutud netoarvestuse põhimõttest, et suuremas summas likviidsete vahendite olemasolul
saaks omavalitsusüksustele võimaldada suuremas summas kohustuste võtmist. Netovõlakoormuse arvestus tagab
adekvaatsema pildi tegelikust finantsseisust.
***Netovõlakoormuse ülemmäär on aruandeperioodi lõpul:

1) põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe 1 650,0 tuh eurot;
2) 60% põhitegevuse tuludest 1 755,0 tuh eurot.
Arvestused näitavad, et põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on väiksem kui 60,0% aruandeaasta
põhitegevuse tuludest summas105,0 tuh eurot. Sel juhul võib netovõlakoormus ulatuda kuni 60,0% aruandeperioodi
põhitegevuse tuludest ehk 1 755,0 tuh euroni.
Netovõlakoormus vähendab Narva-Jõesuu linna võimalust kohustuste võtmist summas 167,0 tuh eurot.
****Netovõlakoormuse ülemmäära ja netovõlakoormuse vahe määrab võlakohustuste maksimaalset ulatust.
Netovõlakoormuse ülemmäära ja netovõlakoormuse vahe on aruandeperioodi lõpul :
1) põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe on 1 483,0 tuh eurot (netovõlakoormus – põhitegevuse
tulude ja põhitegevuse kulude kuuekordne vahe);
2) 60% põhitegevuse tuludest on 1 588,0 tuh eurot (netovõlakoormus- 60,0% põhitegevuse tuludest).
See tähendab, et 31.12.2013.a seisuga on Narva-Jõesuu linnal võimalik võtta võlakohustusi kuni 1 588,0 tuh euroni.
1.6. Sisekontroll
Sisekontrolli teostab Narva- Jõesuu linnavolikogu revisjonikomisjon, mis on kolmeliikmeline. Revisjonikomisjonil on
koostatud tööplaan, mille alusel kontrollitakse linnavalitsuse ja linna asutuste tegevuse seaduslikkust.Aruande- perioodil on
kontrollitud jäätmeveolepingud, Narva-Jõesuu linna kommunaalteenuse 2012. aasta tulud ja kulud, Linnavalitsuse töötajate
ametijuhendite vastavus tegelikult täidetavatele kohustustele. 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.
1.7. 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.
Aruandeperioodil on vastu võetud Narva-Jõesuu linna arengukava osana eelarvestrateegia 2014-2017. 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 2017.
Aruandeperioodil on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel laenuleping nr
5-1/13/8, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 217,0 tuh eurot omafinantseeringu tagamiseks. Laenu
väljamakseperiood on 2013-2015. Laen on vormistatud lõpptähtajaga 27.08.2032.a. Samuti on ette nähtud maksepuhkus kuni
31.12.2015.a. See tähendab, et Narva-Jõesuu linn hakkab tagastama laenu alates 01.01.2016.a. Maksepuhkuse ajal maksab
linn ainult intressi, mille suurus arvestatakse tagastamata laenusummalt.
Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on seisuga 31.12.2013.a. laenu kohustust kogusummas 69,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil ei olnud valuutariski. Laenulepingud on sõlmitud eurodes. Valuutarisk tekib kursimuutuse ohu tõttu.
Finantsnäitajate tabelist on näha, et ei olnud likviidsusriski 2013.aastal, sest 1 käibevara eurot on olemas kohustuste ühe euro
kohta. 2013.a. vastava laenu puhul on tagatiseks linna eelarves olevad vahendid.
Intressiriski ei olnud. Aruandeperioodi jooksul oli intressimäär üsna madal ehk 1,343.
Linna tehingupartnerite krediidiriski maandamiseks seab linn riigihangete läbiviimisel omapoolsed tingimused pakkujate
finantsnäitajatele, mis on hankele kvalifitseerumise eelduseks.
2. 2013. aasta raamatupidamise aruanne
2.1. Bilanss (tuhandetes eurodes)
Lisad
Varad

31.12.2013.a

31.12.2012.a.

6 138

4 154

Käibevara

922

595

Raha ja pangakontod

2

268

423

Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded

3

93

88

Muud nõuded ja ettemaksed

4

561

84

5 216

3 559

Põhivara
Finantsinvesteeringud

7

30

30

Kinnisvarainvesteeringud

8

621

386

Materiaalne põhivara

9

4 564

3 141

Immateriaalne põhivara

10

1

2

Kohustused ja netovara

6 138

4 154

Lühiajalised kohustused

1 023

288

500

51

11

131

132

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 12

392

105

103

0

Muud kohustused ja saadud ettemaksed 12

34

0

Laenukohustused

69

0

5 012

3 866

Reservid

26

26

Akumuleeritud ülejääk (puudujääk)

3 844

4 927

Aruandeperioodi tulem

1 142

-1 087

Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele

Pikaajalised
kohustused

Netovara

13

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

2013.a.

2012.a.

5 102

3 510

1 282

1 161

Tulumaks

3

1 086

980

Omandimaksud

3

100

103

Maksud kaupadelt ja teenustelt

3

96

78

590

499

11

11

14

579

488

Saadud toetused

15

3 186

1 764

Muud tulud

16

44

86

Kasum/kahjum põhivara müügist

2

14

Muud tulud varadelt

15

16

Trahvid

24

19

Saastetasud ja hüvitised

1

0

Eespool nimetamata muud tulud

2

37

-3 959

-4 598

-932

-1 770

Sotsiaaltoetused

-121

-136

Muud toetused

-811

-1 634

Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest

Tegevuskulud
Antud toetused

17

Tööjõukulud

18

-1 173

-1 177

Majandamiskulud

19

-1 137

-862

Muud kulud

20

-497

-143

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

21

-220

-646

1 143

-1 088

-1

1

Intressikulu

-1

0

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt

0

1

1 142

-1 087

Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud

22

Aruandeperioodi tulem

3. Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)
Lisad
Rahavood põhitegevusest

2013.a.

2012.a.

Aruandeperioodi tegevustulem

1 143

-1 088

220

646

379

30

-2 177

-894

-2

-14

712

1 559

275

239

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus

-8

-40

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus

1

14

Kokku rahavood põhitegevusest

268

213

-1 820

-178

-1 820

-178

21

23

0

1

Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15

1 732

552

Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 17

-424

-396

-491

2

Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

21

Käibemaksukulu põhivara soetuseks
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

15

Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

17

Korrigeeritud tegevustulem

Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)
Materiaalse põhivara soetus

9

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Laekunud põhivara müügist
Laekunud intresse ja muid finantstulusid

22

Kokku rahavood investeerimistegevusest
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud

13

69

0

Tasutud intresse

22

-1

0

0

-20

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

68

-20

Puhas rahavoog

-155

195

Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul

423

228

Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul

268

423

Makstud muud finantskulud

Raha ja selle ekvivalentide muutus

-155

195

2.4. Netovara muutuste aruanne (tuhandetes eurodes)
Reserv

Saldo 31.12.2011.a.

26

Akumuleeritud

Netovara

ülejääk (puudujääk)

kokku

4 923

4 949

Aruandeperioodi tulem ( 2012.a.)

-1 087

Põhivara ümberhindlus

4

Saldo 31.12.2012.a.

26

3 840

Aruandeperioodi tulem ( 2013.a.)

1 142

Põhivara ümberhindlus *

4

Saldo 31.12.2013.a.

26

3 866

4 986

5012

* 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)
2013. Aasta2013. aasta2013. aasta2013. aasta
esialgne
lõplik
eelarve
eelarve
eelarve
eelarve
täitmine
täitmine
(%)
1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

2 563

2 700

2 899

107,4%

Maksutulud

1 165

1 197

1 275

106,5%

Füüsilise isiku tulumaks

1 012

1 044

1 078

Maamaks

73

73

102

Reklaamimaks

4

4

5

Teede ja tänavate sulgemise maks

6

6

5

Parkimistasu

70

70

85

Tulud kaupade ja teenuste müügist

551

575

586

101,9%

Saadavad toetused tegevuskuludeks

815

896

996

111,2%

Sh tasandusfond (lg 1)

402

402

402

Sh toetusfond (lg 2)

356

368

368

Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks

57

126

226

32

32

42

14

14

16

2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU

2 546

2 683

2 631

98,1%

Antavad toetused tegevuskuludeks

197

242

209

86,4%

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 144

153

120

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

43

79

79

Mittesihtotstarbelised toetused

10

10

10

2 349

2 441

2 422

Personalikulud

1 185

1 195

1 161

Majandamiskulud

1 141

1 237

1 261

Muud kulud

1

1

0

Reservfond*

22

8

PÕHITEGEVUSE TULEM

17

17

268

3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-713

-526

-492

Põhivara müük (+)

22

272

21

Põhivara soetus (-)

-3 066

-3 228

-1 820

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)

2 509

2 566

1 437

Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-)

-130

-130

-129

Finantstkulud (-)

-48

-6

-1

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-))

-696

-509

-224

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

273

122

69

Kohustuste võtmine (+)

312

125

69

Kohustuste tasumine (-)

-39

-3

0

-387

-155

Muud tegevustulud
Sh laekumine vee erikasutusest

Muud tegevuskulud

5. LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, - -423
vähenemine)

131,3%

99,2%

6.
PÕHITEGEVUSE
KULUDE
JA5 790
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI

6 047

4 581

75,8%

Üldised valitsussektori teenused

395

361

335

92,8%

Valla- ja linnavolikogu

47

47

41

Valla- ja Linnavalitsus

208

230

223

Reservfond

22

8

Muud üldised valitsussektori teenused

8

8

8

Valitsussektori võla teenindamine

48

6

1

Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku

62

62

62

Avalik kord ja julgeolek

8

8

6

Päästeteenused

8

8

6

Majandus

253

355

278

Põllumajandus

17

17

14

Kalandus ja jahindus

1

1

1

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

104

156

116

Veetransport

2

2

0

Turism

58

93

91

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine

13

28

1

Muu majandus (sh.majanduse haldamine)

34

34

33

Ülalnimetamata majanduse kulud kokku

24

24

22

Keskkonnakaitse

3 186

3 280

2 102

Jäätmekäitlus (prügivedu)

176

180

162

Heitveekäitlus

136

136

131

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse, haljastus

6

6

4

Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku

2 868

2 958

1 805

Elamu- ja kommunaalmajandus

122

133

116

75,0%

78,3%

64,1%

87,2%

Tänavavalgustus

93

93

80

Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus

29

40

36

Vabaaeg, kultuur ja religioon

273

298

274

Sporditegevus

10

10

9

Puhkepargid ja baasid

10

15

8

Laste muusika- ja kunstikoolid

96

97

90

Raamatukogud

49

54

53

Muuseumid

18

18

16

Kultuuriüritused

57

71

67

Seltsitegevus

4

4

4

Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

11

11

9

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh. haldus

18

18

18

Haridus

915

956

921

Alusharidus-lasteaiad

248

249

227

Gümnaasiumid

534

553

541

Õpilasveo eriliinid

12

13

13

Muud hariduse abiteenused

120

140

139

Muud haridus, s.h. Hariduse haldus

1

1

1

Sotsiaalne kaitse

638

656

549

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse

6

6

5

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

35

36

35

Muu eakate sotsiaalne kaitse

111

112

51

Laste ja noorte sotsiaalhoolekande asutused

344

349

345

Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse

11

18

6

Riiklik toimetulekutoetus

89

98

76

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

8

8

5

Muu sotsiaalne kaitse, sh. sotsiaalse kaitse haldus

34

29

26

91,9%

96,3%

83,7%

Muud näitajad

2013. Aasta2013. aasta2013. aasta
esialgne
lõplik
eelarve
eelarve
eelarve
täitmine

Aasta alguse seisuga
Võlakohustused

3

3

3

Likviidsed varad

423

423

423

Võlakohustused

276

125

72

Likviidsed varad

0

36

268

Perioodi lõpu seisuga

*2013. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 22,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati reservfondist
14,0 tuh eurot ehk 63,6 % ning kulutati 14,0 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.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist, v.a. kauplemiseesmärgil hoitavad
väärtpaberid, tuletisinstrumendid ning edasimüügi eesmärgil soetatud finantsvarad ja –kohustused, mida kajastatakse õiglases
väärtuses.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus rakendas alates 01.01.2012 RTJ-d, mis on kohustuslikud alates 01.01.2013 algavatele
majandusaastatele.
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 likviitsuse 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 soetusmaksumus. 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 sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes,
mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev. Valitsev mõju tekib üldjuhul õigusest määrata enam kui 50 %
sihtasutuse või mittetulundusühingu juhtimisorgani liikmetest. Osalused on bilansis kajastatud kapitaliosaluse meetodil.
Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50 % tütarettevõtja hääleõiguslikest
aktsiatest või osadest, on võimeline komtrollima tütarettevõtja tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või
tagasi kutsuda enamikku nõukogu liikmetest. Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse hääleõigusega aktsiatest
või osadest 20 kuni 50 %. Osalusi tütar- ja sidusettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse kapitaliosaluse meetodil.
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 2 000 eurost (kuni
31.12.2010 soetatud varade korral alates 1917 eurost). Varad, mille kasulik tööiga on üle 1 aasta,kuid mille soetusmaksumus
on alla 2 000 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
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 ja kunstiväärtusi, muuseumieksponaade, raamatuid, 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 2 000 eurost (kuni 31.12.2010 soetud varad alates 1 917 eurost). Immateriaalset põhivara kajastatakse
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara
amortiseerimisel 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
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

tavakorras,

analoogselt

muu

põhivaraga.

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. Olulised tehingukulutused
võetakse efektiivse intressimäära arvutamisel arvesse ja kantakse kohustuse eluea jooksul intressikuludesse.
Sihtfinantseerimine
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.
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 Maksu- ja
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.
KOV seotud osapooleks on:
1. KOV valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud, kelle juhtimises osaleb KOV
otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu hääleõigusega alates 20%-st;
2. KOV volikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning KOV 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;
- 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.
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
31.12.2013

31.12.2012

Arvelduskontod pankades

268

423

Raha ja pangakontod kokku

268

423

LISA 3. Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Jäägid
alguses

perioodiAruandeperioodil
liikumised

toimunudJäägid perioodi lõpus

Lühiajalised nõudedTekkepõhiselt Laekumised Lühiajalised nõuded
seisuga 31.12.2012 arvestatud tulu
seisuga 31.12.2013
MAKSUD
Füüsiliste isikute tulumaks

78

1 086

1 078

86

Maamaks

5

100

102

3

Tulud loodusressursside kasutamisest 5

15

16

4

MAKSUD KOKKU

88

1 201

1 196

93

Maksud kaupadelt ja teenustelt

31.12.2013

31.12.2012

Reklaamimaks

6

3

Teede ja tänavate sulgemise maks

5

5

Parkimistasud

85

70

Kokku

96

78

Maksud on kajastatud tekkepõhise printsiibi järgi.
LISA 4. Muud nõuded ja ettemaksed
31.12.2013

31.12.2012

Nõuded ostjate vastu

66

61

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded

-41

-39

Muud nõuded

8

5

Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded

-6

-4

Saamata sihtfinantseerimine (vt lisa 15)

505

58

Maksude ettemaksed

1

1

Ettemakstud toetused

28

2

KOKKU

561

84

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses
31.12.2013

31.12.2012

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses

-43

-54

Aruandeaastal laekunud ebatõenäoliselt laekuvaks tunnistatud nõuded

0

1

Aruandeaastal ebatõenäoliseks tunnistatud nõuded (vt lisa 20)

-4

-5

Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvad nõuded tunnistatud lootusetuks

0

15

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpus

-47

-43

LISA 5. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Narva-Jõesuu linn osaleb Narva-Jõesuu Hooldekodu SA juhtimises, omades nõukogus kolm liikmekohta seitsmest. NarvaJõesuu Hooldekodu SA (ei ole kajastatud konsolideerimata aruannetes osalusena) tähtsamad finantsnäitajad on järgmised
31.12.2013. a. seisuga:
Aasta

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad aasta lõpus

Tegevustulud

Tegevuskulud

Tulem

Varad

Netovarad

2013

1 077

-1 117

-40

3 798

3 669

2012

1 625

-1 184

442

3 826

3 712

LISA 6. Osalused sidusettevõtjates
Narva-Jõesuu linnal on 2 sidusettevõtjat:
Nimetus, aasta

OÜ Freeland Property

Osaluse
määr (%)

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad aasta
lõpus

Tegevus-tulud Tegevus-kulud Tulem

Varad

Neto-varad

0

11

3

25

2013*
2012
OÜ Narva-Jõesuu Arendus

25

0

0

2013

0

0

0

2

2

2012

0

0

0

2

2

* 2013 aasta aruande koostamise perioodil puuduvad OÜ Freeland Property andmed.
LISA 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud
31.12.2013.
Asutused

Osaluse määr %

Osaluse jääk

AS Narva Vesi

1,44

28

OÜ Freeland Property

25

1

OÜ Narva-Jõesuu Arendus

25

1

Finantsinvesteeringud kokku

30

LISA 8. Kinnisvarainvesteeringud
31.12.2013

31.12.2012

Soetusmaksumus perioodi algul

515

447

Akumuleeritud kulum perioodi algul

-129

-108

Bilansiline jääkväärtus perioodi algul

386

339

Üle viidud materiaalsesse põhivarasse

-5

-8

Üle toodud materiaalsest põhivarast

282

75

Müüdud põhivara *

-19

0

Aruandeperioodi kulum ja allahindlus

-23

-20

Kokku liikumised

235

47

Soetusmaksumus perioodi lõpul

782

515

Akumuleeritud kulum perioodi lõpul

-161

-129

Bilansiline jääkväärtus perioodi lõpul

621

386

Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt

10

11

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

21

16

*Müüdud põhivara:
2013. aastal oli müüdud munitsipaalkorter asukohaga Narva-Jõesuu, Karja tn 18v-16 Veronika Stepanovale, kes on NarvaJõesuu Linnavalitsuse ametnik, ja tema abikaasale. (vt lisa nr 23).

Kõik kinnisvarainvesteeringud on antud kasutusrendile.
LISA 9. Materiaalne põhivara
Hooned jaMasinad
rajatised seadmed

149

3 439

184

65

355

4 192

-918

-75

-58

0

-1 051

149

2 521

109

7

355

3 141

0

10

0

2

1 876

1 888

Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine** 4

0

0

0

0

4

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest

0

5

0

0

0

5

Kulum ja allahindlus

0

-169

-25

-2

0

-196

Üle viidud kinnisvara investeeringutesse

0

-282

0

0

0

-282

Ümberhindlused***

4

0

0

0

0

4

Kokku liikumised

8

-436

-25

0

1 876

1 423

157

3 148

178

67

2 231

5781

-1 063

-94

-60

0

-1 217

157

2 085

84

7

2 231

4 564

Maa

Hooned jaMasinad
rajatised seadmed

143

4 798

111

65

345

5 462

-812

-87

-52

0

-951

143

3 986

24

13

345

4 511

Soetused ja parendused

0

68

69

0

11

148

Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine

6

277

59

0

0

342

Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest

0

8

0

0

0

8

Kulum ja allahindlus

0

-603

-15

-6

0

-624

Müüdud jääkväärtuse mahakandmine

-1

-9

0

0

0

-10

Soetusmaksumus

Jääk
perioodi
Kogunenud kulum 0
alguses 31.12.2012.
Jääkväärtus
Soetused ja parendused*

Soetusmaksumus

Jääk perioodi lõpusKogunenud kulum 0
31.12.2013.
Jääkväärtus

Soetusmaksumus

Jääk
perioodi
Kogunenud kulum 0
alguses 31.12.2011.
Jääkväärtus

jaMuu
põhivara

Lõpetamata
tööd
jaKokku
ettemaksed

Maa

jaMuu
põhivara

Lõpetamata
tööd
jaKokku
ettemaksed

Üle viidud kinnisvara investeeringutesse

-75

0

0

0

-75

Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine 0

-1 135

-28

0

0

-1 163

Ümberhindlused

1

3

0

0

0

4

Ümberklassifitseerimine

0

1

0

0

-1

0

Kokku liikumised

6

-1 465

85

-6

10

-1 370

149

3 439

184

65

355

4192

-918

-75

-58

0

-1 051

2 521

109

7

355

3 141

Soetusmaksumus

0

Jääk perioodi lõpusKogunenud kulum 0
31.12.2012.
Jääkväärtus

149

2013. aasta liikumised :
* Soetused ja parandused:
1. Projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arvendamine” raames soetatud materiaalne põhivara, mis on kajastatud
gruppis “Lõpetamata ehitus”, summas 1 876,0 tuh eurot(vt lk 13, osa nr 4 „Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses “).
** Saadud mitterahaline sihtfinantseerimine:
1. Kinnistu tasuta üleandmise lepingu, kinnistamisavalduse ja asjaõiguslepingu nr 1578, mis on sõlmitud 11.09.2013.a. Eesti
Vabariigi ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel, võttis Narva-Jõesuu Linnavalitsus vastu omandisse maa Hirve tänava all
(katastritunnus 51301:009:0002,transpordimaa, pindala 8 454 m2) maksumusega 4,0 tuh eurot.
*** Ümberhindlused.
1. Peale munitsipaliseerimisprotsessiga seotud toimingute läbiviimist on võetud arvele maa (pindala 3 765 m2) aadressil
Vabaduse tn 17 (katastritunnus 51301:002:0026) maksumusega 2,0 tuh eurot. Aluseks on riigi raamatupidamise üldeeskirja §
45 p.3.
2. Peale munitsipaliseerimisprotsessiga seotud toimingute läbiviimist on võetud arvele maa (pindala 2 713 m2) aadressil
Pargi tn 10a (katastritunnus 51301:002:0005 ) maksumusega 2,0 tuh eurot. Aluseks on riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45
p.3.
Kasutusrendile antud materiaalne põhivara
Maa

Kokku

35

35

Soetusmaksumus

35

35

Akumuleeritud kulum

0

0

37

37

Soetusmaksumus

37

37

Akumuleeritud kulum

0

0

Jääkväärtus 31.12.2012.a.

Jääkväärtus 31.12.2013.a.

Maa on antud tasuta kasutusrendile.
Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 1 820,0 tuh eurot, mis tuleneb järgmistest
summadest:
1) aruandeaasta soetuste summa 1 888,0 tuh eurot,
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 379,0 tuh eurot (vt ka lisa 20),

3) lahutatud aasta lõpuks tarnijatele tasumata 447,0 tuh eurot.
LISA 10. Immateriaalne põhivara
Arenguvälja-minekud

Muu
põhivara

Ettemaksed

Soetusmaksumus perioodi alguses

0

6

0

6

Akumuleeritud kulum

0

-4

0

-4

0

2

0

2

Amortisatsioon ja allahindlus

0

-1

0

-1

Soetusmaksumus perioodi lõpus

0

6

0

6

Akumuleeritud kulum

0

-5

0

-5

0

1

0

1

Jääkväärtus
31.12.2012.a.

Jääkväärtus
31.12.2013.a.

perioodi

alguses

perioodi

lõpus

Kokku

Arenguvälja-minekud

Muu
Ettemaksed
põhivara
Kokku

Soetusmaksumus perioodi alguses

4

5

1

10

Akumuleeritud kulum

-4

-2

0

-6

0

3

1

4

Ümberklassifitseerimine

0

1

-1

0

Amortisatsioon ja allahindlus

0

-2

0

-2

Soetusmaksumus perioodi lõpus

0

6

0

6

Akumuleeritud kulum

0

-4

0

-4

2

0

2

Jääkväärtus
31.12.2011.a.

perioodi

alguses

Jääkväärtus perioodi lõpus 31.12.2012.a. 0

LISA 11. Võlad töövõtjatele
31.12.2013

31.12.2012

Töötasu võlgnevus

52

51

Deklareerimata maksud

33

32

Puhkusetasude kohustus

45

49

Muud võlad töövõtjatele

1

0

KOKKU

131

132

31.12.2013

31.12.2012

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused

54

52

Toetuste andmise kohustused *

328

37

Sihtfinantseerimiseks saadud ettemaksed

5

13

Tagatistasud

3

3

Muud kohustused

1

0

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud

1

0

KOKKU LÜHIAJALISI KOHUSTUSI

392

105

Muud kohustused saadud ettemaksed **

34

0

KOKKU PIKAAJALISI KOHUSTUSI

34

0

LISA 12. Muud kohustused ja saadud ettemaksed

* Toetuste andmise kohustused:
1.AS Narva Vesi 283,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojeti raames.
2.Saima Rakenduskõrgkoolile 14,0 tuh eurot , Imatra linnale 12,0 tuh eurot ja Tartu Ülikoolile 19,0 tuh eurot rahvusvahelise
projekti “Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk AVE” raames. Summa rahastab Edela-Soome Regionaalnõukogu (vt lisa nr 4).
Antud projektis osutab Narva-Jõesuu linn vahendamise tegevust.
**Aruandeperioodi lõpuks on bilansi jaos “Pikaajalised kohustused” näidatud 34,0 tuh eurot. See summa näitab võlgnevust
AS-le Narva Vesi Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti raames ning on kinnipeetava summa
kinnipidamine ja kuulub väljamaksmisele 2015. aastal.
LISA 13. Laenukohustused
Järelejäänud tähtajaga

Kokku

2-3 a
Jääk seisuga 31.12.2013
Laen

69

69

0

0

Jääk seisuga 31.12.2012
Laen

Lõpp-

Intressi- Alus

Jääk

Intressikulu

Laenu andja

tähtaeg

määr

SA
Keskkonnainvesteeringute27.08.2013 1,343
Keskus

valuuta 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2012
EUR

69

0

0

0

Aruandeperioodil on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel laenuleping nr
5-1/13/8, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu 1 217,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti omafinantseeringu tagamiseks. Laenu väljamakseperiood on 2013-2015. Samuti on ette nähtud
maksepuhkus kuni 31.12.2015.a. See tähendab, et Narva-Jõesuu linn hakkab tagastama laenu alates 01.01.2016.a.
Maksepuhkuse ajal maksab linn ainult intressi, mille suurus arvestatakse tagastamata laenusummalt. Aruandeperioodil ei
makstud intresse. Panditud varasid ei ole.
LISA 14. Müüdud tooted ja teenused
2013

2012

Tulud haridusalasest tegevusest

142

138

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest

11

9

Tulud üldvalitsemisest

8

7

Tulud muudelt majandusaladelt

0

1

Üür ja rent

58

43

Õiguste müük

2

2

Muu toodete ja teenuste müük

3

8

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest*

345

269

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud

10

11

Kokku

579

488

*Rahastamine asenduskoduteenuse osutamiseks perioodil 01.01 kuni 31.12.2013.a.
LISA 15. Saadud toetused
2013

Jääk 31.12.2013.

Saadud
tegevus-Saadud sihtfinant-muud
kulude sihtfinant-seerimine põhivaratoetused
seerimine
soetuseks

Saamata sihtfinant-laekunud
seerimine
ettemaksed

0

Rahalised sihtfinantseerimised
Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi

0

770

0

0

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 96

12

0

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
amet
6

0

0

0

0

Ida-Viru Maavalitsus

27

17

0

0

0

Ettevõtluse Arendamise SA (vt lisa nr 4)

0

1 850

0

447

0

Eesti Kultuurkapital

1

0

0

0

0

Jõhvi Vallavalitsus

5

0

0

0

0

Rahandusministeerium

1

0

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium

1

0

0

0

0

SA Archimedes

13

0

0

0

0

Sisseministeerium (vt lisa nr 12)

0

0

0

0

5

SA Tigrihüppe

1

0

0

0

0

SA Innove

1

0

0

0

0

Edela-Soome Regionaalnõukogu (vt lisa nr 4) 76

0

0

58

0

Muud mittesihtotstarbelised finantseerimised 0

0

11

0

0

Mitterahalised sithfinantseerimised
SA Keskonnainvesteeringute Keskus

0

294

0

0

0

Keskkonnaministeerium

0

4

0

0

0

Kokku saadud toetused

228

2 177

781

505*

5

*Saamata sihtfinantseerimine :
1. Edela-Soome Regionaalnõukogust 58,0 tuh eurot rahvusvahelise projekti “Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk AVE”
raames;
2. Sihtasutuselt Ettevõtluse Arendamise SA 447,0 tuh eurot projekti “Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine”
raames.
2012

Jääk 31.12.2012.

Saadud
tegevus-Saadud sihtfinant-muud
kulude sihtfinant-seerimine põhivaratoetused
seerimine
soetuseks

nõuded

laekunud
ettemaksed

0

Rahalised sihtfinantseerimised
Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi

0

726

0

0

Majandus-ja kommunikatsiooniministeerium 39

34

0

0

0

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni
amet
5

58

0

0

0

Ida-Viru Maavalitsus

0

0

0

0

25

Ettevõtluse Arendamise SA

0

64

0

1

0

Eesti Kultuurkapital

1

0

0

0

0

Jõhvi Vallavalitsus

5

0

0

0

0

Rahandusministeerium

2

0

0

0

0

Haridus- ja Teadusministeerium

5

0

0

0

0

SA Archimedes

3

0

0

0

13

SA KredEX

2

0

0

0

0

Edela-Soome Regionaalnõukogu

57

0

0

57

0

SA Keskonnainvesteeringute Keskus

0

396

0

0

0

Ida-Viru Maavalitsus

0

283

0

0

0

Sotsiaalministeerium

0

59

0

0

0

Kokku saadud toetused

144

894

726

58

13

Mitterahalised sithfinantseerimised ( vt lisa
9)

Kaupadena
saadud
mitterahalised
sihtfinantseerimised ( vt lisa 9 )

LISA 16. Muud tulud
2013

2012

Kasum/kahjum põhivara müügist

2

14

Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3)

15

16

Väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvid

1

2

Muud trahvid

23

17

sh Viivistasu

23

11

Saastetasu jäätmete viimisel keskkonda

1

0

Muud (ebatavalised) tulud

2

37

sh AS Eesti Maapank pankrotis

0

20

Kokku muud tulud

44

86

LISA 17. Antud toetused

2013

2012

Sotsiaaltoetused

-121

- 136

Toimetulekutoetus

-73

-86

Muud sotsiaalabitoetused

-39

-40

Puuetega inimeste hooldajatoetused

-4

-5

Peretoetus

-5

-5

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

-87

-64

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu

-25

-23

SOS Lasteküla Eesi Ühing

0

-1

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA

-4

-3

Imatra linn*

-15

-10

Saima Rakenduskõrgkool*

-20

-12

Narva Kutseõppekeskus*

0

-1

Tartu Ülikool*

-23

-14

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks

-712

-1 559

AS Adven Eesti (vt lk 14, osa 4 “Soojamajandus”)

-295

-396

SOS Lasteküla Eesi Ühing

0

-1 163

AS Narva Vesi (vt lk 16, osa 8 “Heitveekäitlus”)

-417

0

Mittesihtotstarbeline finantseerimine

-12

-11

Liikmemaksud

-8

-7

MTÜ Kullrkupp

0

-1

Kirderanniku Koostöökogu MTÜ

0

-1

Muudele asutustele

-4

-2

Kokku antud toetused

-932

-1 770

* Projektis „Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk AVE“osutab Narva-Jõesuu linn vahendustegevust (vt lisa nr 12).
LISA 18. Tööjõukulud
Kulud

2013

2012

Avaliku teenistuse ametnike töötasud

-119

-123

Töötajate töötasud

-576

-578

sh Keskkool

-300

-262

sh Lasteaed

-124

-122

sh Muuseum

-8

-8

sh Raamatukogu

-22

-21

sh Laste Muusikakool

-54

-55

sh Perekodu

0

-53

Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt ametisse nimetavate
-60
ametnike töötasud (sh volikogu liikmed)

-60

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud

-118

-111

Erisoodustused

0

-1

Kokku töötasud ja erisoodustused

-873

-873

Sotsiaalkindlustusmaks

-291

-292

Töötuskindlustusmaks

-9

-11

Tulumaks erisoodustustelt

0

-1

Kokku töötasudega kaasnevad maksud

-300

-304

KOKKU

-1 173

-1 177

Keskmine töötajate arv

2013

2012

Avaliku teenistuse ametnikud

9,72

10,8

Muud töötajad

89,05

97,44

Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud

1

1

KOKKU

99,77

109,24

LISA 19. Majandamiskulud
2013

2012

Administreerimiskulud

-35

-34

Lähetuskulud

-6

-8

Koolituskulud

-7

-9

Kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud

-181

-180

Rajatiste majandamiskulud

-196

-144

Sõidukite ülalpidamise kulud

-30

-29

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

-17

-12

Inventari kulud

-18

-28

Toiduained ja toitlusteenused

-36

-44

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

-1

-4

Teavikute ja kunstiesemed

-6

-6

Õppevahendite ja koolituse kulud

-161

-132

Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud

-59

-41

Sotsiaalteenused

-376

-181

Eri- ja vormiriietus

0

-1

Muud mitmesugused majanduskulud

-8

-9

Uurimis-ja arendustööde ostukulud

0

0

Kokku majandamiskulud

-1 137

-862

2013

2012

Käibemaksukulu tegevuskuludelt

-113

-98

Käibemaksukulu põhivara soetustelt

-379

-30

Menetluskulude hüvitamine

0

-9

Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (vt lisa 4)

-4

-5

Muud tegevuskulud

-1

-1

Kokku muud kulud

-497

- 143

2013

2012

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 8)

-23

-20

Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 9)

-196

-624

LISA 20. Muud kulud

LISA 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 10)

-1

-2

Kokku põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus

-220

-64

2013

2012

Intressitulu

0

1

Intressikulu

-1

0

Kokku

-1

1

LISA 22. Tulud ja kulud finantsinvesteeringutelt

LISA 23. Seotud osapooled
Narva- Jõesuu Linnavalitsuses on seotud osapoolteks volikogu liikmed, linnavalitsuse liikmed, hallatavate asutuste juhid,
ametnikud ja töötajad. Aruandeaastal oli eelnimetatud liikmetega seotud järgmised ettevõtted ja füüsilised isikud: OÜ
Kirderand, OÜ Leonline, OÜ Lillide keskus, AS Jõesuu Kinnisvaa (pankotis), Freeland Property OÜ, MTÜ Narva-Jõesuu
Puhtaks, KÜ Karja 26 Narva-Jõesuu, MTÜ Narva-Jõesuu linna, vene kultuuriühing Allikas, SA Narva Ärinõuandla, SA
Narva-Jõesuu Hooldekodu, AS Lõhesilm, FIE Rein Peiker (tegevus peatatud), OÜ Kuldne Kala, HÜ Pargi 12a ja 12b, NarvaJõesuu Arendus OÜ, OÜ A.J. Inkris, OÜ Narova Kinnisvara, FIE Svetlana Moissejeva, KÜ Karja 7, KÜ Koidu 12, KÜ
Kudruküla 15, KÜ Linda 8/8a, KÜ Karja 17, KÜ Vabaduse 18, KÜ Koidu 21, KÜ Kesk 9, AS Tervis Plus, OÜ IvanDim, OÜ
Balti Ärigrupp, OÜ Algus, MTÜ Motus, OÜ Fotrunatus, MMI OÜ, OÜ Narova Kinnisvara, MTÜ Narva Regiooni Ettevõtjate
organisatsioon, OÜ Sunfly Invest, OÜ Narova Kinnisvara, OÜ Narova Good Time, OÜ Narova, Narova-D OÜ, OÜ NarovaInvest, Sunlit Food OÜ, OÜ A.V.R Elekter, FIE Aleksandr Žignovski, HÜ Narva-Jõesuu NORD, Narva-Jõesuu Arendus OÜ,
OÜ IntelSat, OÜ RIA Investment, OÜ Vlad Auto, HÜ Narva-Jõesuu NORD, OÜ Larissa Golt, AS Narova, AS MMN Tehase,
AS Narova PRO, Narva Regiooni Ettevõtjate Assotsiatsioon, OÜ Narova Good Time, OÜ Narva Kinnisvara, OÜ SUNFLY
INVEST, OÜ Narova –Invest, AS Jaadera, AS Narva Bark, MTÜ Kirderanniku Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite
Ühing, FIE Kalle Kekki, Alikonte OÜ, OÜ Kekki Kinnisvara&Õigusbüroo, MTÜ Hungerburg Arendus, FIE Lennart
Lepajõe, MTÜ Narva-Jõesuu terviserajad, AS Uikala Prügila, AS TOILA V.V, Eesti Väikesadamate liit, SA Jõhvi Lennuväli,
AS Narva-Jõesuu Sanatoorium, Jevgeni Timoštšuk, OÜ Jurius, FIE Sergei Stepanov ITS, OÜ Micro-Fix, OÜ NG-Leht
(likvideerimisel), MTÜ Tribune, MTÜ Kullerkupp, Valeria Lavrova, OÜ Estari Zord, OÜ Bikonst Ehitus, AS Jaadera, Raivo
Zahharov, Narva LSK,OÜ Landservis.
B. Turuhinnast erinevad tehingud olulise mõju all olevate sihtasutustega
Üksus, aasta

Tehingute sisu ja hinna määramine

Kulud

SA Narva-Jõesuu Hooldekodu
2013
2012
2013
2012

Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (vt lisa nr 17)
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks (vt lisa nr 17)

Hoolealuste ülalpidamiskulud
Hoolealuste ülalpidamiskulud

25
23
8
7

F. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused
Tegev- ja
keskmine arv

kõrgema

juhtkonna Tasude kogusumma
eurodes)

2013

2012

2013

2012

Volikogu liikmed

13

13

27

33

Linnavalitsuse liikmed

6,5

6

0

0

Asutuste juhid

5

5,25

42

50

KOKKU

24,5

24,25

69

83

(tuhandetes

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.
G. Põhivara müük seotud osapoolele
28.01.2013.a. oli sõlmitud korteriomandi asukohaga Karja tn 18v-16 müügileping Veronika Stepanovaga, kes on NarvaJõesuu Linnavalitsuse ametnik, ja tema abikaasaga. Vastavalt Ober-Haus Hindamisteenuste OÜ eksperthinnangule nr 39
256/JHV oli määratud korteriomandi alghinnaks 41,0 tuh eurot. Üürilepingu alusel oli üürnikul õigus tasaarveldada tema
kulul ruumides tehtud kapitaalremontiga seotud kulutusi. Vara müügil oli tasaarveldatud ostja teostatud remondi kulutused
summas 20,0 tuh eurot, mis olid arvestatud maha vara müügihinnast. Korteriomandile teostatud remondile oli võetud kolm
hinnapakkumist: OÜ Strepton- 20,0 tuh eurot, Sfinks Ehitus OÜ – 22,0 tuh eurot ja Vikken OÜ – 17,0 tuh eurot.
Hinnapakkumise aluseks oli teostatud remonditööde nimekiri, mis saadeti viile ehitusega tegelevale ettevõttele. Korteris
teostatud remondi keskmine hind 20,0 tuh eurot on kujunenud kolmest hinnapakkumisest. Ülejäänud summa ehk 21,0 tuh
eurot on üle kantud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse pangakontole. Tehingu menetluse aluseks oli Narva-Jõesuu Linnavolikogu
28.11.2012.a. otsus nr 130. Tehingule eelnenud menetlused viidi läbi Korruptsioonivastavase seaduse sätete kohaselt.
LISA 24. Bilansivälised kohustused
Põhivara sihtfinantseerimise kohustused
2013. aastal on sõlmitud sihtfinantseerimise lepingu nr HÕ-31 muudatus nr 1 AS-ga Narva Vesi, mille eesmärgiks on NarvaJõesuu veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemi renoveerimine. Narva-Jõesuu linna kohustus järgnevaks perioodiks on 775,0
tuh eurot (vt lk 16, osa nr 8 „Heitveekäitlus“).
Sõlmitud hankelepingud
2011. aastal on sõlmitud töövõtuleping nr 6.1-13/169 (223) Tallinna Linnaehituse AS-ga, mille eesmärgiks on Narva-Jõesuu
rannaala väljaehitamise projektijuhtimise ja omanikujärelevalve teenuse osutamine ning ehitushanke korraldamine
(Riigihange nr 125487). Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks perioodiks on 3,0 tuh eurot.
2013. aastal on sõlmitud detailplaneeringu koostamise töövõtuleping nr D/29082013 OÜ-ga Zoroaster, mille eesmärgiks on
Narva-Jõesuu linnas asuvate kinnistute Nurme tn 2, Nurme tn 4, Kungla tn 3a ja Kungla tn 5 detailplaneeringu ning
muinsuskaitse eritingimuste koostamine. Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks perioodiks on 5,0 tuh eurot (vt lk 12, osa
nr 1 “Planeerimisalane tegevus”).
2013. aastal on sõlmitud ehitustööde töövõtuleping nr 7-2.8/26 AS-ga Merko Infra, mille eesmärgiks on Narva-Jõesuu rannaala Aia tänava promenaadi ehitustööde teostamine koos projekteerimise ja tänavate välisvalgustuse ehitustöödega projekti
“Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine” raames (Riigihange nr 144841). Narva-Jõesuu linna kohustused
järgnevaks perioodiks on 385,0 tuh eurot (vt lk 14, osa 4 “Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses”).
2013. aastal on sõlmitud liitimusleping nr 24 OÜ-ga VKG Elektrivõrgud, mille eesmärgiks on uue võrguühenduse loomine
projekti “Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine” raames. Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks perioodiks
on 18,0 tuh eurot (vt lk 14, osa 4 “Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses”).

Kokku 411,0 tuh eurot.
Kohtuvaidlusega seotud kohustused.
Pooleliolev tsiviilasi nr 2-13-38964 (OÜ Milen Kaubad hagi Narva-Jõesuu linna vastu kahju hüvitamise nõudesi), mis
sisaldab olulisi varalisi nõudeid summas 8,0 tuh eurot, millele lisanduvad menetluskulud.
LISA 25. Bilansivälised nõuded
Toetuse saamise nõuded
17.02.2011. aastal on eraldatud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse otsusega vahendid projekti „Narva-Jõesuu rannaala
infrastruktuuri arendamine“ läbiviimiseks. Narva-Jõesuu linna nõue järgnevaks perioodiks on 585,0 tuh eurot (vt lk 13, osa 4
„Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses“).
2012. aastal on Sihtasutuse Archimedes poolt rahuldatud Narva-Jõesuu Keskkooli taotlus Comeniuse koolide
koostööprojektis “Veel üks tee Euroopa integratsiooni ja aktiivse kodaniku positsioonini” osalemiseks. Eesmärgiks on
arendada partnerlust ja sõprussuhteid Euroopa riikide laste vahel ühise tegevuse kaudu projektiosaliste riikide kultuuripärandi
ja traditsioonide tundmaõppimisel; lapsi arvutistest eemale viies parandada omavahelise suhtlemise kaudu osalejate inglise
keele oskust, tõsta õpetajate ja õpilaste kompetensust rahvusvahelises koostöös. Narva-Jõesuu linna nõue järgnevaks
perioodiks on 4,0 tuh eurot (vt lk 28, osa nr 13 „Haridus“).
2012. aastal on PRIA poolt rahuldatud Narva-Jõesuu linna taotlus V. Srelkovi käsikirja“ По Золотому кольцу Гунгербурга”
tõlkimine vene keelest eesti keelde. Käsikirja maht on 787 234 tähemärki ( 437,5 lk, lk 1 800 tähemärki tühikutega). Projekti
maksumus on 5,0 tuh eurot, millest Narva-Jõesuu linna omafinantseerimine on 1,0 tuh eurot. Narva-Jõesuu linna nõue
järgnevaks perioodiks on 4,0 tuh eurot (vt lk 23, osa nr 12 „Kultuur ja huvialaharidus“).
Aruandeperioodil on PRIA poolt rahuldatud Narva-Jõesuu linna taotlus digiklaveri Roland RD700NX soetamine. Projekti
maksumus on 3,0 tuh eurot, millest Narva-Jõesuu linna omafinantseerimine on 1,0 tuh eurot. Narva-Jõesuu linna nõue
järgnevaks perioodiks on 2,0 tuh eurot (vt lk 19, osa nr 12 „Kultuur ja huvialaharidus“).
Kokku on toetuste saamise bilansiväliseid nõudeid 595,0 tuh eurot.
LISA 26. Bilansipäevajärgsed sündmused
1. 17.01.2014.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi Omanik) Osaühinguga Geneva (edaspidi Hoonestaja) hoonestusõiguse
seadmise lepingu asjaõiguslepingu nr 142/2014, millega omanik seas 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 kehtestavale 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 hoonestusõiguse veel 25 aastaks, etteteavitamisega ühe aasta jooksul enne hoonestusõiguse tähtaja
saabumist. Katastritunnusele 51301:007:0026 detailplaneeringu kehtestamisega muudetakse sotsiaalmaa ärimaaks.
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).
2. Aasta aruande koostamise perioodil on PRIA poolt rahuldatud projekti “Ujuvsilla ostmine ja paigaldamine” taotlus
(14.02.2014.a otsuse nr 17-6/72). Toetuse summa on 7,0 tuh eurot.
3. Aasta aruande koostamise perioodil on PRIA poolt rahuldatud projekti “Viilhalli ehitamine” taotlus (14.02.2014.a otsuse nr
17-6/72). Toetuse summa on 121,0 tuh eurot.
4. 21.02.2014.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi Müüja) Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda
Ülestõusmise Peakiriku Kogudusega (edaspidi Ostja) kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingu hüpoteegi seadmise
asjaõiguslepingu nr 436/2014, millega müüs Narva-Jõesuu linn kinnistu asukohaga Koidu tn 6 (katastritunnus
51301:001:0041, pindala 5 532 m2) Ostjale hinnaga 250,0 tuh eurot. Lepingu eesmärk on eelnimetatud kinnistul ajalooliselt
paiknenud Püha Vürsti Vladimiri kiriku taastamine. Kuna ülalnimetatud lepingu sõlmimise hetkel oli tasutud Ostja poolt
200,0 tuh eurot, siis Müüja seas müügihinna tasumise tagamiseks lepingu esemeks olevale kinnisasjale hüpoteegi summaga
50,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna kasuks. Ostja omandab lepingu eseme koos hüpoteegiga. Pooled leppisid kokku, et
hüpoteegiga tagatud nõuete mittetäitmisel võlgniku poolt kohustub kinnistu igakordne omanik alluma kohesele
sundtäitmisele täitmiseks Täitemenetluse seadustikuga kehtestatud korras. Hüpoteegiga tagatud nõuete mittetäitmise korral
on Müüjal kui hüpoteegipidajal õigus nõuda sundtäitmist kas sundenampakkumise või sundvalitsemise teel ning hüpoteegiga
koormatud kinnistu igakordne omanik on kohustatud sundtäitmist lubama.
5. Vastavalt AS-i Narva Vesi 20.01.2014.a taotlusele nr C/134 on suurendatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.02.2014.a.
otsusega nr 21 Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekti 2014. aasta omafinantseeringu summas 544,0 tuh
eurot ning vähendatud 2015. aasta omafinantseeringu samas summas, sest on kavas vee- ja kanalisatsioonitorustike
renoveerimistööde lõpetada enne tähtaega ehk 2014. aasta lõpuks. Narva-Jõesuu linna omafinantseeringu üldmaksumus ei
muutu.

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 2013.a. eelarve oli vastu võetud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2013.a. määrusega nr.89:
põhitegevuse tulud summas 2 563,0 tuh eurot, põhitegevuse kulud summas 2 546,0 tuh eurot, investeerimistegevus summas –
713,0 tuh eurot, finantseerimistegevus summas 273,0 tuh eurot ja likviidsete varade muutus summas 423,0 tuh eurot, mis oli
eelarve vastuvõtmisel suunatud kulude katteks.
Vastuvõetud eelarvega kinnitati reservfondi suuruseks 22,0 tuh eurot. Reservfondi kasutati vastavalt Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 29.02.2012.a määrusega nr 70 kinnitatud Narva- Jõesuu linnaeelarve reservfondi käsutamise korrale.
Aasta jooksul võeti vastu 6 lisaeelarvet (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.03.2013.a. määrus nr 94, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 24.04.2013.a. määrus nr 96, Narva- Jõesuu Linnavolikogu 26.06.2013 määrus nr 98, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 28.08.2013.a. määrus nr 101, Linnavolikogu 27.11.2013.a. määrus nr 1 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu
18.12.2013.a. määrus nr 4). 2013.a. lõplik eelarve oli koos lisaeelarvetega: põhitegevuse tulud summas 2 700,0 tuh eurot,
põhitegevuse kulud summas 2 683,0 tuh eurot, investeerimistegevus summas –509,0 tuh eurot, finantseerimistegevus
summas 122,0 tuh eurot ja likviidsete varade muutus summas 387,0 tuh eurot. Aruandeperioodi lõpu seisuga planeeriti
likviidsed varad summas 36,0 tuh eurot.
1. Põhitegevuse tulud.
Eelarve põhitegevuse tulude muutus
Võrreldes esialgse eelarvega suurenesid põhitegevuse tulud 137 tuh euro ehk 5,3 % võrra, mis on seotud täiendavate
saadavate toetuste tegevuskuludeks eraldamisega aasta jooksul ning, füüsiliste isikute tulumaksu laekumise suurenemisega
ning kaupade ja teenuste müügist laekumiste kasvuga.
Eelarve põhitegevuse tulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus

30
3000
32

3500, 352
352.00.17.2

3500, 352

Kirje nimetus

eelarve muutus
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137

Maksud

32
Füüsilise isiku tulumaks

Tulud kaupade ja teenuste müügist, sh:

32
24

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

5

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest

2

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest

5

Üüri- ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt

12

Saadavad toetused tegevuskuludeks

81

Sh toetusfond (lg 2), sh:

12

toimetulekutoetuse väljamaksmiseks

9

Hariduskuludeks*

3

Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh:

69

Haridus ja teadusministeerium**

1

Edela-Soome Regionaalnõukogu***

45

Jõhvi Vallavalitsus****

5

Tiigripüppe SA*****

1

Ida-Viru Maavalitsus******

3

Eesti Kultuurikapital*******

1

Eesti Kooriühing********

1

SA Innove*********

1

Annetatud
kapital
läbiviimiseks**********

2013.a

Narva-Jõesuu
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* Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 3,0 tuh eurot tugispetsialistide teenuse osutamiseks Narva-Jõesuu
Keskkoolis;
** Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks Narva-Jõesuu
lasteaias “Karikakar”;
***Edela-Soome Regionaalnõukogust on saadud 45,0 tuh eurot rahvusvahelise projekti “Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk
AVE” raames;
**** Jõhvi Vallavalitsuselt on saadud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna raamatukogule teavikute soetamiseks;
***** Tiigrihüppe Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks;
****** Ida-Viru Maavalitsuselt on laekunud 3,0 tuh eurot, sealhulgas Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide
tegevuskulude katmiseks (4 kohta) 1,0 tuh eurot ja lapsehoiuteenuse osutamiseks 2,0 tuh eurot;
******* Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Küünlavalgusõhtute läbiviimiseks Narva-Jõesuus;
******** Eesti Kooriühingult on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Muusikakoolile 2013. ja 2014. aasta laulu- ja tantsupeol
osaleva kollektiivi kulude katmiseks;
*********Innove Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Keskkoolile koolipartnerite koostöö arendamiseks;
**********Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks on saadud muud mittesihtotstarbelised
summas 11,0 tuh eurot.

finantseerimised

Põhitegevuse tulude täitmine
Eelarve põhitegevuse tulud laekusid 107,4 %-liselt ehk summas 2 899,0 tuh eurot.
Tunnus 30 Maksutulud
Maksutulud koosnevad alljärgnevatest laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust,
reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust. 2013.aastal on laekunud kokku 1 275,0 tuh eurot, mis on 78,0
tuh. Eurot ehk 6,5 % rohkem kui on eelarves ette nähtud. Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud 34,0 tuh eurot ehk 3,4 %
rohkem kui planeeriti . Põhjuseks on 2013.a keskmise palga tõus 7,6 % võrra ja töötute arvu vähenemine keskmiselt 7,5 %
võrra. Maamaksu on laekunud 29,0 tuh eurot ehk 39,7 % rohkem kui planeeriti, mis on seotud maamaksustamishinna
täpsustusega. Parkimistasust on laekunud 15,0 tuh eurot rohkem kui on eelarves ette nähtud ja see on seotud parkimispiletite
müügi tõusuga. 2013. aastal oli korraldatud nagu eelmistel aastatel parkimispiletite soodusmüügi kampaaniad, mille jooksul
müüdi 5 566 parkimispiletit ehk 40,0 % müüdud parkimispiletite arvust.
Aruandeperioodil on müüdud kokku 13 902 parkimispiletit, mis on 3 550 tk. ehk 34,3 % võrra rohkem kui eelmisel aastal.
Tunnus 32 Tulud kaupade ja teenuste müügist
Kokku on laekunud 586,0 tuh eurot ja see on 11,0 tuh euro ehk 1,9 % võrra rohkem kui planeeriti. Suurenemine on seotud
haridusasutuste tegevuskulude katmiseks teistest omavalitsusüksustest tulude suurenemisega 7,0 tuh euro võrra, üüri- ja
renditulude kasvuga 7,0 tuh euro võrra ning Narva-Jõesuu linna munitsipaalmajade eelmiste aastate võlgade tasumisega

summas 1,0 tuh eurot. Samal ajal vähenesid laekumised asenduskoduteenuse osutamiseks 4,0 tuh eurot ehk 1,2 % võrra.
Tunnus 3500, 352 Saadavad toetused tegevuskuludekd
Artikkel koosneb riigi tasandusfondist (lg1), toetusfondist (lg2) ning muudest toetustest tegevuskuludeks. Aruandeperioodil
on laekunud riigi eelarvest tasandusfond 402,0 tuh eurot ja toetusfond 368,0 tuh eurot, nagu on ette nähtud eelarves.
Muid saadud toetusi tegevuskuludeks on laekunud kokku 226,0 tuh eurot, mis on 100,0 tuh eurot rohkem kui planeeriti.
Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt oli eraldatud teede hoiuks 108,0 tuh eurot, mis planeeriti eelarve
investeerimistegevuses põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena. Tegelikult kulutati sellest summast teede
kapitaalremondiks 12,0 tuh eurot, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena, ning
teede jooksvaks remondiks 96,0 tuh eurot, mis on kajastunud eelarve täitmises muu saadud toetusena tegevuskuludeks. Peale
selle saadi PRIA-st 7,0 tuh eurot projekti “Reklaamiraamat Narva-Jõesuust” raames,
mis ei ole planeeritud eelarves. Samal ajal ei laekunud ette nähtud eelarves 3,0 tuh eurot projekti “Raamatu “По золотому
кольцу Гунгербурга” kujundamine ja trükkimine” raames, mis rahastatakse PRIA-st, sest projekt on lõpetamata ja jätkub
järgmisel aastal.
Kokku on laekunud 996,0 tuh eurot ja see on 11,2 % rohkem kui on eelarves ette nähtud.
Tunnus 3825, 388 Muud tegevustulud
Aruandeperioodil on laekunud kokku 42,0 tuh eurot, sealhulgas laekumine vee erikasutusest 16,0 tuh eurot ja see on 2,0 tuh
eurot rohkem kui ette nähtud eelarves, parkimistasu tasumata jätmise või tasutud aja ületamise eest viivistasud 20,0 tuh eurot
ja see on 8,0 tuh eurot rohkem kui ette nähtud eelarves, ja muud sunniraha laekumised 6,0 tuh eurot.
Võrreldes eelarvega on laekunud tulusid 10,0 tuh eurot (31,3 %) rohkem.
2. Põhitegevuse kulud
Eelarve põhitegevuse kulude muutus
Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega suurenesid põhitegevuse kulud 137 tuh euro ehk 2,6 % võrra.
Eelarve põhitegevuse kulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus

40, 41, 4500
413

4500

Kirje nimetus

eelarve muutus
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137

Antavad toetused tegevuskuludeks

45

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele

9

toimetulekutoetuse väljamaksmiseks

9

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks

36

Edela-Soome Regionaalnõukogu*

35

Ida-Viru Maavalitsus**

1

Muud tegevuskulud
50

Personalikulud

92
10

s.h. Haridus ja teadusministeerium***

55

toetusfond (lg 2) hariduskuludeks****

3

Majandamiskulud

96

s.h. Jõhvi Vallavalitsus*****

5

Eesti Kooriühing******

1

Ida-Viru Maavalitsus*******

2

Eesti Kultuurikapital********

1

Tiigripüppe SA*********

1

SA Innove**********

1

Annetatud
kapital
2013.a
läbiviimiseks***********
60

Narva-Jõesuu

Linnapäevade 11

Muud kulud

-14

Reservfond (vt lg 58)

-14

*Edela-Soome Regionaalnõukogust on saadud 35,0 tuh eurot rahvusvahelise projekti “Atraktiivne kutseõpe keskkoolis ehk
AVE” partneritele tegevuskulude katmiseks;
** Ida-Viru Maavalitsuselt on laekunud täiendavalt 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide
tegevuskulude katmiseks (4 kohta);
*** Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks NarvaJõesuu lasteaias “Karikakar”;
**** Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 3,0 tuh eurot tugispetsialistide teenuse osutamiseks NarvaJõesuu Keskkoolis;
***** Jõhvi Vallavalitsuselt on saadud 5,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna raamatukogule teavikute soetamiseks;
****** Eesti Kooriühingult on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Muusikakoolile 2013. ja 2014. aasta laulu- ja tantsupeol
osaleva kollektiivi kulude katmiseks;
******* Ida-Viru Maavalitsuselt on laekunud 2,0 tuh eurot lapsehoiuteenuse osutamiseks;
******** Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 1,0 tuh eurot Küünlavalgusõhtute läbiviimiseks Narva-Jõesuus;
********* Tiigrihüppe Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Keskkoolile infotehnoloogia soetamiseks;
********** Innove Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Keskkoolile koolipartnerite koostöö arendamiseks;
*********** Narva-Jõesuu 2013.a Linnapäevade läbiviimiseks on saadud muud mittesihtotstarbelised finantseerimised
summas 11,0 tuh eurot.
Põhitegevuse kulude jaotuse muutusest tegevusalade järgi annab ülevaate alljärgnev tabel:
Põhitegevuse kulude täitmine
Põhitegevuse kulutusi tehti 98,1 % ulatuses lõplikust eelarvest ehk summas 2 631,0 tuh eurot.
Kuludest moodustasid antavad toetused tegevuskuludeks 7,9 % ehk 209,0 tuh eurot, ja muud tegevuskulud 92,1 % ehk 2
422,0 tuh eurot (sealhulgas personalikulud 47,9 % ehk 1 161,0 tuh eurot ja majandamiskulud 52,1 % ehk 1 261,0 tuh eurot).
Antavad toetused tegevuskuludeks
Kokku on tehtud kulutusi 209,0 tuh eurot ehk 86,4 % eelarvest. Kokkuhoid on aasta lõpuks 33,0 tuh eurot. Aruandeperioodil
kulutati vähem kui planeeriti toimetuletutoetuste väljamaksmiseks (kokkuhoid on 22,0 tuh eurot), vajaduspõhise
peretoetuseks (kokkuhoid on 4,0 tuh eurot) ja teisteks toetusteks (kokkuhoid on 7,0 tuh eurot).
Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest, muudest kuludest ja reservfondist. Kokku on tehtud
kulutusi 2 422,0 tuh eurot ehk 99,2 % eelarvest. Kokkuhoid on 19,0 tuh eurot.
1. Personalikulusid tehti 1 161 tuh eurot ja see on 34,0 tuh eurot vähem kui on eelarves ette nähtud.
2.Majandamiskulusid tehti 1 261,0 tuh eurot ja see on 24,0 tuh eurot rohkem kui eelarves ette nähtud. Majandamiskulud on
suurenenud summas 96,0 tuh eurot, sealhulgas aruandeperioodil oli eraldatud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi
poolt teede hoiuks 108,0 tuh eurot, mis planeeriti eelarve investeerimistegevuses põhivara soetuseks. Tegelikult kulutati

sellest summast teede kapitaalremondiks 12,0 tuh eurot, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetusena, ning teede
jooksvaks remondiks 96,0 tuh eurot, mis on kajastunud eelarve täitmises majandamiskuludena. Samal ajal on vähenenud
majanduskulud summas 72,0 tuh eurot, sealhulgas asenduskoduteenuse osutamiseks kulutati 4,0 tuh eurot,
lapsehoiuteenuseks 6,0 tuh eurot, projekti “Raamatu “По золотому кольцу Гунгербурга” kujundamine ja trükkimine”
raames 1,0 tuh eurot ja teisteks majandamiskuludeks 61,0 tuh eurot.
3. Aruandeperioodil ei tehtud muid kulutusi.
4. 2013. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 2,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati reservfondist
14,0 tuh eurot ehk 63,6 % ning kulutati 14,0 tuh eurot, sealhulgas:
Eelarve

Reservfondist

klassifi-kaatori Selgitus

kulutamiseks
eraldatud

kulutatud

jääk

14

14

0

tunnus
1. Muud tegevuskulud
09220

Narva-Jõesuu Keskkooli eestikeelse esimese klassi õppe ja2
kasvatustöö korraldamiseks

2

0

06605

Narva-Jõesuu
teostamiseks

raie7

7

0

06605

Narva-Jõesuu linna munitsipaalmajades aadressil Karja tn 21, 4
Pargi tn 10a ja Vabaduse tn 42 remonditööde teostamiseks

4

0

01112

Narva-Jõesuu linnavalitsuse hoone aadressil Koidu tn 25 katuse 1
remonditööde teostamiseks

1

0

KOKKU Kulud

14

0

linnakalmistu

territooriumil

põõsaste

14

Kassapõhisel printsiibil on põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe) positiivne ehk
aruandeperioodi lõpus 268,0 tuh eurot. See tähendab, et laekumisi oli rohkem kui kulutusi summas 268,0 tuh eurot.
3. Investeerimistegevus
Eelarve investeerimistegevuse muutus
Võrreldes esialgse eelarvega suurenes investeerimistegevus 187 tuh euro ehk 21,2% võrra.
Eelarve investeerimistegevuse muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus

Kirje nimetus

eelarve muutus

3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

187

3811

Põhivara müük (+)*

250

15

Põhivara soetus (-), s.h.:

-162

Siseministeerium**

5

Ida-Viru Maavalitsus***

17

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium****

35

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+), sh:

57

3502

60

Siseministeerium**

5

Ida-Viru Maavalitsus***

17

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium****

35

Finantskulud*****

42

* Laekumised Narva-Jõesuu linna omandisse kuuluva kinnistu aadressil Koidu tn 6 müügist 250,0 tuh eurot;
Võrreldes esialgse eelarvega on suurenenud põhivara soetuse ja põhivara soetuseks saadavat sihtfinantseerimine, sealhulgas:
** Siseministeeriumi poolt on eraldatud Narva-Jõesuu linna üldkasutatava tenniseplatsi projekteerimiseks 5,0 tuh eurot;
*** Ida-Viru Maavalitsuse poolt on eraldatud ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimiseks, rajamiseks,
korrashoiuks 17,0 tuh eurot;
*** Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt linna teede hoiuks 35,0 tuh eurot.
**** Intressid laenult vähenesid 42,0 tuh eurot, sest ei võetud planeeritud laenu projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala
infrastruktuuri arendamine” raames ning võeti vähem kui planeeriti laenu Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti kohta.
Investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse muutusest tegevusalade järgi annab ülevaate alljärgnev tabel:
INVESTEERIMISTEGEVUSE
TEGEVUSALADE JÄRGI

VÄLJAMINEKUTE

JAOTUS120

01

Üldised valitsussektori teenused

-42

01700

Valitsussektori võla teenindamine

-42

04

Majandus

67

04510

Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid)

52

Ida-Viru Maavalitsus

17

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeerium

35

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid- territoriaalne planeerimine*

15

05

Keskkonnakaitse

90

05500

Ülalnimetamata keskkonnakaitse kulud kokku**

90

08

Vabaaeg, kultuur ja religioon

5

08103

Puhkepargid

5
Siseministeerium

5

* Narva-Jõesuu linna Kuursaali detailplaneeringu koostamiseks 15,0 tuh eurot;
** Projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arendamine “ kohta täiendavalt oli eraldatud 90,0 tuh eurot uue
võrguühenduse loomise liitumistasuks.
Investeerimistegevuse täitmine
Investeerimistegevus koosneb laekumistest ja väljaminekutest.
Laekumise moodustasid põhivara müük ja põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis kajastati eelarves ja eelarve
täitmises plussiga. 2013.aastal saadi 1 458,0 tuh eurot ehk 5,1 % eelarvest, sealhulgas:

Põhivara müügist on laekunud 21,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna omandisse kuuluva korteri aadressil Karja tn 18V-16
müügist ja see on 7,7 % planeeritud eelarvemahust. Aruandeperioodil ei müüdud Narva-Jõesuu linna omandisse kuuluvat
kinnistut aadressil Koidu tn 6. Tehing on üle kantud järgmisesse aastasse;
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine on 1 437,0 tuh eurot ja see on 56,0 % 2013. aasta eelarvest. Aruandeperioodil
on laekunud Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede hoiuks 108,0 tuh eurot, mis planeeriti
investeerimistegevuses põhivara soetuseks saadava sihtfinantseerimisena. Tegelikult on saadud põhivara soetuseks
sihtfinantseerimine 12,0 tuh eurot (96,0 tuh eurot on kajastunud eelarve täitmises muu saadava toetusena tegevuskuludeks).
Samuti on saadud Siseministeeriumilt Narva-Jõesuu linna üldkasutatava tenniseplatsi projekteerimiseks 5,0 tuh eurot ning
Ida-Viru Maavalitsuselt ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimiseks, rajamiseks, korrashoiuks 17,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil on saadud EAS-lt Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamiseks 1 403,0 tuh eurot. Eelarves
planeeriti 2 436,0 tuh eurot. Selle projektiga seotud tööd jätkuvad ka järgmisel aastal ja selleks saame vahendid 2014. aastal.
Väljamineku moodustasid põhivara soetused, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud, mis kajastati
eelarve täitmises miinusega. 2013.aaastal on tehtud väljaminekuid (v.a. finantskulusid) 1 949,0 tuh eurot, mis moodustab 58,0
% täpsustatud eelarvest.
Investeerimistegevuse väljaminekute täitmisest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tegevusalad

Projekti (objekti) nimetus

2013.a KOV
kokku

EAS

PRIA

05200

Heitveekäitlus

129

129

0

0

Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt

129

129

0

0

Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses

1805

340

1465

0

Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine

1805

340

1465

0

Tänavavalgustus

12

12

0

0

Tänavavalgustuse renoveerimine

12

12

0

0

Laste muusika-ja kunstikool

3

1

0

2

Digiklaveri soetamine*

3

1

0

2

Kokku

1949

482

1465

2

05500

06400

08105

* Projekti maksumus oli 3,0 tuh eurot, millest tagastab PRIA 2,0 tuh eurot järgmisel aastal.
Peale selle maksti laenulepingu nr 5-1/13/8 alusel , mis on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute
keskuse vahel, lepingutasu 1,0 tuh eurot, mis on kajastunud investeerimistegevuses finantskuludena.
4.Finantseerimistegevus.
Finantseerimistegevus koosneb kohustuste võtmisest, mis kajastati eelarves ja eelarve täitmises plussiga, ja kohustuste
tasumisest, mis kajastati eelarves ja eelarve täitmises miinusega.
Kohustuste võtmine.
2013. aasta esialgse eelarvega oli ette nähtud pikaajalisi kohustusi 312,0 tuh eurot, sealhulgas: Narva-Jõesuu linna
reoveekogumisala veemajandusprojektiks 125,0 tuh eurot ja projekti “Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine”
omaosaluse tagamiseks 187,0 tuh eurot. Kuna projekti “Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine” ehitustööd
jätkuvad 2014. aastal, siis planeeritakse kulutada 187,0 tuh eurot ka 2014. aastal oma tuludest.
Kohustuste tasumine.
Ülalnimetatud pikaajalistest kohustustest vähenes tagastamine 36,0 tuh eurot, sest ei võetud planeeritud laenu projekti
“Narva-Jõesuu ranna-ala infrastruktuuri arendamine” raames ning laenulepingu nr 5-1/13/8 tingimustel, mis oli sõlmitud
Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse vahel Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti
omafinantseeringu tagamiseks, Narva-Jõesuu Linnavalitsus ei pea tagastama 2013. aasta eelarves ette nähtud osa võetud
laenult.
Eelarve finantseerimistegevuse muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

4. FINANTSEERIMISTEGEVUS

-151

Kohustuste võtmine (+)

-187

Kohustuste tasumine (-)

36

Kohustuste võtmine:
Aruandeperioodi lõpus on kajastatud laekunud tagatisraha summas 3,0 tuh eurot, sealhulgas:
1. Linnavara kinnistu asukohaga Vabaduse tn 42 ja 44 (munitsipaalmajad) võõrandamiseks pakkumuse tagatis 2,0 tuh eurot;
2. Linnavara kinnistu asukohaga Koidu tn 1 (linna saun) võõrandamiseks pakkumuse tagatis 1,0 tuh eurot;
2013. aastal laenulepingu nr 5-1/13/8 alusel, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse
vahel, võeti pikaajalist laenu 69,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti omafinantseeringu
tagamiseks.
Aruandeperioodi lõpus olid võlakohustused 72,0 tuh eurot nind laenukoormus 2,4 %.
2013. aastal ei olnud kohustuste tasumist.
5. Likviidsete varade muutus
2013. aasta esialgse eelarvega suunati vabad jäägid summas
finantseerimistegevusele ja põhitegevuse kulude osalisele katmisele.

423,0

tuh

eurot

investeerimistegevusele,

Aruandeperioodi lõpliku eelarvega vähendati investeerimistegevusele, finantseerimistegevusele ja põhitegevuse kulude
osalisele katmisele suunatud vabu jääke summas 36,0 tuh eurot, mis kajastati eelarveaasta lõpuks kasutamata jäägina
(kassatagavara).
Aruandeperioodi lõpu vabad jäägid (31.12.2013) on 268,0 tuh eurot ja see on 155 tuh eurot ehk 36,6 % vähem kui 2012.aasta
lõpul. Osa vabadest jääkidest on suunatud 2014.a. investeerimis- ja finantseerimistegevusele ja osa jäi suunamata
(kassatagavara).
Narva-Jõesuu linnavalitsuse
autoriprogrammi.

raamatupidamise

korraldamiseks

kasutatakse

Vladislav

Gordini

raamatupidamise

3. Majandusaasta aruande allkirjad
2013. majandusaasta aruande on koostanud Narva- Jõesuu Linnavalitsus.
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse protokolliline otsus aruande
heakskiitmise kohta.
(allkirjastatud digitaalselt)
Iraida Tšubenko
Linnapea

