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1.  2015.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. Linnavolikogu esimehele on kinnitatud hüvitis  Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud alampalga 3,5 kordses määras kuus linnavolikogu esimehe ülesannete täitmise eest ja  aseesimehele
35% Linnavolikogu esimehe hüvitise suurusest linnavolikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest. Linnavolikogu
alatise komisjoni esimehele makstakse tasu 10%  linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus komisjoni
koosolekutel osalemise eest ja 5% linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus volikogu istungitel osalemise eest.
Linnavolikogu alatise komisjoni aseesimehele makstakse tasu 10%  linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus
tegelikult komisjoni koosolekutel komisjoni esimehe ülesannete täitmise eest. Linnavolikogu liikmele makstakse tasu
5% linnavolikogu esimehe hüvituse suurusest kuus volikogu istungitel osalemise eest ja 5% komisjoni koosolekutel
osalemise eest.
Narva- Jõesuu Linnavolikogu 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.
Narva-Jõesuu Linnavalitsus on viieliikmeline (sealhulgas 4 liiget on linnavalitsuse ametnikud ja 1 liige ei tööta
linnavalitsuses).  Linnavalitsuse liige tasu ei saa.
Linnaasutusel on linna hallatavad asutused, mis ei teosta avalikku võimu. Narva- Jõesuu ametiasutus on Linnavalitsus.
Narva- Jõesuu hallatavad asutused:

1) Lasteaed “Karikakar”;
2) Narva- Jõesuu Kool;
3) Narva-Jõesuu  Linnaraamatukogu, mille juures on  avalik internetipunkt;
4) Narva- Jõesuu  Laste Muusika- ja Kunstikool;
5) Narva- Jõesuu   koduloomuuseum;
6) Narva-Jõesuu Kultuurikeskus;
7) Narva- Jõesuu Perekodu.

Narva-Jõesuu Perekodu tegevus on peatatud alates MTÜ-ga SOS Lasteküla Eesti Ühing sõlmitud asenduskoduteenuse
osutamise halduslepingu jõustumisest, mille alusel osutab MTÜ    teenuseid, mis on suunatud lastele, võimaldades
lastele nende põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaseid elutingimusi, luues neile turvalise ja arenguks sobiva
elukeskkonna ning valmistades lapsed ette võimetekohaseks toimetulekuks täiskasvanuna. 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.    Asenduskoduteenuse
osutamise haldusleping on  tähtajaline ja kehtib kuni 31.12.2036.a.
Ida-Viru Maavalitsusel on õigus teostada kontrolli asenduskoduteenuse osutamise üle Narva-Jõesuu linnas.
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 2015 2014 2013 2012 2011
Varad aasta lõpus 5 945 6 120 6 138 4 154 5 242
Kohustused aasta lõpus 1 368 1 446 1 126 288 293
Netovara aasta lõpus 4 577 4 674 5 012 3 866 4 949
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Tulemiaruande näitajad:
Tegevustulud 2 848 3 111 5 102 3 510 3 515
    sh tulud, millest on maha  arvatud
sihtfinantseerimine

2 673 2 460 2 697 2 472 2 220

Tegevuskulud -2 964 -3 576 -3 959 -4 598 -2 756
Tegevustulem -116 -465 1 143 -1 088 759
Finantstulud –ja kulud -12 -12 -1 1 1
Tulem -128 -477 1 142 -1 087 760
Muud näitajad:
  Põhivarainvesteeringute maht 465 2 156 1 949 178 174
  Likviidsus* 2 2 1 1 1
  Lühiajaline maksevõime** 2 3 1 2 1
  Kohustuste osakaal varadest 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1
  Laenukohustuste osakaal varadest 0,2 0,2 0 0 0
Piirmäärade täitmine:
Põhitegevuse tulem*** 267 332 275 239
Netovõlakoormus**** 400 433 167 -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. 2015. aasta piirmäär oli 60% põhitegevuse tuludest.

Bilansi maht seisuga 31.12.2015 on  5 945,0 tuh eurot ja see on 2,9 % vähem kui eelmisel aastal. Bilansimahust
moodustasid põhivarad  86,3 % ehk 5 128,0 tuh eurot ja käibevarad 13,7 % ehk 817,0 tuh eurot.

Põhivara
Põhivara koosneb pikaajalistest finantsinvesteeringutest, kinnisvarainvesteeringutest, materiaalsest ja immateriaalsest
põhivarast. Aruandeperioodi lõpuks vähenes põhivara  aastaga 102,0 tuh võrra, mis on seotud põhivara amortisatsiooni
suurenemisega. Materiaalse põhivara osakaal põhivaradest on 94,0 % ehk 4 820,0 tuh eurot, immateriaalse põhivara
osakaal 0,1 % ehk 9,0 tuh eurot, kinnisvarainvesteeringute osakaal 5,3 % ehk 269,0 tuh eurot ja finantsinvesteeringute
osakaal 0,6 % ehk 30,0 tuh eurot (sh AS-i Narva Vesi 30 aktsiat summas 28,0 tuh eurot,  25 % OÜ Freeland Property
osakuid summas 1,0 tuh eurot ja  25 % NJ Arendus OÜ osakuid summas 1,0 tuh eurot). Põhivara osade osakaal jäi
2014. aasta tasemele.

Kohustused ja netovara
31.12.2015.a seisuga on netovara 4 577,0 tuh eurot, langedes aastaga 97,0 tuh euro võrra, sealhulgas suurenes 31,0 tuh
euro võrra seoses maa munitsipaalomandisse üleandmisega  ja vähenes 128,0 tuh euro võrra aruandeperioodi tulemi
põhjal.  Netovara moodustab bilansimahust 77,0 %.
Kohustused koosnevad lühiajalistest ja pikaajalistest kohustustest ja need on 1 368,0 tuh eurot. Kohustused vähenesid
aastaga 78,0 tuh eurot ja moodustasid bilansimahust 23,0 %. Lühiajalised kohustused, mis on 333,0 tuh eurot, langesid
aastaga 13,0 tuh euro võrra, sealhulgas on tasutud ASle Narva Vesi, kes teostas Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti, kohustus 61,0 tuh eurot, mis koosnes  kohustusest 84,0 tuh eurot ja ettemaksest 23,0 tuh eurot
01.01.2015.a seisuga. Selle tasumiseks võeti perioodil 2013-2014 laenu vastavalt Narva-Jõesuu linna ja
Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahel sõlmitud laenulepingu nr 5-1/13/8 lisale nr 3. Peale selle on 31.12.2015.a
seisuga üle kantud 65,0 tuh eurot pikaajalistest kohustustest lühiajalistele kohustustele. See summa on pikaajalise
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laenu lühiajaline laenuosa, mida peab  Narva-Jõesuu linn tagastama Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2016. aastal.
Lühiajalised kohustused moodustasid bilansimahust   5,6 %.
Pikaajalised kohustused on 1 035,0 tuh eurot, mis on võetud laenu jäägid Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti kohta  vastavalt Narva-Jõesuu linna ja  Keskkonnainvesteeringu keskuse vahel sõlmitud
laenulepingu nr 5-1/13/8 lisale nr 3. Pikaajalised kohustused on vähenenud lühiajalise laenukohustuse  ehk 65,0 tuh
euro võrra. Pikaajalised kohustused moodustasid bilansimahust    17,0 %.

Tegevustulud
Tegevustulud  on kokku 2 848,0 tuh eurot. Tegevustuludest moodustasid maksutulud 1 441,0 tuh eurot ehk 50,6 %,
kaupade- ja teenuste müük 274,0 tuh eurot ehk 9,6 %, saadud toetused  1 101,0 tuh eurot  ehk 38,7 % ja muud tulud
32,0 tuh eurot ehk 1,1 %. Tegevustulude  muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:

                                                 Tegevustulud aastate lõikes (tuhandetes eurodes)

2015. a tegevustulud vähenesid aastaga 263,0 tuh euro ehk 8,5 % võrra. Maksude kasv on 1,5 %, sealhulgas tulumaksu
kasv on 3,0 %. Tulumaksu kasv on seotud keskmise palga suurenemisega.  Tulumaksu tõusu aeglustus on  seotud
maksumaksjate arvu vähenemisega. Aruandeperioodil  oli  keskmiselt  966 maksumaksjat, mis on 2,0%  vähem  kui
2014. aastal.  Elanikkonna arvu vähenemine on tingitud  inimeste lahkumisest tööotsingul Eesti suurtesse linnadesse
või välismaale  ning   Narva-Jõesuu linnas on probleemiks sündivuse vähenemine (vt lk 8 tabel “Elanikkonna arv
vanusegruppide lõikes”).

Maksumaksjate arvu ja tulumaksu  muudatustest annavad ülevaate alljärgnevad tabelid ja graafikud:

1.Maksumaksjate arvu muudatused viimase viie aasta jooksul.
Aasta 2011 2012 2013 2014 2015

arv 1 006 979 979 986 966
Võrdlemine (%) -3% 0% 1% -2%

1 441,0
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1 101,0

32,0
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288,0
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-35,0
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2. Tulumaksu laekumine viimase viie aasta jooksul (tuhandetes eurodes).
Aasta 2011 2012 2013 2014 2015
laekumine 939 976 1078 1191 1226
võrdlemine (%) 4% 10% 10% 3%

Maamaks oli 2014. aasta tasemel. Kaupadelt ja teenustelt laekuvate maksude (teede ja tänavate sulgemise maks,
reklaamimaks ja parkimistasu) vähenemine oli 9,3 %. 2015. aastal  langes  parkimistasu laekumine 7,5 % võrra seoses
jaheda suvehooajaga. Nii 2015. aastal kui ka 2014. aastal olid korraldatud parkimispiletite soodusmüügi kampaaniad,
mille jooksul müüdi 5 775 parkimispiletit. Kokku on müüdud 12 618 parkimispiletit, mis on  21,7 %  vähem kui 2014.
aastal.
Võrreldes 2014. aastaga vähenesid kaupade ja teenuste müügist saadud tulud 4,9 % võrra.  Peamiseks põhjuseks on
renditulude langus seoses rendile antavate pindade vähenemisega.

Tulumaksu laekumise muudatused aastate lõikes
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Võrreldes 2014. aastaga on vähenenud saadud toetused  23,5 % võrra seoses projekti “Narva-Jõesuu ranna-ala
infrastruktuuri arendamine” ehitustööde lõpetamisega, mille üldmaksumusest 85,0 % rahastas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus. Teiselt poolt suurendati riigieelarvest eraldatava tasandus- ja toetusfondi vahendeid 17,5 % võrra.
2015. aastal sai linn muid tulusid (tulu trahvidest ja loodusressursside kasutamisest) 32,0 tuh eurot.

Tegevuskulud
Tegevuskulud kokku on 2 964,0 tuh eurot, mis vähenesid aastaga 612,0 tuh eurot ehk 17,1 %. Tegevuskuludest
moodustasid antud toetused  112,0 tuh eurot ehk 3,7 %, tööjõukulud  1 404,0 tuh eurot ehk 47,4 %, majandamiskulud
796,0 tuh eurot ehk 26,8 %, muud kulud 183,0 tuh eurot ehk 6,2 % ja põhivara amortisatsioon   469,0 tuh eurot
ehk 15,9 %.  Tegevuskulude  muudatustest aastate lõikes annab ülevaate alljärgnev graafik:

Tegevuskulud aastate lõikes (tuhandetes eurodes)

Antud toetused vähenesid 11,7 % võrra seoses Narva-Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekti rahastamise
lõpetamisega , mida teostas AS Narva Vesi.  Tööjõukulud suurenesid 13,7 % seoses palga tõusuga alates 01.01.2015.
aastast. Majandamiskulud olid 2014. aasta tasemel. Muud kulud langesid 24,1 % võrra. Võrreldes 2014. aastaga tasus
Narva-Jõesuu linn käibemaksu põhivara soetuselt tunduvalt vähem, sest aruandeperioodil ei soetatud põhivara 2014.
aasta mahus. Põhivara amortisatsioon suurenes 31,3 % võrra.

Finantskulud
2015. aastal on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel laenulepingu
nr 5-1/13/8 lisa nr 3, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu  1 100,0 tuh eurot Narva-Jõesuu
reoveekogumisala veemajandusprojekti omafinantseeringu tagamiseks. Laenu väljamakseperiood on 2013-2014.
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. Aruandeperioodi eest arvestati intressi  12,0 tuh eurot ehk 1,111 % laenusummalt.
2015. majandusaasta tulem on -128,0 tuh eurot, mis on 2014. aastaga võrreldes  349,0 tuh eurot rohkem.

1.3 Ülevaade majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel on Eesti majanduse kasv 2015. aastal aeglustanud. Aruandeperioodil kasvas majandus
eelmise aastaga võrreldes 1,1 %. Majanduskasvu pidurdab nõrk väliskeskkond. Kaupade eksport vähenes 2015. aastal
võrreldes 2014. aastaga 4,0 % ja import jäi samale tasemele. Enim mõjutas ekspordi langust mineraalsete toodete ja
elektriseadmete väljaveo kahanemine Majanduskasvu toetasid tarbimisele suunatud tegevusalad: enim panustas
kinnisvarasektor, positiivne mõju oli jaekaubanduse kasvul ning tootemaksude laekumise suurenemisel.
Palgakasv kiirenes 5,9%ni vaatamata madalale nominaalsele majanduskasvule. Keskmine palk ulatus 1 065 euroni.
Tarbijahinnaindeks langes 2015. aastal 2014. aasta keskmisega võrreldes 0,5%. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurim
mõjutaja oli mootorikütuse 13,9% odavnemine. Suuremat mõju avaldasid veel kodudesse jõudnud elektri 4,3% ja
soojusenergia 3,9% odavnemine ning alkohoolsete jookide 6,1% kallinemine.
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Tööpuudus langes 6,2%ni. 2015. aasta lõpu seisuga oli registreeritud töötuid ligi 8% rohkem kui 2014. aasta lõpus,
samas, aasta keskmine registreeritud töötute arv vähenes. 2015. aasta keskmiselt oli töötukassas arvel 27 989 inimest,
mis on ligikaudu 1 500 töötut vähem kui 2014. aastal. Aasta keskmine registreeritud töötuse määr langes 2014. aasta
4,7% pealt 2015. aastal 4,4% peale.
Tööhõive määr oli aruandeperioodil 65,2%, ületades 2014. aasta näitajat kahe protsendipunkti võrra  ja hõivatuid
hinnanguliselt 647 000. Hõive kasvu põhjused on tõenäoliselt tehnilist laadi, kuna majanduskasv aeglustus.
Hinnanguline tööga hõivatute arv oli 2014. aastal 625 000.

Narva-Jõesuu sai omavalitsusliku staatuse 10. augustil 1993.aastal.   Narva-Jõesuu on kuurortlinn Soome lahe
lõunarannikul Narva jõe suudmes Põhja-Eestis, Ida-Virumaal. Linna üldpindala on 11,3 ruutkilomeetrit. Sellest 113 ha
(12,4%) moodustab elamute rajoon, 282 ha (25,7 %) katab mets ning 75 ha (8,2 %) on rand.
Narva-Jõesuu ehk ”Põhjamaa Riviera” on muutumas üha kaasaegsemaks ja atraktiivsemaks puhkekohaks, mis on
kuulus ainulaadse looduskeskkonna poolest. Omapärase männimetsaga ääristatud peene liivaga rand on pikim kogu
Eestis, kulgedes 7,5 km ulatuses mööda Soome lahe lõunakallast.
Piirkonnas tegeldakse rannakalapüügi, turismi- ja puhkemajandusega. Narva- Jõesuu linnas asuvad mitmed
riigiasutused: Narva-Jõesuu kordon, Riigimetsa Majandamise Keskus, Tuletõrje-ja Päästeameti Ida-Viru osakonna
Narva-Jõesuu päästekomando.

31.12.2015.a seisuga oli elanike arv  2 829 inimest, sealhulgas moodustas tööga hõivatute arv  34,1 %, mis on 0,3 %
võrra vähem kui 31.12.2014.a. seisuga. Elanikkonna arvu muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel:

Elanikkonna arvu muutus vanusegruppide lõikes.
Vanus 2014.a. (inimeste arv) 2015.a. (inimeste arv) muutus (+/-)
lapsed 0-6 119 118 -1
lapsed 7-18 251 254  3
tööealised 19-64              1 811 1 762 -49
vanurid 65... 681 695  14
Kokku:              2 862              2 829 -33
Elanikkonna arvu vähenemine on tingitud  inimeste lahkumisest tööotsingul Eesti suurtesse linnadesse või välismaale
ning   Narva-Jõesuu linnas on probleemiks sündivuse vähenemine.
Aasta jooksul  sündis 12 last, mis on  2 lapse võrra vähem  kui 2014. aastal ning aasta jooksul suri 44 inimest, mis on
15,7 % ehk 6 inimese võrra rohkem kui 2014 aastal.
Aruandeperioodil on  tööpuudus vähenenud. Võrreldes 2014.aastaga langes keskmine töötuse määr Narva- Jõesuu
linnas 6,0 % võrra. 2015. aastal oli registreeritud töötute arvu langus mõnevõrra aeglasem kui eelneval aastal.
Detsembris registreeritud töötute arv suurenes. 31.12.2015.a seisuga on linnas 120 Töötukassas registreeritud töötut
ehk  4,2 % Narva- Jõesuu linna elanikest, mis on 0,1% võrra rohkem kui 31.12.2014.a.

Registreeritud töötute arvu   muudatustest annab ülevaate alljärgnev tabel :

Aasta 2011 2012 2013 2014 2015
Keskmine töötuse määr 182 149 138 111 104
Võrdlemine (%) -18% -7% -20% -6%

Aruandeperioodil toimetulekutoetust saanud perekondade keskmine arv oli 66, mis on 2014. aasta tasemel.
Toimetulekuraskused ähvardavad ennekõike töötuid ning nende seas pikaajalisi töötuid ehk neid, kes on tööd otsinud
12 kuud või kauem.

Võrreldes eelmise aastaga suurenes aruandeperioodil  keskmine töötasu  5,5 % ja on nüüd 879 eurot. See on   17,5 %
võrra madalam kui keskmine brutopalk riigis. 2015. aasta  keskmine tulu ( füüsilise isiku tulumaks, maamaks ja
laekumine vee erikasutusest) arvestusega igale elanikule on  470 eurot ja see on 3,5 % võrra rohkem kui 2014. 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
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arengukavas toodud prioriteedid ning majandusarengu prognoosid. Aruandeperioodil muudeti Narva-Jõesuu linna
arengukava 2011-2025, sealhulgas võeti vastu eelarvestrateegia perioodiks 2016-2019.
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 2015. aastal  kavas teostada järgmised kulutused:
Tegevuse nimetus                  Finantseerimisallikad

KOV Riigieelarvest PRIA EAS ERF* Muud

1 Maakorraldus
Reformimata riigimaade munitsipaliseerimine X

2 Planeerimisalane tegevus

Narva-Jõesuu üldplaneeringu koostamine X

Kuursaali detailplaneeringu koostamise
jätkamine

X

Teede munitsipaliseerimine X
3 Keskkonnakaitse

Pargialade korrastamine X
Koduloomade registri pidamine X

4 Linna teed ja tänavad
Linna teede remont X X
Parkimise süsteemi arendamine X
Liiklusskeemi regulaarne korrektuur ja selle
kättesaadavus

X

Narva ja Narva-Jõesuu vahelise jalgrattatee
ehitamine

X X

5 Jäätmekäitlus
Väikesemõõduliste ohtlike jäätmete kogumine X
Hooldustehnika soetamine X

6 Heitveekäitlus
Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt

X

Puurkaevu puhastamine X
7 Haljas- ja puhkealad

Olemasolevate mänguväljakute töökorras
hoidmine

X

8 Tänavavalgustus
Tänavavalgustuse renoveerimine X
Suure võimsusega elavhõbevalgustite välja
vahetamine väiksema võimsusega vastu

X

9 Elamumajandus
munitsipaalmajade  remont X
konkurss "Kaunis kodu" X
Kalmistu registri pidamine X

10 Turism
Rannakalanduse arendusprojekti teostamine X X
Sõpruslinnadega ettevõtete, organisatsioonide
ja asutuste omavahelise koostöö arendamine

X

Turismialase tegevuse koordineerimine
(turismikoordinaator)

X
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11 Kultuur, huvialaharidus
Temaatiliste kultuuripäevade läbiviimine ja
populariseerimine (kalandusega seotud
üritused)

X

Linna päevade läbiviimine- linna tähtsaim
sündmus

X X

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

X X

Koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimine X X
Kultuuri ja spordiühingute tegevuse toetamine X X
Olemasolevate ringide ja sektsioonide
toetamine

X

Rahvaspordi arendamine X X
Narva-Jõesuu linna ajalehe väljaandmine X

12 Haridus
Koolipartnerite koostöö arendamine X X
Narva-Jõesuu lasteaia renoveerimine X X
Narva-Jõesuu keskkooli ruumide  remont X X

13 Sotsiaalhoolekanne
Eakatele sõidusoodustuse andmine X

2015.aastal on teostatud järgmised projektid:
1. Narva- Jõesuu reoveekogumisala veemajandusprojekt;
2. Viilhalli ehitamine;
3. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni tööde teostamine.

Narva- Jõesuu linnal on kavas osaleda järgmistes projektides:
1. Programmi INTERREG raames projekt “Small ports every 30 miles apart-development of services for lively

water tourism in the eastern gulf of Finland”;
2. Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine;
3. Soojussüsteemi rekonstrueerimine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar;
4. Narva-Jõesuu linna muuli taastamistööde eeluuringute läbiviimine ning tööprojekti koostamine.

Narva-Jõesuu linn arendab koostööd eelkõige oma lähinaabritega – Vaivara vald, Narva linn, Sillamäe linn.  Ühised
küsimused ja huvid kuuluvad peamiselt majanduse ja infrastruktuuri valdkonda.
Narva-Jõesuu kuulub Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu. See esindab maakonda ja kohalikke omavalitsusi riigiorganites
ja teistes institutsioonides.  Põhilisteks ülesanneteks ja koostöövaldkondadeks on maakonna ühtlane ja tasakaalukas
areng, koolitused, kogemuste vahetamine, ühishuvide kaitsmine ja demokraatliku otsustusprotsessi laiendamine.
Narva-Jõesuu kuulub ka Eesti Linnade Liitu, mille koostöövaldkond hõlmab kõike kohalikke omavalitsusi puudutavat,
alates eelarvetest lõpetadest välissuhtlusega.
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. Üldplaneering on vananenud
ning linn vajab uut üldplaneeringut. 2015. aastal pärast riigihanke läbiviimist on sõlmitud töövõtuleping Narva-Jõesuu
Linnavalitsuse ja OÜ Zoroaster vahel uue üldplaneeringu koostamiseks. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu
koostamise eesmärgiks on :

 Narva-Jõesuu linna erinevate paikkondade eripärast tulenevatest võimalustest ja olemaoleva sotsiaal-
majandusliku potentsiaali analüüsist lähtuvalt Narva-Jõesuu linna ruumilise arengu põhimõtete edasine
kujundamine;

 maa- ja veealade üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste, sh maakasutuse juhtotstarvete ning hoonestuse
kõrguspiirangute määramine;

 linna arenguks oluliste sotsiaalobjektide asukoha määramine;
 asustuse ja ettevõtluse arengu suunamine;
 detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine;
 miljööväärtuslike hoonestusalade ja maastike kaitse- ja kasutamistingimuste seadmine;
 põhiliste teede, tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
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 vajadusel olulise ruumilise mõjuga objektide asukoha määramine;
 puhke- ja virgestusalade määramine;
 ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine;
 ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks,

muutmiseks või lõpetamiseks.

Lepingu hind on 27,0 tuh eurot. Aruandeperioodil on koostatud Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu  eskiislahendus ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise programm. Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi koostamise eesmärk on linna ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike,
sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Narva-Jõesuu linnas, nähakse
ette detailplaneeringute koostamise vajadus ja juhud, määratletakse ehitusõigus ning nõuded ehitistele.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi käigus hinnatakse üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid
strateegilisi keskkonnamõjusid planeeringualal ja selle lähiümbruses. Piiriülest keskkonnamõju ei ole ette näha.
Aruandeperioodil kulutati 9,0 tuh eurot. Järgmisel aastal tööd jätkuvad.

Aruandeperioodil lõpetati Narva-Jõesuu linna Kuursaali detailplaneeringu koostamise tööd. Kinnistu omanik OÜ
Navesco, kes omandas Kuursaali linnalt 2006.a. tulenevalt ostu-müügilepingust, kohustub taastama Kuursaali
esialgses mahus. Planeeritava ala pindala on 2,91 ha. See hõlmab Nurme 2, Nurme 4, Kungla 3a ja Kungla 5
kinnistuid. Detailplaneering määrab ehitusõiguse kuursaali juurdeehituseks ehk hoone taastamiseks sõjaeelsel kujul,
suveniirikioski ehituse olemasolevatele varemetele Nurme 4 kinnistul, Kungla 5 kinnistu liitmise Nurme 2 kinnistuga,
liikluskorralduse määramise, haljastuse ja heakorra põhimõtete määramise, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha
määramine, arhitektuurinõuete seadmise, servituutide vajaduse määramise ja muude seadustest ja teistest õigusaktidest
tulenevate kinnisomandi kitsenduste ulatuse määramise. OÜ Zoroaster teostas Kuursaali detailplaneeringu koostamise
töid vastavalt detailplaneeringu koostamise töövõtulepingule, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja OÜ
Zoroaster vahel 2013. aastal. Kokku kulutati 5,0 tuh eurot, sealhulgas aruandeperioodil  3,0 tuh eurot.

2013. aastal  otsustas Narva-Jõesuu Linnavolikogu seada enampakkumise korras Narva-Jõesuu linnas asuva Metsa 3
kinnistule tähtajalise tasulise hoonestusõiguse OÜ Geneva kasuks. 17.01.2014.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi
Omanik) Osaühinguga Geneva (edaspidi Hoonestaja) hoonestusõiguse seadmise lepingu asjaõiguslepingu nr
142/2014, millega omanik seab kinnistule asukohaga Metsa tn 3 (katastritunnus 51301:007:0026, pindala 21 912 m2)
Hoonestaja kasuks tasulise hoonestusõiguse tähtajaga 25 aastat, et Hoonestajal on õigus vastavalt kehtestatavale
detailplaneeringule välja ehitada ja omada hoonestusõiguse tähtaja jooksul hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal
vähemalt 1 500 kohaga kontserthalli ja selle teenindamiseks vajalikku infrastruktuuri. Hoonestajal on õigus pikendada
hoonestusõigust veel 25 aastaks, etteteavitamisega ühe aasta jooksul enne hoonestusõiguse tähtaja saabumist.
Hoonestusõigus seati tasu eest, mille suuruseks on 6,0 tuh eurot aastas. Hoonestusõiguse tasu maksmise kohustus
algab alates kontserthalli ekspluatatsiooni andmise päevast (s.o. kasutusloa väljastamise päevast). 06.01.2015. aastal
oli sõlmitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse (edaspidi Tellija), TÜ Merelähedane (edaspidi Koostaja) ja Geneva OÜ
(edaspidi Finantseerija) vahel detailplaneeringu koostamise, tellimise ja finatseerimise leping, mille alusel tellib Tellija
Koostajalt Narva-Jõesuu linna, Metse tn 3 kinnistu ( katastritunnus 51301:007:0026) detailplaneeringu koostamise ja
Finantseerija kohustub tasuma selle detailplaneeringu koostamise kulud. Detailplaneeringu põhieesmärgiks on Metsa 3
kinnistu ehitusõiguse määramine uue vabaõhu kontserdisaali ning seda teenindavate ehitiste püstitamiseks.
Planeeritava krundi kavandatav kasutamise sihtotstarve on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga. Katastritunnusele
51301:007:0026 detailplaneeringu kehtestamisega muudetakse sotsiaalmaa ärimaaks. Tööd jätkuvad.

2012. aastal otsustas Narva-Jõesuu Linnavolikogu võõrandada kinnistu asukohaga Koidu tn.6 (Narva-Jõesuu
meteoroloogia jaam) Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele
250,0 tuh euro eest. 2014.aastal müüs Narva-Jõesuu linn Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Narva Issanda
Ülestõusmise Peakiriku Kogudusele eelnimetatud kinnistu (katastritunnus 51301:001:0041, pindala 5 532 m2)
hinnaga 250,0 tuh eurot kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingu hüpoteegi seadmise asjaõiguslepingu nr
436/2014 alusel. Lepingu eesmärk on  eelnimetatud kinnistul ajalooliselt paiknenud Püha Vürsti Vladimiri kiriku
taastamine. Seoses meteoroloogia jaama sulgemisega ja Koidu 6 kinnistu üleandmisega tekkis vajadus "Narva-Jõesuu
linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa ( piiriettepanekud AT0607270026 ja
AT0607270034 )  algatatud detailplaneeringu muutmiseks. Detailplaneeringu eesmärgiks on Koidu 4 ja Koidu 6
kinnistute piiride muutmine ja maa kasutusotstarbe muutmine üdkasutatavate ehitiste maaks ja sakraalehitiste maaks,
ehitusõiguse määramine kirikuhoone püstitamiseks, planeeritava ala liikluskorralduse kavandamine sh riigimaa
ulatuses, maa-ala heakorrastuse ja haljastuse põhimõtete määramine, kruntide tehnovõrkudega liitumisvõimaluste ja
tingimuste määramine. Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu muutmine
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planeeritava ala ulatuses. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest planeeringu
elluviimisega ei kaasne mõju keskkonnale keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.
Järgmisel aastal tööd jätkuvad.

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 sotsiaal-kultuurilisi struktuure.

2. Maakorraldus.
Reformimata riigimaa osakaal on linnas endiselt suur. Maade munitsipaliseerimine on tähtis tulevaseks arenguks.
2015. aastal on  moodustatud katastriüksused aadressil Kesk tn 4a ( pindala 6 117 m2), Koidu tn 26 (pindala 6 981
m2), Kalda tn 32a (pindala 10 010 m2) ja Supelrand R2 ( pindala 23 656 m2). 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.
2015. aastal taotles  Narva-Jõesuu Linnavalitsus Ida-Viru maavanemalt Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandisse
Supelrand R 91, Supelrand R 18, Supelrand R 19, Supelrand R 20, Supelrand R 21, Supelrand R 22, Supelrand R 23,
Supelrand R 24, Supelrand R 81, Supeluse tänav 2, Jaan Poska tänav 32, Lembitu tänav 1, Kalda tänav 2, Kalda tänav
12, Lydia Koidula tänav 16,Lydia Koidula tänav 28, Lydia Koidula tänav 46c, Lydia Koidula tänav 48b, Lydia
Koidula tänav 74a, Lydia Koidula tänav 86d, Metsa tänav 8, Metsa tänav 8b, Sepa tänav 22, Suur-Lootsi tänav 10,
Vabaduse tänav 26, Vabaduse tänav 26b, Vabriku tänav 12, Vana tänav 1, Vana tänav 3, Auga tänav 1, Eha tänav 1 ja
Jõe tänav 2. 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.

Aruandeperioodil saadi Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfontist 4,0 tuh eurot aadressiandmete korrastamiseks
Narva-Jõesuu linnas. Aruandeperioodi alguses oli 1 962 lahendamata objekti.  2015. aasta lõpuks on tehtud 1 106
objrkti korrastust ehk 56,4 %. Järgmisel aastal tööd jätkuvad.

3. Kalandus.
2014. aastal on  PRIA poolt rahuldatud projekti “Viilhalli ehitamine” taotlus (14.02.2014.a otsuse nr 17-6/72).
Aruandeperioodil teostas AS Eviko  viilhalli projekteerimis- ehitustöid maksumusega 144,0 tuh eurot, millest 120,0
tuh eurot tagastas PRIA . Peale selle kulutati 7,0 tuh eurot viilhalli hankedokumentide ettevalmistamiseks ja hanke
läbiviimiseks riigihangete e-keskkonnas, viilhalli võrguga ühendamiseks ning viilhalli projekteerimis-ehitustööde
projekti ekspertiisi ja omanikujärelevalve teostamiseks. Linna huvi on aidata kaluritel leida otseühendus jaeostjatega.
02.11.2015. aastal oli sõlmitud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse ja Narva-Jõesuu kalurite ühing MTÜ poolt linnavara
tasuta kasutamise leping, mille alusel andis  Narva-Jõesuu Linnavalitsus tasuta ülalnimetatud MTÜle kasutamiseks
Narva-Jõesuu linna omandis oleva viilhalli. Peamine eesmärk on kohalike kalurite tegevuse arendus. Leping kehtib
kuni 02.11.2020. a.

Narva-Jõesuu linna territooriumil töötab OÜ Kirderand. Ettevõte 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.
2014. aastal lõpetati  Narva-Jõesuu ranna-ala arendamise projekt, mille käigus on muutunud Eesti pikim mereäärne
liivarand – Narva-Jõesuu – kõrge kvaliteediga teenuseid pakkuvaks puhke- ja turismiobjektiks. 2015. aastal oli
moodustatud uued  töökohad, sealhulgas laadurijuht, kes teostab linnapromenaadi koristustööd, linna WC teenindaja (2
töökohta) ja ranna-ala koristaja. Samuti lisandus 13 erinevat hooajalist töökohta rannapiirkonnas teeninduse ja
toitlustuse valdkonnas. Seoses Narva-Jõesuu linna territooriumil asuva rannaala hooldus-ja koristustööde teostamisega
osteti kasutatud rannahooldus-ja koristusmasin BT 2000 maksumusega 12,0 tuh eurot.
Projekti mõju piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule on suur, sealhulgas linnaelu kvaliteedi tõstmine,
infrastruktuuri arendamine, linnaruumi kasulikuks tegemine, maine tõstmine. Ranna-ala vastab eurostandarditele.
Suurenes väliskülastajate arv Soomest.
Aruandeperioodil  on ostetud ja paigaldatud valveseadmed summas 4,0 tuh eurot. Valveobjektiks on vetelpäästetorn,
müügipaviljonid ja linnatualett Kiriku tänaval ning linnatualetid Hahni ja Pargi tänaval. Valve osutaja on AS G4S
Eesti.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.06.2015. a otsusega nr 65 lubati Narva-Jõesuu Linnavalitsusel osaleda projekti
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partnerina Keskläänemere programmi projektis “Small ports every 30 miles apart - Development of Services for lively
water tourism in the Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste
arendamine Soome lahe idaosas”. Projekti eesmärgiks on Soome Lahe väikesadamate võrgustiku loomine ning
veeturismi teenuste arendamine, mille alusel valmistas Narva-Jõesuu Linnavalitsus koostöös Kotka Maritime Research
Association ette projekti taotluse Keskläänemere programmi esitamiseks.  Projektis osalevad 11 partnerit Soomest ja
Eestist. Kotka Mereuuringute ühing on projekti juhtpartner. Projekti raames on kavandatud järgmised tegevused:
Narva-Jõesuu linna väikesadama (Suur-Lootsi tn 4 Narva-Jõesuu, katastritunnus 51301:001:0048) ehitusprojekti
koostamine, strateegiliste dokumentide väljatöötamine väikesadama ehitamiseks ja käivitamiseks, väikesadamate
ühistegevusplaani väljatöötamine, turundustegevuste teostamine, koolituste korraldamine sadama töötajate ja
veeturistide jaoks. Projekti maksumus on 250,0 tuh eurot, millest programmi kaasfinantseering moodustab 85 % ehk
213,0 tuh eurot ja Narva-Jõesuu linna omafinantseering 15 % ehk 37,0 tuh eurot. Positiivse rahastamisotsuse korral
teostatakse  projekti tegevusi perioodil 2015-2018.
Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.10.2015.a määrusega nr 7 kinnitati Narva-Jõesuu linna sadama eeskirja.

Aruandeperioodil koostati taotlus Narva-Jõesuu kaitsemuuli eelhinnangu ekspertiisi teostamiseks, mis esitati SAle
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Taotluse eesmärk on muuli seisundi hindamine ning muuli seisundi muutmise
võimaluste määramine (rekonstrueerimine või konserveerimine või lammutamine jne). Järgmisel aastal planeeritakse
omafinantseering selle teostamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 28.10.2015. a otsusega nr 75 lubati Narva-Jõesuu Linnavalitsusel osaleda projektis
„Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine“, mille alusel esitas Narva-Jõesuu Linnavalitsus
Narva linnapiirkonna  jätkusuutliku arengu strateegia 2014-2025 ( kinnitatud Narva-Jõesuu linnavolikogu poolt
29.04.2015 määrusega nr 51) raames antud projekti taotlust. Projekti eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna territooriumil
ca 13,54 km pikkuse kergliiklustee rajamine, mis integreerub Narva linna ja Vaivara valla territooriumitel
planeeritavate ja ehitatavate kergliiklusteede võrgustikku. Projekti raames on kavandatud järgmised tegevused:
geoloogiliste uuringute läbiviimine, projekteerimistööde ja ehitustööde teostamine. Ehitustööde hulka kuuluvad 13,54
km pikkuse kergliiklustee rajamiseks vajaliku maa-ala puhastamine, mullatööde teostamine ja pinnase katendi
ehitamiseks ettevalmistamine, katendi ehitus, kergliiklustee märgistus termoplastikuga, liiklusmärkide paigaldamine ja
energiasäästliku välisvalgustuse rajamine. Projekti maksumus on 1 897,0 tuh eurot, millest kaasfinantseering
moodustab 85 % ehk 1 607,0 tuh eurot ja Narva-Jõesuu linna omafinantseering 15 % ehk 290,0 tuh eurot. Positiivse
rahastamisotsuse korral teostatakse  projekti tegevusi perioodil 2015-2018.

5. 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.
2015. aastal on  kulutatud teede hoiuks 105,0 tuh eurot, mis jäi 2014. aasta tasemele.
Aruandeperioodil on teostatud Narva-Jõesuu linna Kalda tänava remont, sealhulgas greiderdamise tööde teostamine
lõigul 1,2 km ja laiusega 4,5 m, killustikaluse ehitamine (560 m2), asfaltbetoon katte pragude täitmine bituumeni ja
graniitkillustikuga (600jm) ning sõiduteeäärekivide paigaldamine (70 jm). Kokku kulutati 26,0 tuh eurot.
2015. aastal on tehtud Narva-Jõesuu linna Kalevi kahekordne pindamine eelpuistega. Kokku kulutati 18,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil on tehtud asfaldiaukude remont Vabaduse tänaval (635 m2), Jaan Poska tänaval (995 m2),
Kudruküla tänaval (235 m2), Metsa tänaval (395 m2), Lydia Koidula tänaval (518 m2), Raja tänaval (370 m2), Jõe
tänaval (25 m2), Kungla tänaval (40 m2), Koidu tänaval (85 m2), Nurme tänaval (100 m2), Kesk tänaval (35 m2),
Eduard Vilde tänaval (57 m2) ja Mäe tänaval (45 m2). Kokku kulutati 61,0 tuh eurot.

Aruandeperioodil oli teostatud Narva-Jõesuu linna Hirve tänava ja selle lähiümbruse teede projekteerimistööd
üldmaksumusega 4,0 tuh eurot. Hirve tänaval on ehitatud  elumajad. Linnal on vaja arendada infrastruktuuri selles
rajoonis. Tööde teostaja oli OÜ Keskkonnaprojekt.

2015. aastal ehitati ja paigaldati 5 bussiootepaviljoni. Tööde maksumus on 20,0 tuh eurot millest 17,0 tuh eurot oli
eraldatud Ida- Viru Maavalitsuse poolt ühistranspordi infrastruktuuri objektide planeerimiseks, rajamiseks,
korrashoiuks 2013. aastal. Ehitustööde teostaja oli OÜ-ga Lionline ja paigaldustööde teostaja KEK OÜ.

2014.aastal on sõlmitud Maanteeametiga liiklusregistri andmetele juurdepääsu leping. Lepingu esemeks on tasuta
juurdepääs Kasutaja (Narva-Jõesuu Linnavalitsus) seaduses sätestatud avalike ülesannete täitmiseks vajalikele
liiklusregistri andmetele infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
Järgmisel aastal on kavas jätkata linna teede remonti.
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6. Jäätmekäitlus ja heakord
Jäätmekäitlus Narva-Jõesuu linnas toimub jäätmeseaduse ja Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskirja alusel.
Jäätmehoolduseeskiri määrab jäätmekäitluse üldise korra Narva-Jõesuu linna haldusterritootiumil. Eeskirja täitmine on
kohustuslik kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes tegutsevad, elavad ja viibivad Narva-Jõesuu linna
haldusterritooriumil. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri oli kinnitatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt
27.04.2005.a määrusega nr 64.
Narva-Jõesuu linnas tegutseb oma kommunaalteenistus, kus töötab pidevalt 9 töötajat ja ajaliselt (suvehooajal) 4
töötajat käsunduslepingu alusel.
Kommunaalteenistus omab kommunaaltehnikat, mis võimaldab kokku hoida kommunaaltehnika rendil ja osutada
tasulisi kommunaalteenuseid elanikele ja kommertsstruktuuridele, mis aitab osaliselt katta tehtud
kommunaalkulutused.
2015. aastal on ostetud kommunaalteenuste osutamiseks  kallurauto SISU maksumusega 8,0 tuh eurot, ekskavaator-
laadur JCB 3CX-4T maksumusega 34,0 tuh eurot, rannahooldus-ja koristusmasina BT 2000 maksumusega 12,0 tuh
eurot  ning korvtõstuki auto maksumusega 24,0 tuh eurot. Kokku kulutati 78,0 tuh eurot. Aruandeperioodil võimaldas
linna kommunaaltehnika  kokku hoida  kommunaaltehnika rendil 13,0 tuh eurot ehk 43,4 % 2015.a eelarves ette
nähtud summast.
Järgmisel aastal ei ole kavas hooldustehnika soetamist.

Narva-Jõesuu linnas on korraldatud aadressil Kalda 30 (linnale kuuluv vara) väikesemõõduliste ohtlike jäätmete
kogumine Järgmisel aastal korraldame ka väikesemõõduliste ohtlike  jäätmete kogumist.

Narva-Jõesuu Linnavalitsusel on kasutusel Narva-Jõesuu linna kalmisturegister ja lemmikloomade register, mida
teenindab Spin TEK AS.  Kalmisturegister sisaldab kalmistu andmeid. Teenindaja arendab ja kaasajastab
kalmisturegistri tarkvara “Haudi”.
Lemmikloomade registri  teenindaja osutab renditeenust, majutust, hooldust ja haldust. Koerte ja kasside pidamise
eeskiri sätestab koerte ja kasside pidamise korra Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil, mis on kinnitatud Narva-
Jõesuu Linnavolikogu poolt 26.03.2014.a määrusega nr 16.

Jäätmekäitluse arengusuunad on kajastatud Narva-Jõesuu linna jäätmekavas 2010-2015. Jäätmekava üldine eesmärk
on Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduse korrastamine, st keskkonnaohutuma, majanduslikult põhjendatud ja
korralduslikult tagatud jäätmekäitluse edendamine. Jäätmekava eesmärkide seadmisel on lähtutud Riigi jäätmekavas
aastateks 2008-2013 seatud eesmärkidest. Narva-Jõesuu linna jäätmekava hõlmab jäätmemajanduse olukorra kirjeldust
ning ülevaadet jäätmemajandusega seotud probleemidest. Jäätmekava püstitab jäätmehoolduse eesmärgid aastateks
2010-2015 ja toob välja eesmärkide elluviimise tegevuskava ning investeeringuvajaduse jäätmemajanduse
arendamiseks. 2016. aastal nähakse ette vahendid Nrva-Jõesuu linna uue jäätmekava 2016-2020 koostamiseks.

Narva-Jõesuu elanikud osalevad aktiivselt linna heakorral. Nii 2015. aastal grupp elanikke algatas ellu viimist vääriva
idee- taastada kunagise pansionaadi “Irene” säilinud osa Jaan Poska tänaval. Pansionaat hävis sõja ajal ja selle
taastamine ei ole jõukohane, kuid korda teha ja kas või osaliselt restaureerida seda, mis pansionaadist alles on jäänud,
on siiski võimalik. Maa-ala puhastati, taastati tugiseina esimesele tasandile viiv trepp ning purskkaevu kivikaev.
Restaureeriti vaateplatvormi Jaan Poska tänava poole. Järgmisel aastal on kavas teostada vaateplatvormi taga olevate
puude ja põõsaste sanitaarraie vaade jõele avanemiseks. Samuti hakkab töötama purskkaev, kuhu paigaldatakse
tsirkuleeriv pump. Inimesed aitavad nii rahaliselt kui ka lihtsalt tööga.

7. Heitveekäitlus
2015. aastal lõpetati Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala veemajandusprojekt. Projekti kogumaksumus oli 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). Keskkonnainvesteeringute Keskus andis Narva-Jõesuu linnale laenu  1 100,0 tuh eurot
omafinantseeringu tagamiseks laenulepingu nr 5-1/13/8 lisa nr 3 alusel, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja
Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahel 2015. aastal. Laenu väljamakseperiood on 2013-2014. 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.
Projekti käigus tagati Narva-Jõesuu elanikele kvaliteetne joogikõlblik joogivesi, vähendati veelekete ja
reoveeinfiltratsiooni osakaalu ning kaitsti veevarusid saastatud heitvete keskkonda sattumise eest. Projekti
elluviimisega viidi Narva-Jõesuu veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemid vastavusse  Euroopa Liidu direktiiviga.

Projektiga saavutati järgmised eesmärgid:
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Väljundi nimetus Sihtmäär  (veeprojekti
rahastusotsuse kohaselt)

Saavutusmäär seisuga
31.08.2015

Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus 12 215 m 12 458 m ehk 102 %
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 4 567,6 m 4568 m ehk 100 %
surve kanalisatsioonitorustiku ehitus 832,16 m 918 m ehk 110,3 %
surve kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine 1 037 m 1 091 m ehk 105 %
reoveepumplate ehitus 4 tk 4 tk ehk 100 %
reoveepumplate rekonstrueerimine 1 tk 1 tk ehk 100 %
joogiveetorustiku ehitus 4 520 m 4408 ehk 97,5 %
joogiveetorustiku rekonstrueerimine 17 328 m 16 751 m ehk 96,6 %

Saavutusmäär ületab projekti sihtmäära seetõttu, et sihtmäära mahud määrati enne tööprojetki koostamist,
saavutusmäär tugineb tööprojekti andmetel, kus mõnede töölõikude pikkused erinevad +/- mõnikümmend meetrit.

Paigaldatud uusi või rekonstrueeritud olemasolevaid kas ühisveevärgi- ja/või ühiskanalisatsioonitorustikke on
järgmistel N-Jõesuu 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, Pargi,
Vabaduse, Kungla, Koidu, Aia, Lennuki, Supeluse, Kiriku.
Projekti abikõlbulikkuse lõpptähtaeg oli 31.08.2015. Projekti tegevused (ÜVVK-torustike uute ehitus ja olemasolevate
rekonstrueerimine, kompaktreoveepumplate rajamine, peareoveepumpla rekonstrueerimine) lõpetati 31.08.2015.
2015 aasta lõpuks saadi kõikidele ehitistele kasutusload.

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.

06.01.2015.a avaldati keskkonnaministri määrus nr 59 “Toetuse andmise tingimused meetmes “Veemajandustaristu
arendamine” avatud taotlemise korral”, mille kohaselt on taaskordselt võimalik taotleda Ühtekuuluvfondist uue
rahastusperioodi 2014-2020 raames tagastamatut rahalist toetust. Ülalnimetatud määruse kohaselt on võimalik esitada
kaasrahastamise taotlus linna ÜVVK-süsteemide rekonstrueerimiseks/ ehitamiseks, mis on ette nähtud linna ÜVVK-
arengukava lühiajaliste investeeringute plaanis aastateks 2015-2020. Seoses sellega oli sõlmitud  Narva-Jõesuu linna ja
ASi Narva Vesi vahel 10.04.2015.a sihtfinantseerimise leping nr HÕ-49, mille esemeks on Narva-Jõesuu ÜVVK-
arengukava aastateks 2015-2027 koostamine ning Narva- Jõesuu Ühtekuuluvusfondi 2014-2020 rahastustaotluse
koostamine ja vormistamine. Rahastustaotluse koostamine ja esitamine ei ole veel garantii Ühtekuuluvfondi toetuse
saamiseks Narva-Jõesuu linna ÜVVK investeeringute elluviimise kaasrahastamiseks. Lepinguga ette nähtud tegevuste
tähtaeg on 31.07.2016.a. Tööde maksumus on 16,0 tuh eurot, mille jagasid omavahel võrdsetes osades AS Narva Vesi
ja Narva-Jõesuu linn (osalus 50% ehk 8,0 tuh eurot). Aruandeperioodil koostati ÜVVK- arengukava maksumusega 8,0
tuh eurot, millest maksis linn 4,0 tuh eurot ehk 50%. Tööd jätkuvad  2016. aastal.

8. Tänavavalgustus
Narva-Jõesuu linnas on valgustatud tänavaid kokku 25,1 km, nendest on varustatud õhuliinidega 23,2 km ja
kaabelliiniga 1,87 km. Valgustuspunkte on 712 tk, välisvalgustusvõrgu juhtkilpe on 7 tk. Hetkel
tänavavalgustusrajatised on rahuldavas seisundis. A.V.R. Elekter OÜ osutas tänavavalgustuse hooldusteenuseid kuni
31.08.2015. a. Alates septembrist  töötab Narva-Jõesuu linnas elektrik käsunduslepingu alusel. Elektriku ülesanneteks
on Narva-Jõesuu linna territooriumil asuva avalikult kasutatava välisvalgustusvõrgu hoolduse, järelevalve ja jooksva
remondi teostamine ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse omandis olevates objektides elektrivõrgu remondi ja hoolduse
teostamine.
Elektriku töökoha loomise eesmärgiks on vahendite kokkuhoid. Perioodil september-detsember 2015 paigaldati
välisvalgustusvõrku  väikese võimsuga lampe  suure võimuse lampide asemele (84 tk), järgiti välisvalgustuse sisse- ja
väljalülitamise kokkuhoiurežiimi. Ülalnimetatud perioodil olid energiakulud 16,0 % ehk 4,0 tuh eurot madalamad kui
2014.a samal perioodil.
Aruandeperioodil teostati Liiva-, Vaikne-, Pargi-, Vabriku- ja Uus tänaval  tänavavalgustuse renoveerimistööd ja
kulutati selleks 11,0 tuh eurot. Samuti ehitati tänavavalgustus Supeluse- ja Jüri tänavale. Kulutati selleks 3,0 tuh eurot.
Järgmisel aastal jätkame tänavavalgustuse remonditöid eesmärgiga säästa energiakasutust ja vähendada
valgustuskulusid.

9. Elamumajandus
Narva-Jõesuu linna munitsipaalomandis on 6 ahjuküttega maja. Kõik munitsipaalmajad on kindlustatud ning igal
aastal toimub küttesüsteemide puhastus. Majades on paigaldatud suitsuandurid.
Aruandeperioodil teostati Narva-Jõesuu Linna munitsipaalmaja aadressil Pargi tn 10a katuse remonti ja kulutati selleks
11,0 tuh eurot.
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2015. aastal Päästeameti ettekirjutuse alusel  tehti kütteseadmete rekonstrueerimistöid aadressil Pargi tn 10a-5, Suur
Lootsi tn 5, Suur Lootsi tn 7-3 ja 2, Karja tn 21-2. Tööde maksumus oli 11,0 tuh eurot. Samuti olid paigaldatud pliidid
aadressil Vabaduse tn 44-2 ja 3, Karja tn 21-2, Pargi tn 10a-2, Suur Lootsi tn 7-1. Kulutati kokku 3,0 tuh eurot.
Aruandeperioodil on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja A.V.R Elekter OÜ vahel  ehituse töövõtuleping, mille alusel
teostatakse järgmisel aastal Narva-Jõesuu linna munitsipaalelamute elektrisüsteemide remonttöid. Tööde maksumus on
5,0 tuh eurot.
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 jätkame munitsipaalmajade  remonditöid.

10. Turism
Aruandeperioodil on tasutud osamaks SAle Ida-Viru Ettevõtluskeskus 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 jagamine. Ülaltoodud
summast kasutati 1,0 tuh eurot vajaliku turismikoordineerimise funktsiooni ülalpidamiseks-tööjõu ja sellega seotud
kulude katmiseks (koolitus ja lähetused, transpordi-, rendi-, haldus-, sideteenused) ning 1,0 tuh eurot arendus- ja
turundustegevuste elluviimiseks (Arengufond).
Narva-Jõesuu linna territooriumil tegutseb FIE Sergei Gordeev, kes pakub Narva-Jõesuu linna külastajatele
mitmesugust kalapüügi ja kalurieluga seotud meelelahutust ning ekskursioone ja konsultatsioone kalanduse teemal
ning MTÜ Meie Pagar, kelle pagaritooted on kõrgekvaliteetsed ja tuntud ka Narva-Jõesuu linnast kaugemal.

11. Kultuur ja huvialaharidus
Narva- Jõesuu Linnavalitsuse spetsialist kultuuri alal koordineerib ja organiseerib kultuuri- ja spordialast tegevust.
Tegutsevad tantsuring “Kullerkupp”, eesti naisansambel ja vene naisansambel. Ansamblite repertuaaris on erinevate
rahvaste laule ja palju ansamblijuhi autoriloomingut.

1. Laste Muusika-ja Kunstikool
Narva- Jõesuu linnas töötab Laste Muusika- ja Kunstikool, kus käib keskmiselt 54 õpilast.
Kooli õpilaste vanuseline koosseis on käesoleval ajal vanust alates 5 kuni 16 eluaastani.
Arvuliselt on koolis ülekaalus noorema astme õpilased. Käesoleval hetkel (2014-2015 õppeaasta) on õpilaste
jagunemine õppeastmete vahel järgmine:
Noorem aste: 74,5% ehk 40 õpilast;
Vanem aste: 25,5% ehk 14 õpilast.
2015. aastal oli 6 klassi 7 erialaga: klaver, akordion, viiul, kitarr, flööt, vokaal ja koor. Mai kuus sai neli õpilast kooli
lõputunnistuse “klaveri”, ”plokkflöödi”, ”viiuli” ja “kitarri” erialal.
Muusikakoolis on moodustatud akordionistide 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.
Aruandeperioodil teostati Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni projekti. Projekti
maksumus on  18,0 tuh eurot, millest 15,0 tuh eurot rahastas  Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. (11.01.2015.a
toetusleping nr 1.2-3/15/52). Projekti elluviimisega saavutati järgmisi eesmärke: Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja
Kunstikooli õppurite ja õpetajate õppekeskkonna tingimuste parandamine, hoone sihtotstarbelise kasutuse puuduste
likvideerimine, tervishoiu normide järgimine. Tööde teostaja oli Kirde Ehitus OÜ. Peale selle tehti teise korruse
klasside remonditöid maksumusega 12,0 tuh eurot.
2014. aastal on eraldatud Eesti Kooriühingu poolt 285 eurot Laulu- ja tantsupeol osaleva Narva-Jõesuu Muusikakooli
mudilaskoori kulude katmiseks 2014-2015 hooajal, mis kulutati transpordikulude katmiseks. Samuti on eraldatud Eesti
Kooriühingu poolt 320 eurot Laulu- ja tantsupeol osaleva Narva-Jõesuu Muusikakooli mudilaskoori kulude katmiseks
2015-2016 hooajal.
Narva-Jõesuu Laste Muusika –ja Kunstikoolis on arengukava perioodiks 2012-2016. Arengukava  on dokument, mis
koostatakse huvikoolide seaduse nõuete, Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli  põhikirja ja Narva-Jõesuu linna
arengukava põhjal. Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli arengukavas kajastub kooli põhitegevus kõikidel
suundadel antud perioodil.
Arengukava koostamisest võtavad osa kõik õppenõukogu ja hoolekogu liikmed. Arengukava viib ellu direktor.

Aruandeperioodil olid õpilastel järgmised saavutused :
1. Plokkflöödi klassi õpilased said laureaadi tiitli ja diplomi regionaalsel ja Vabariiklikul konkursil;
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2. Vokaalklassi õpilane sai laureaadi tiitli ja diplomi regionaalsel konkursil-festivalil;
3. Klaveri klassi õpilane sai laureaadi tiitli ja diplomi regionaalsel voorul;
4. Koori rahvusvahelisel konkursil  võitsid osalejad teise koha ning said laureaadi tiitli ja diplomi;
Samuti tõestasid meie õpilased oma professionaalset taset, osaledes Suvekooli töös, mille korraldajaks oli Eesti
Plokkflöödi Ühing. Suvekool toimus Rõuges.
Suvel külastas Narva-Jõesuu Muusikakooli vanamuusika ansambel ”Olor”  koos Narva-Jõesuu Kooli  tantsuringiga
Pärnu, kus osales Hansapäevadel.
Jaanilinna Kunstikooli kutsel osales Narva-Jõesuu Muusikakooli koor detsembris kontserdil ”Песня собирает
друзей”.
Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikool teeb koostööd linna Kooliga (sealhulgas kooli tantsustuudioga), lasteaiaga,
muuseumiga, raamatukoguga, samuti Eesti Ühinguga «Kalju» ja Vene Ühinguga «Allikas».
Tugevnevad ja arenevad  partnerlussuhted ja koostöö Narva-, Sillamäe-, Aseri-ja Ahtme muusikakoolidega ning
kollektiiviga „Väike ooper” Tallinnast.
Alates 2015. aastast osaleb Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool  mittetulundusühingus Eesti Muusikakoolide
Liit. Eesti Muusikakoolide Liidu eesmärk on  liikmete muusikaharidusliku töö- ja kutsealase tegevuse korraldamine ja
koordineerimine, liikmete muusikakoolidele muusikaharidusliku õppekirjanduse ja -vahendite tellimine ning
õppevahendite koostamine ja muusikahariduse riiklike õppekavade ning arengukavade koostamises osalemine.
Koostöö puudumine EML oli muusikakooli töös takistuseks, kuna Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool ei
saanud ametialaselt vajaliku teavet, metoodilist toetust ning ei saanud täiel määral osaleda riigi kultuuripoliitikas ja
kultuurialases tegevuses. Seda enam, alates 2015 aastast kooliõpilasel, kes ei olnud EML liige ei lubatud võtta osa
vabariiklikest konkurssidest, isegi vaatamata headele õpitulemustele ning saavutustele regionaalsetel (maakondlikel)
konkurssidel. Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikool ei saanud hinnata oma professionaalset taset õpilaste
ettevalmistamisel.
2016. aastal on Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikoolil kavas osaleda muusikafestivalidel, mis toimuvad Tšehhis
ja Venemaal.

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 eraldi
ruumis. Raamatukogu kasutuses on kolm ruumi : lugejate teenindamiseks, lugemissaal ja raamatuhoidla. Kokku on
pinda 290,7 m2. Ruumid on veel puhtad , suurt  remoti ei vaja. Aruandeperioodil on parandatud soojusõlme torusid ja
laevalgustid. Päästeameti ettekirjutuse alusel teostati elektrisüsteemi kontrolli. Järgmisel aastal on ette nähtud vahendid
ventilatsioonsüsteemi remondiks.
Raamatukogus ja avalikus internetipunktis on nii interneti kui ka wifi leviala.
Raamatukogus on skanneerimise, kopeerimise , printimise ja interneti kasutamise võimalused.
Narva-Jõesuu raamatukogu arvestab komplekteerimisel teeninduspiirkonna huvisid. Suurem osa linna elanikest on
vene keelt kõnelevad. Samuti arvestab raamatukogu komplekteerimisel Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali
soovitusi, Eesti Lastekirjanduse Keskuse lastekirjanduse soovitusi,” 25 kaunimat raamatut +5 kaunimat lasteraamatut”
soovitusi. Aruandeperioodil on ostetud kokku 861 eksemplari. Ilukirjandust ostes pandi rõhku väärtkirjandusele.
Uuemaid menukirjanike raamatuid osteti ka kindlasti. Lugejad küsivad rohkem ajaloolisi ja poliitikateemalisi
raamatuid.
Aruandeperioodil eraldas linnavalitsus ajakirjanduse ostmiseks 1,0 tuh eurot.  Ajakirjandust ostab raamatukogu ASst
Rahva Raamat, OÜst Lehepunkt, OÜst LeFortum, OÜst KPD Kirjastus, FIEst Ilja Põdra. Sihtasutuse Kultuurileht
väljaannetest on tellitud Loomingu Raamatukogu, Muusika, Sirp, Täheke. Kultuurkapitali poolt toetatavad järgmised
kultuuriajakirjad : Hea Laps, Tallinn, Võšgorod, Raamatukogu.
Aruandeaasta jooksul korrastati kogusid, kanti maha 907 eksemplari.
Aruandeperioodil on annetatud 26,0 % ostudest ehk 224 eksemplari. Annetuste osakaal on suur, sest puhkajad
Peterburist ja kohalikud elanikud on kinkinud meile uusi  väikesemõõtmelisi pehmeköitelisi ajaviiteraamatuid.

Tabel 1. Raamatukogu kasutamine (2014/ 2015 võrdlemine)
Lugejad

2014a
Lugejad

2015a
Muutus

+/-
Külastused

2014a
Külastused

2015a
Muutus

+/-
Laenutused

2014a
Laenutused

2015a
Muutus

+/-
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726 703 - 23 10 890 9 408 -1 482 17 638 16 587 -1 051

Tabel 2. Lasteteenindus (2014/ 2015 võrdlemine)
Lugejad

lapsed
2014a

Lugejad
lapsed
2015a

Muutus
+/-

Külastused
lapsed
2014a

Külastused
lapsed
2015a

Muutus
+/-

Laenutused
lapsed
2014a

Laenutused
lapsed
2015a

Muutus
+/-

120 129 +9 1 497 1 446 -51 1 515 1 519 +4
Tabelist on näha, et Narva-Jõesuu raamatukogus on vähenenud lugejate, külastajate ja laenutuse arv. Põhjuseks on
elanike arvu vähenemine ning noorte perede äravool ja kohalike elanike vananemine.
Narva-Jõesuu linnas teenindatavate arv on 2829 , raaamatukogu kasutab 24,2 % elanikest. Meid külastavad SPA
hotellide puhkajad ja suvitajad. Suurim osa lugejatest on pensionärid ja kodused.
Elektronkataloogi on kantud 98,0 % teavikutest. 2015a on raamatukogu täiendanud e-kataloogi Urramis, peamiselt
uute venekeelsete teavikute bibliokirjete loomisega, Urramis täiendanud koduloolist andmebaasi bibliografeerisime
kohaliku ajalehe “Narva-Jõesuu-Нарва-Йыэсуу» . Ise ei ole andmebaase loonud. Raamatunäituste vormistamisel
kasutasid raamatukoguhoidjad info leidmiseks andmebaase. Oleme vastanud 523 infopäringule. Vastamiseks kasutame
Interneti erinevaid andmebaase ja teatmeteoseid.
Aruandeperioodil ei ole kasutatud raamatukogus RVL teenust. Ei avaldatud soovi kui said teada, et peavad postikulude
eest ise tasuma.
Aruandeperioodil ei ole kasutanud koduteenindust, mis on mõelnud erivajadustega inimestele.
Narva-Jõesuu linnas on hooldekodu, kus on oma väike raamatukogu. Mõned hooldekodu elanikud on meie
raamatukogu külastajad , kes loevad ise ja viivad liikumispuudega lugejatele raamatuid.
Lugejatel on teavikute reserveerimise võimalus. Klient saab e-maili teel teate teaviku saabumisest. Rohkem
kasutatakse seda uudiskirjanduse puhul.
Lugejad kasutavad rohkem teavikute pikendamist, mida võimaldab raamatukoguprogramm Urram.
Linnaraamatukogu teeb koostööd Narva-Jõesuu kooli, lasteaia, Muusika-ja Kunstikooli ja SOS lastekülaga.
Aruandeperioodil on korraldatudi järgmised üritused:

Ürituse nimi Osavõtjate
arv

1 Kirjandushommik „Suur muinasjutuvestja” algklassidele (aprill) 32
2 Eesti Vabariigi aastapäeva viktoriin (veebruar) algklassidele 16
3 Lasteraamatupäev (aprill) 35
4 Laste joonistused “Minu ema” (mai) 11
5 Raamatunäitus “ Mark Twaini parimad jutustused” 30
6 Uueaasta viktoriin “Saabunud on rõõmsad talvepühad „ (dets.) 12
7 Presentatsioon “Parimad lasteraamatute kunstnikud-illustraatorid” (märts) 25

Linna elanikud ja turistid võtavad aktiivselt osa raamatukogu üritustest. Täiskasvanutele ürtuste korraldamisel on
tehtud  koostööd   Narva-Jõesuu Hahni nimelise luuleühinguga ja tuntud inimestega, toimus 3 suuremat luuleõhtut.
Kokku toimus 13 teema- ja personaalnäitust, väljapanekuid – 4, üritusi -18. Osalejate arv oli 389 inimest. Tihe koostöö
on olnud ka Vene kultuuriseltsiga “Allikas” oleme müünud nende korraldatud üritustele pileteid.
Igal aastal käivad vanema lasteaiarühma lapsed raamatukogus ekskursioonil. Raamatukoguhoidjad käivad ka
lasteasutustes, kus tutvustavad lastele uuemat kirjandust, koostavad lugemise nimekirja.
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
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 tulpadele.
2015. aastal kulutati kirjanduse soetamiseks 6,0 tuh eurot, millest  5,0 tuh eurot on eraldatud  Kultuuriministeeriumi
poolt. Aruandeperioodil  osteti kaks lauaarvuti komplekti, multimeediaprojektori Epson ja e-lugeri PocketBook Basic.
kogumaksumusega 2,0 tuh eurot.
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.
2015. aastal korraldas Narva-Jõesuu Koduloomuuseum Linnapäevade raames fotofestivali “Päikeselinn”. Festivali
eesmärk on välja tuua kuurordi köitvus, linna päikeseline pool igal aastaajal.
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Muuseumis toimunud samanimelisel näitusel tutvusid linnaelanikud ja Narva-Jõesuu külalised parimate esitatud
töödega. Narva-Jõesuu koduloomuuseum jätkab koos Narva kunstikooliga oma külastajatele Eesti ja teiste riikide
vaatamisväärsuste ning muidu huvitavate paikade tutvustamist õpilaste ja pedagoogide tööde kaudu. Aasta jooksul
toimusid muuseumi hoones ja  õues traditsioonilised ja populaarsed üritused, sealhulgas:  Igor Severjanini  loomingust,
Muuseumiöö, luuleõhtud ja kaminaõhtud.
Aruandeperioodil on paigaldatud mälestustahvel tuntud balletmeister Leonid Jakobsonile ja mälestuskivi eesti kirjanik
Eduard Vildele.
Aasta jooksul korraldas Koduloomuuseum üheksa näitust, kaheksateist üritust ja kakskümmend ekskursiooni.
2015.aastal on tutvunud Narva-Jõesuu Koduloomuuseumi ekspositsioonidega ja osalenud  üritustel  üle 1 714
külastaja, mis on 28,6 % rohkem kui 2014. aastal.
2015. aastal oli ette nähtud 30,0 tuh eurot koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimiseks (geodeesia tegemine,
detailplaneeringu koostamine, ehitusprojekti koostamine). Tööd jäid täitmata, kuna Narva-Jõesuu linnal ei ole
vahendeid tulevikus ehitustööde teostamiseks.
järgmisel aastal ei ole ette nähtud vahendeid  muuseumi remondiks raha puudumise tõttu.
Muuseum asub majas, kus on mõnda aega elanud ka tuntud Eesti kirjanik A.H. Tammsaare.

4. Linna üritused
2015 aastal oli linna poolt korraldatud ning läbiviidud rohkem kui 100 üritust.
Traditsiooniliste ürituste hulka kuuluvad: Vastlapäev, EV Aastapäev, Ülemaailmne tervisepäev, Jüriööjooks, Judo
turniir, Emadepäev, Lastekaitse päev, Suvehooaja avamine, Pere rattamaraton, Seitsme linna muusika kontsert (SA
Eesti Kontsert toetusel), Juuli neljapäevad Päikese pargis kontsertide sari, Kalurite päev, Meremiilijooks, Liivakujude
konkurss, Linnapäev, Puhkpillilahing, Küünlavalgusõhtu Heledas pargis kontsertide sari, SilmuFestival, Isadepäev,
Eakate inimeste päev, Blagovest ning laste nääripidu.
Arvestades sellega, et Narva-Jõesuu on kuurortlinn rikkaliku mineviku ja kultuurieluga, puhkab siiamaani suvel meil
palju kultuuri- ja kunstitegelasi, kes annavad kontserte ning linna abil ja linna kultuurielu rikastamiseks korraldavad
loomingulisi kohtumisi. Aasta jooksul olid linna külalisesinejateks helilooja Aleksandr Dedik, noor muusik Aleksandr
Bolotin, helilooja ja klaverimängija Olga Jeremenko.
Linn jätkab näituste korraldamistega Valges saalis. Seda tegevust alustati 2012. aastal ning käesoleval ajal on linna
näituste kalender planeeritud juba mitu kuud ette.
2015. aasta jooksul korraldati linna Valges saalis Larisa Sõdur, Ilona Matson, Andrei Tsiganov personaalnäitused.
Lisaks veel Ülestõusmispüha, Jõulu ning “Portree linna taustal” nimetusega näitused.
Linn toetab oma territooriumil tegutsevaid ühinguid ning nende poolt korraldatavaid tegevusi ja üritusi.
Aruandeperioodil eraldati linnaeelarvest organisatsioonidele kultuuri- ja sporditegevuse toetuseks 3235 eurot.
Raha saajate nimekirjas on MPEÕK N-J Püha Vladimiri Kogudus MTÜ Classic riders AMC, MTÜ ContempArt ,
MTÜ Ida-Virumaa Käsitööliit, MTÜ Kullerkupp, MTÜ Motus, MTÜ N-J linna vene kultuuriühing Allikas, MTÜ
Narva Jalgpalliliit, MTÜ Narva-Jõesuu Noored, MTÜ Narva-Jõesuu pensionäride ühing, MTÜ TK QuadroMTÜ,
SPORDIKLUBI VIKTORIA.
2014. aasta juuni kuus avati pidulikult Narva-Jõesuu promenaad, mis algab Narva-Jõesuu SPA juurest ning ulatub
Meresuu SPA Hotellini. 2015. aastal jätkab promenaad funktsioneerimist, on heas korras ning väga populaarne nii
linna elanike kui ka külaliste seas.
Suvi kuurortlinnas on kõige sündmusterikkaim aeg. Suve jooksul toimus linnas umbes 30 üritust.
Suve suurimad üritused on traditsiooniline  Kalurite päev, Jaanipäev ja Linnapäevad. Üritustel esinevad kohalikud ja
külalisesinejad. 2015.aasta linnapäevade teemaks oli sport. Selle raames korraldati korvpallur Roman Fedorenko
esinemine, esines slacklininguga (tasakaaluliinil kõndimine ja trikkide tegemine) tegelev Kristjan Kullamaa, Rockey
Steif Show, Street workout, esines vehklemisklubi Florett, toimus Zumba nii lastele kui vanematele. Kuna sport ja
tervislikud eluviisid on viimastel aastatel väga populaarne teema, siis osutatakse sporditegevuste ja - võimaluste
arendamisele eriti palju tähelepanu. Kultuuri ja spordiürituste sarja korraldamiseks ja läbiviimiseks kirjutati neli
projekti ning saadi Kultuurkapitalist rahalist toetust 4,0 tuh euro ulatuses.
Narva-Jõesuu korraldatavad üritused on suunatud igale vanuse grupile ja huvile.
Linna suurimad üritused korraldatakse vabas õhus või koostöös Narva-Jõesuu SPA & Sanatooriumiga, kus  asub
200 istekohaga saal.
Linna väiksemad üritused ja näitused korraldatakse Valges saalis, mis mahutab kuni 70 inimest.
Kõige suurem spordiüritus suvel on Meremiilijooks, mis toimus 2015.aastal juba üheksandat korda. Osalejate arv on
iga aastaga kasvanud. Võistlejate vanus on väga erinev, jooksevad nii lapsed kui ka täiskasvanud. Erilist tähelepanu
sooviks juhtida festivalile nimega "Puhkpillilahing", kuna sellel on otsene seos meie linna ajalooga. Nimelt toimusid
19.sajandi lõpus ja 20.sajandi alguses pargis ja mere ääres puhkpilli- ja sümfooniaorkestrite kontserdid. Sooviga
traditsioone tagasi tuua, korraldati eelmisel suvel juba seitsmes "Puhkpillilahing", mille organiseerimiseks ja
läbiviimiseks kirjutati projekt ning selle alusel saadi 500-eurone toetus. Sügisele läheb linn vastu muusikaga. Juba on
saanud traditsiooniks korraldada heledas pargis küünlavalgusõhtuid elava muusikaga. Sügise kõige tähtsam sündmus
on Silmufestival, mis on ainus sellelaadne üritus Eestis.
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Narva-Jõesuu linnas tegutseb Narva-Jõesuu Niguliste koguduse pühapäevakool, kus käivad koos eesti ja vene keelt
kõnelevad lapsed. Koos meisterdatakse õpetaja juhendamisel põnevaid mänguasju ja kingitusi tähtpäevadeks,
joonistatakse, kuulatakse lugusid piiblist, lauldakse. Lastega koos tulnud vanemad löövad samuti pühapäevakooli
tegemistes kaasa. Pühapäevakool tegutseb enamasti annetustest saadud tulude abil. 2015. aastal käis pühapäevakoolis
keskmiselt 20 last.
2015. aastal oli ette nähtud investeerimistegevuses 5,0 tuh eurot valgustusaparatuuri soetamiseks linna ürituste
läbiviimiseks, mis jäi täitmata eelarve vahendite kokkuhoiu eesmärgil.
2016. aastal planeeritakse jätkata eelnevatel aastatel käivitunud traditsioonilisi tegevusi ning jätkuvalt arendada vaba
aja tegevusi.

12. Haridus.
1.Koolieelsed asutused.
Narva- Jõesuu Lasteaias “Karikakar”  oli kuni 31. augustini  2015.a  viis rühma (sh 1 eestikeelne rühm). Alates
1.09.2015 on lasteaias 4 rühma. Eestikeelne rühm suleti, kuna eestikeelseid lapsi piirkonnas ei ole. 2015. aastal käis
lasteaias  keskmiselt 53 last. Üldnäitajad olid 8,7 % ehk 5 lapse võrra vähem kui 2014. aastal. 2016. aastal sügisel
läheb kooli 8 last.
Laste arvu muutustest  annab ülevaate alljärgnev graafik :
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Lasteaiakohtade täitumus oli 31.12.2015. aasta seisuga 61,6 % (lasteaiakohtade reserv oli 33). Linna lasteaia teenuseid
kasutavad ka teiste omavalitsuste lapsed: Mooste vallast (1 laps), Narva linnast (7 last), Tallinnast (4 laps), Kohtla-
Järvelt (2 last), Sillamäelt (2 last).  Kokku 16 last teistest omavalitsustest. Meie lapsed käivad ka teiste omavalitsuste
lasteaedades. 31.12.2015.a. seisuga käis 35 last Narva linna lasteaedades.
Lasteaias töötab kokku 14 pedagoogi, nende hulgas on osalise tööajaga liikumis-, muusika-, eesti keele õpetajad ja
logopeed.
Lasteaed on pidevalt arenev, uuendustele avatud, asjatundliku personaliga haridusasutus, kus võimaldatakse lastele
mitmekülgne ja terviklik areng koostöös huvirühmadega ning luuakse tingimused lapse edukaks lõimumiseks Eesti
ühiskonda.
Narva-Jõesuu lasteaed “Karikakar” töötab arengukava 2013-2017 järgi, mis 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.
2015. aastal töötas lasteaed projektipõhise tehnoloogia järgi. Osalemine projektides aitab koolieelikutel arendada
sisemist aktiivsust, oskust probleeme esile tõsta, eesmärke püstitada, omandada teadmisi ja oskust seatud eesmärgini
jõuda. Projektipõhine arengumudel võimaldab rahuldada ühiskonna vajadust aktiivse, loominguliselt areneva isiksuse
järele, aitab kaasa patriotismi ja kodanikutunde kasvamisele. See oli koolieelse asutuse töös kaasaegne ja innovaatiline
suund.
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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;
• rühmal eraldi mängu- ja magamisruum;
• riidekuivatuskapid igas rühmas;
• noored, arenemisvõimelised töötajad;
• 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
Ida-Virumaal;
• koolitustel osalejad annavad kolleegidele tagasisidet
õpitu kohta;
• taskukohane õppetasu lastevanematele;
• eelarveliste vahendite säästlik kasutamine.

• paviljonid, mis ei kaitse tuule/vihma eest;
• puudub  kõnnitee;
• suured küttearved mõõturi puudumise tõttu;
• puudub valvur – õueala on valveta.

Välised võimalused Välised ohud
• linnalehe olemasolu;
• linna raamatukogu külastamine;
• lasteaia hea maine – traditsioonide kujunemine;
• aktiivne kultuurielu linnas: mitmesugused seltsid,
ringid, teatrid, näitused;
• tihe koostöö linnavalitsusega ja soosiv suhtumine
lasteaeda;
• personali erialane koolitamine;
• kogemuste omandamine teiste lasteaedade
külastamisest, sõprussidemete loomine;
• lapsevanemate teavitamine lapsega
seotud probleemidest, lapsevanemate kaasamine
probleemide lahendamisse;
• personali ja lastevanemate koostöö.

• halb liikluskorraldus jalakäijatele lasteaia
lähiümbruses (puudub kõnnitee);
• lasteaia ressursside kärped linnaeelarve pingelisuse
tõttu;
• Narvas töötavad Narva-Jõesuu elanikud viivad oma
lapsi Narva lasteaedadesse;
• töötus – lapse kojujäämine;
• noorte lahkumine välismaale.

Personali arengu tagamiseks on loodud lasteaias võimalused osaleda erinevate töögruppide töös, projektide
ettevalmistamisel ja läbiviimisel, piirkonna ja maakonna suurüritustel (Pedagoogiline konverents Tallinnas),
ainesektsioonide töös(Narva ja Jõhvi linnas). On toimunud aktiivne koostöö TÜ Narva kolledžiga tagamaks õpetajate
arendamist.
2014. aastal võtsid Narva-Jõesuu lasteaia pedagoogid osa iga-aastasest pedagoogilisest konverentsist teemal „PISA
uuringud: eesti hariduspeegel ”. Konverents oli suunatud eelkõige õppeasutuste ja koolieelsete lasteasutuste juhtidele.
Konverentsi eesmärgiks oli teha kokkuvõtteid ja arutada võimalusi realiseerida kvaliteetselt uusi riiklikke
õppeprogramme läbi õppe korraldamise kaasaegse tõlgenduse. Konverentsi korraldaja oli Tartu Ülikool Haridus- ja
Teadusministeeriumi toel.
Koolitusel käinud pedagoog annab saadud informatsiooni ja teadmised edasi lasteaiasisesel pedagoogide seminaril.
Aruandeperioodil on toimunud kõigile pedagoogidele järgmised koolitused:

-    TÜ Narva kolledži poolt korraldatud seminarid (KELA didaktikool);
-    Psühholoogiline nõustamine (Ida- Virumaa Õppenõustamiskeskus).

Kogu personalile on korraldatud koolitus teemal “Tulekahjuõppuse teoreetiline ja praktiline osa”.
2015. aastal on läbiviidud avatud uste nädal, mille raames lastevanematele on tutvustatud lasteaia tegevust kõikides
valdkondades.
Lasteaia tegevus on kajastatud kohalikus meedias.
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Aruandeperioodil jätkati õppetegevuse raames projekti “Rändame koos”. Projekti eesmärk on tutvuda Euroopa riikide
eluga, sealsete arhitektuuri pärlitega, traditsioonidega, muusikaga, tantsudega ja lauludega. “Rändasime” koos Tšehhis
ja Aafrikas .
Iga ürituse ettevalmistamisest  võtsid osa lapsed koos lapsevanematega.
Lasteaia juhtkonna ja hoolekogu vahel on loodud usaldusväärsed suhted, mis tagavad probleemide ennetamist ning
tasakaalustatud lahendamist.
Lasteaia “Karikakar” kasvandikud esinesid Narva linna regionaalsel luuletuste lugemise konkursil, mis aitab
mudilastel arendada esinemisoskust ja huvi luule vastu.
Meie lasteaias käisid tuntumad Jõhvi ja Narva lasteteatrid oma armastatud muinasjutukangelastega.
Traditsiooniliselt tutvusid lapsed kunstimaailmaga, sealhulgas külastasid  Kunstigaleriid, Hermanni kindlust, Narva ja
Narva-Jõesuu raamatukogusid.
Lasteaed on osalenud aktiivselt piirkondlikel üritustel (ühispeod, terviseedenduse tegevus), spordipäevadel “Lõbusad
Stardid”, mis toimusid  Narvas. Aruandeperioodil oli korraldatud taliolümpiamängud koos Narva lasteaiaga ning
Kadripidu ja Vastlatrall.
Traditsiooniliselt toimuvad meie lasteaias kaks korda aastas Narva-Jõesuu muusikakooli lõppkontserdid,  kus osalevad
ka meie kasvandikud.

Säästlik majandamine ja keskkonnahoid on kujunenud lasteasutuses keskseks väärtuseks ning lasteaed on oma
tegevusega lastele ning kogu kogukonnale eeskujuks. Säästliku majandamise kaudu soovib lasteaed saavutada
majandamiskulude (küte, vesi, elekter) kokkuhoiu ja juurutada mõningate õppe-kasvatustöö materjalide (paber,
looduslik materjal) taaskasutamist.

Aruandeperioodil ei suurenenud  pedagoogide palgad. Narva- Jõesuu  lasteaia pedagoogide palgamäärad on 28,7 %
võrra madalamad kui kooli pedagoogide palgaalammäärad.

Narva- Jõesuu lasteaia hoone on suhteliselt heas seisukorras ja suuremahulised remonditööd  pooleli. Aruandeperioodil
osteti ja paigaldati uus mänguväljak maksumusega 8,0 tuh eurot. Järgmisel aastal on kavas  soojussüsteemi
renoveerimise teostamine.  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, mis oli kasutatud uute
õppevahendite soetamiseks. Haridus- ja Teadusministeerium eraldas vahendeid kõigile vene õppekeelega
koolieelsetele lasteasutustele, kus toimub eestikeelne aineõpe. Eesti keele õpe on korraldatud Narva-Jõesuu lasteaia
“Karikakar” kolmes rühmas.
2015. aastal on ostetud 2 sülearvutit, mis tagab parimat õppe- ja kasvatustöö kvaliteeti ja ajalise ressursi säästmist ning
võimaldab luua põnevaid keskkondi õppetööks ja koostada õppematerjale lastele. Lasteaias on 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.

Lasteaias on loodud metoodilise kirjanduse, didaktiliste andmete elektrooniline kataloog. 2015. aastal on uuenenud
metoodilised materjalid igas rühmas.
2. Keskharidus.

Narva-Jõesuu Kool tegutseb põhikoolina alates 2015..a. sügisest. Narva-Jõesuu Kooli põhimääruse kohaselt võimaldab
kool õpet kõigis põhikooli klassides.
Käesoleval ajal õpib Narva-Jõesuu Kooli kümnes klassis 137 õpilast. Teist klassi on kaks. Üks osalise eestikeelse
aineõppega klass ja teine keelekümblusklass.

1.klass   12 õpilast
2.klass  6 õpilast ( keelekümblusklass)
2.klass  11 õpilast
3.klass   10 õpilast
4.klass  15 õpilast
5.klass  10 õpilast
6.klass  13 õpilast

7.klass  20 õpilast
8.klass  13 õpilast
9.klass  16 õpilast

Hooldusõppel:    8 õpilast
Väikeklassis õpib 3 õpilast

Õpilaste üldarv on suhteliselt muutuv, kuna  õppeaasta jooksul toimub õpilaste liikumine koolide vahel. Võrreldes
eelmise aastaga ei ole õpilaste arv vähenenud. Õpilaste arvu samaks jäämise on põhjustanud teistest koolidest Narva-
Jõesuu Kooli õppima asunute tavapärasest suurem hulk ja hooldusõppel laste koolitama asumine. Õpilaste arvu
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muutus aastate lõikes klassiti on seotud kolme klassi kadumisega, mis on tingitud Narva-Jõesuu Keskkooli
järkjärgulisest reorganiseerimisest. 2015.a. sügisest alustas kool tööd jälle põhikoolina.

 Õpilaste arvu muutustest läbi aastate annab ülevaate alljärgnev  graafik:

137
137137

154

146

125

130

135

140

145

150

155

160

2011 2012 2013 2014 2015

31.12.2015. aasta seisuga  käis meie koolis 66 õpilast teistest omavalitsustest, sealhulgas Narvast 54 õpilast, Sillamäelt
2 õpilast, Tallinnast 1 õpilane, Mäetaguselt 1 õpilane,Kohtla-Järvelt 5 õpilast, Alajõelt 1 õpilane, Kundast 1 õpilane ja
Maardust 1 õpilane.. Neid on 24%  rohkem kui 2014. aastal. Vastav arv tõusis 51-lt 66-le.  Samuti käivad meie linna
õpilased teiste omavalitsuste koolides, sealhulgas Narvas 91 õpilast, Vaivaras 2 õpilast ja Tartus 2 õpilast. Narvas
õppivate õpilaste arvukus on seletatav Narva-Jõesuus gümnaasiumiastme puudumisega ja eestikeelse õppe
puudumisega.
Aruandeperioodil teenindas õpilasi  koolibuss, mis teostas Narva-Jõesuu kooli õpilaste kooli toimetamist ja koolist
äravedu. Koolibuss teeb kaks reisi päevas ainult koolipäevadel. Kuna koolibussi täituvus ületas tihti istekohtade arvu,
hakkas kooli sügisest teenindama suurem buss. Igapäevane õpilaste arv koolibussis on 35-40 õpilast.
Narva-Jõesuu Koolis on 10 klassikomplekti. Koolis töötab kokku 20 pedagoogi. Pedagoogilisi ametikohti on 13,4.
Kõikidel pedagoogidel on pedagoogiline kõrgharidus või vastav kvalifikatsioon. Pedagoogid omandavad lisaerialasid,
sest ühe õppeaine õpetamine ei pruugi neile anda täiskoormust, samuti ei ole võimalik leida pedagoogi tööle osalise
tööajaga. Pedagoogid kindlustatakse pideva täienduskoolitusega. Aasta jooksul osales täiendõppel 19 õpetajat. Läbiti
65 koolitust, kokku 1111 tundi.
Kooli tugipersonali palkade suurus jääb alla teistele maakonna analoogilistele koolidele. See seab kahtluse alla asutuse
jätkusuutlikkuse. Kui keegi lahkub, on sellise palgatasemega kvalifitseeritud ja motiveeritud tööjõu leidmine ülimalt
problemaatiline. Tugipersonalina töötab koolis 18 inimest. Ametikohti on 20,75. Osa inimesi ei tööta koolis
põhikohaga. Need on valdavalt huviringide juhid.
Hirm, et põhikoolina jätkates viivad lapsevanemad oma lapsed juba noorematest kooliastmetest ära, ei ole olnud
põhjendatud. Narva linn planeerib jätkuvalt 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.
Kooli tegevuse ümberkorraldamine lähtus siiski ennekõike Narva-Jõesuu linna laste reaalsetest huvidest. Õpilastel on
Narvas gümnaasiumides õppides võimalik rohkem lähtuda oma võimetest ja huvidest ja sellest tulenevalt on tulevikus
avatud enam võimalusi.
Narva-Jõesuu Koolis on võimalik osaleda paljudes huviringides. Käesoleval ajal tegutsevad tantsu, kunsti, male ja 3
sportmängude ringi. Lisaks skaudid, breik tants, vokaalansambel ja inglise keele õppe ring. Osalesime vabariiklikus
projektis “Minu Riik” 7, 8 ja 9-nda klassiga. Projektis “Kevadmatk” uurisime kodulinna ajalugu ja tutvusime linna
vaatamisväärsustega. Osalesid 6 ja 7 klass.  Osalesime projektis “Kaitse end ja aita teist” 7-nda klassiga.
Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus toetas 1,0 tuh  euroga õppekäiku Kaevandusmuuseumi ja õppekäiku
Iisaku looduskeskusesse. Õppekäikudel osalesid kolmanda kooliastme õpilased.
Igal klassil on võimalus õppeaasta jooksul käia kahel korral õppekäigul. Ükskord maakonna siseselt, teine kord
maakonnast väljas. Igal õppeaastal autasustame parimaid õpilasi. See toimub pidulikult aktusel. Esimene kord enne
joule, teine kord Vabariigi aastapäeval ja kolmas kord õppeaasta lõpuaktusel.
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Parimate õpitulemuste (aastahinded kõik viied) ja käitumisega õpilastele korraldab koolidirektor vastuvõtu, kus
kostitatakse lapsi ja lapsevanemaid ja võimaldatakse huvitavat eakohast tegevust.
Kool sõlmis koostöölepingu SA Innove. Sellega osaleme pilootprojektis “Vene õppekeelega kooli valikud toetada
õpilaste toimetulekut põhikoolijärgses eestikeelses õppes”. SA Innove kaudu toetas riik kooli eestikeelsele aineõppele
ülemineku kindlustamiseks. Keelekümblusklassi õpetajatele eraldati lisatasu 1,0 tuh eurot.
Kool osales ja saavutas häid tulemusi matemaatika alasel õpilaste vabariiklikus võistluses “Pranglimine”
Mittetulundusühig Kirderanniku Koostöökogu andis läbi Linnavalitsuse koolile tasuta kasutamiseks robootika ringi
õppevahendid. 10 komplekti koos toiteblokkide ja seadmete alusega.
2015. aastal oli eraldatud Narva-Jõesuu Koolile 180 eurot kehalise kasvatuse ainekavas oleva algklasside ujumise
algõppe programmi läbiviimiseks. Aruandeperioodil käisid 8 õpilast ujulas, kus toimus 24 ujumistundi.
Pärast neljanda veerandi lõppu korraldab kool algklasside õpilastele linnalaagri kus lastega tegelevad õpetajad oma
üldtööaja raames. Lastevanemad finantseerivad oma laste toitlustamise.
Kool pikendas koostöö lepingut Jaanilinna 1.Keskkooliga.
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 kooli hoone on väliselt vaadates rahuldavas seisus. Välja arvatud vee ja kanalisatsioonitorustik ning
elektrijuhtmestik. Samuti sajab õppeklasside kohalt kahes kohas teatud tuulesuunaga katus läbi . Sellel aastal
projekteeriti koolile tuletõkkesektsioonid hinnaga 3,0 tuh eurot. Kool soetas õpilastele koridorimööblit 5,0 tuh euro
eest. Kool soetas 17 komplekti arvuteid, printeri, projektori ja sülearvuti kokku 10,0 tuh euro eest. Kool renoveeris
õppekorpuse esimesel korrusel põhjapoolses otsas kaks klassiruumi, millest moodustus üks arvutiklass ja abiruum.
Tööde maksumuseks oli 20,0 tuh eurot. Kooli kõrval asuva spordiväljaku tänavapoolsele servale püstitati piirdeaed,
vältimaks õpilaste või spordivahendite juhuslikku sattumist tänavale. Tööde maksumus oli 5,0 tuh eurot. Teostati kooli
tehnoloogi ja dieetõe kabineti sanitaarremont materjali maksumusega 1,0 tuh eurot. Poiste käsitööklassi soetati
seadmeid 1,0 tuh euro eest

Kooli hoone kasulik pind 3780,1 ruutmeetrit on sellise arvu klassikomplektide õppetööks optimaalsest suurem.
Võimalusel tuleks kaaluda mingi täiendava funktsiooni leidmist kooli pindade kasutamisel.

13. 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 20 inimest.
Kaks suuremat sotsiaaltoetuse liiki on toimetulekutoetus ja hooldajatoetus. 31.12.2015. a seisuga sai
toimetulekutoetust  66 pere, mis oli  2014.aasta tasemel.  Aruandeperioodi lõpus sai  hooldajatoetust 10 inimest, mis
oli 16,7 % vähem kui 2014. aastal. Aruandeperioodi lõpus sai  vajaduspõhist peretoetust 7 inimest.
2015. aastal maksis linn sünnitoetust iga lapse kohta 200 eurot. Lisaks kingib linn sünni registreerimisel lapse
voodipesukomplekti ja hõbedast teelusika.  Aruandeperioodil on sündinud 12 last . Sünnitoetuste väljamaksmiseks
kulutati 3,0 tuh eurot.
Matusetoetust maksab linn isiku surma korral 130 eurot. Aruandeperioodil on surnud 44 inimest. Linn maksis selleks
6,0 tuh eurot.
Madala sissetulekuga peresid toetas linn osaliselt või täielikult kooli või lasteaia toiduraha tasumisega.
Linn maksab 1. klassi laste koolitarvete ostmise toetust 65 eurot.
Aasta jooksul makstakse toetust eakatele inimestele alates 70. sünnipäevast igal juubelil 15 eurot.
Igal aastal makstakse jõulutoetust kõikidele pensionäridele, paljulapselistele peredele ja puuetega lastele.
Aruandeperioodil maksti pensionäridele arvestusega 20 eurot inimesele  ning  paljulapselistele peredele ja puuetega
lastele arvestusega 25 eurot lapsele.
Puudega  või   madala sissetulekuga  isikutele kompenseerib linn osaliselt ravimite, abivahendi ostmise ning ravi või
hoolduse kulud. Lisaks maksame eakatele ka sõidukulude kompensatsiooni eriarsti vastuvõtule sõiduks. Erinevaid
ühekordseid toetusi maksab linn  eakatele ja majanduslikult raskesse olukorda sattunud isikutele.

Kuni 31. mai 2015 sõitis   eakatele mõelnud bussiliin marsruudil Narva-Jõesuu – Narva ja tagasi. Buss tegi kaks reisi
päevas ainult tööpäevadel. Statistika andmetel oli bussiliini päevane kasutajate arv liiga väike (4 kasutajat päevas,
seepärast on bussiliini ülalpidamine otstarbetu. Sellel põhjusel ostis linn  alates 11. novembrist 2015  15 kuupiletit
eakatele marsruudil nr 31 Narva-Jõesuu – Narva ja tagasi. Ka järgmisel aastal on kavas eraldada vahendeid kuupiletite
ostmiseks.

Järgmisel aastal ei ole plaanis suurendada kehtivaid toetuste suurusi.
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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. 2015. aasta lõpus oli
Hooldekodus  1 Narva- Jõesuu linna  elanik.

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  Seisuga 31.12.2015.a. elas
peremajades 36 last vanuses 1-19 aastat. Ühes majas elavad sügava vaimse ja füüsilise puudega lapsed. Üks maja on
eestikeelne. Ida-Viru Maavalitsusel on õigus teostada kontrolli asenduskoduteenuse osutamise üle Narva-Jõesuu
linnas.

2012. aastal Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi poolt oli antud tasuta Narva-Jõesuu Linnavalitsusele  kasutamiseks
kaks elektriautot Mitsubishi I-MiEV. Narva-Jõesuu Linnavalitsus kasutab üht elektriautot oma  sotsiaaltöötaja ja
hooldustöötaja klienditööga seotud tegevuseks. Aasta lõpuks oli elektriauto läbisõit  4 503 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 47 839 km (aruanne
on esitanud Sotsiaalministeeriumile). 2016. aastal on kavas Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumil üle anda tasuta
Narva-Jõesuu Linnavalitsusele  omandamiseks kaks elektriautot Mitsubishi I-MiEV.

14. Tervisekaitse ja meditsiiniline teenindamine
Narva- Jõesuu linnas hoolitsevad tervise eest kaks perearsti . Linnas on üks hambaarst ja apteek. Narva- Jõesuu
Sanatooriumis, Noorus SPA hotellis ja SPA hotellis “Meresuu” võib samuti saada meditsiinilist teenust. Lähimad
polikliinikud ja haigla on Narvas. Peamised probleemid on artsiabi kättesaadavus.
Narva- Jõesuu arengukava alusel on kavas luua tervisekeskus erinevate terviseteenustega.

1.5. Sisekontroll
Sisekontrolli teostab Narva- Jõesuu linnavolikogu revisjonikomisjon, mis on kolmeliikmeline. Revisjonikomisjonil on
koostatud tööplaan, mille alusel kontrollitakse linnavalitsuse ja linna asutuste tegevuse seaduslikkust. Aruande-
perioodil on teostatud Narva-Jõesuu linna vara ja selle kasutamise sihipärasuse kontroll, Volikogu poolt antud
ülesannete täitmise kontroll, kontrollitud Narva-Jõesuu linnavalitsuse töötajate avansiaruannete koostamist ja
otstarbekust, Narva-Jõesuu linna reservfondi kasutamist, dokumendiregistris olevatele dokumentidele tähtaegset
vastamist, Narva-Jõesuu Linnavalitsuse töölepingute ja ametijuhendide koostamist, munitsipaaleluruumide 2014 ja
2015. aasta kulusid ning kontrollitud hankedokunente. 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.

1.6. Ülevaade finantsriskide juhtimisest
Linna eelarve on oluline juhtimisinstrument, milles kajastub linna juhtimiseks oluline informatsioon. Linnavolikogu
kehtestab eelarvega kohustuse koguda tulusid, annab volituse võtta kohustusi ja teha kulutusi. Linna eelarve
koostatakse, võetakse vastu ja täidetakse vastavuses seaduses ja linna õigusaktides kehtestatud reeglitele.
Narva-Jõesuu linna eelarve koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse kord sätestab Narva-Jõesuu linna eelarve
koostamise, vastuvõtmise, täitmise ja aruandluse korra ning finantsdistsipliini meetmed. Samuti selgitab, millistesse
finantsinstrumentidesse on lubatud raha paigutada ja millised piirangud on seotud laenude võtmisele.
Aruandeperioodil on vastu võetud Narva-Jõesuu linna arengukava osana eelarvestrateegia 2016-2019.
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
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eesmärgiks on tagada perspektiivis eelarvepoliitika jätkusuutlikkus, mis tagaks linna tervikliku ja tasakaaluka arengu.
Eelarvestrateegia koostamise lähtealuseks on arengukavas toodud prioriteedid ning majandusarengu prognoosid
aastani 2019.

2015. aastal on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel laenulepingu
nr 5-1/13/8 lisa nr 3, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu  1 100,0 tuh eurot omafinantseeringu
tagamiseks. Laenu väljamakseperiood oli 2013-2014. Laen on vormistatud lõpptähtajaga 27.08.2032.a. Samuti 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 31.12.2015.a. laenu kohustust kogusummas 1 100,0 tuh eurot.

Aruandeperioodil ei olnud valuutariski. Laenuleping on sõlmitud eurodes. Valuutarisk tekib kursimuutuse ohu tõttu.
Finantsnäitajate tabelist on näha, et 2015. aastal ei olnud  likviidsusriski , sest 2 käibevara eurot on olemas kohustuste
ühe euro kohta. 2015.a. vastava laenu puhul on tagatiseks linna eelarves olevad vahendid.

Intressiriski ei olnud. Aruandeperioodi jooksul oli intressimäär üsna madal ehk 1,111.

Linna tehingupartnerite krediidiriski maandamiseks seab linn riigihangete läbiviimisel omapoolsed tingimused
pakkujate finantsnäitajatele, mis on hankele kvalifitseerumise eelduseks.
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2.  2015. aasta raamatupidamise aruanne

2.1. Bilanss (tuhandetes eurodes)
Lisad 31.12.2015.a 31.12.2014.a.

Varad 5 945   6 120
Käibevara 817 890

Raha ja pangakontod 2 700 751
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded 3 97 93
Muud nõuded ja ettemaksed 4 20 46

Põhivara 5 128 5 230
Finantsinvesteeringud 7 30 30
Kinnisvarainvesteeringud 8 269 275
Materiaalne põhivara 9 4 820 4 917
Immateriaalne põhivara 10 9 8

Kohustused ja netovara 5 945 6 120
Lühiajalised kohustused 333 346

Võlad tarnijatele 36 52
Võlad töötajatele 11 159 139
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 12 73 155
Laehukohustused 13 65 0

Pikaajalised kohustused 1 035 1 100
Laenukohustused 13 1 035 1 100

Netovara 4 577 4 674
Reservid 26 26
Akumuleeritud ülejääk (puudujääk) 4 679 5 125
Aruandeperioodi tulem -128 - 477
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2.2. Tulemiaruanne (tuhandetes eurodes)
Lisad 2015.a. 2014.a.

Tegevustulud 2 848 3 111
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 1 441 1 419

Tulumaks 3 1 228 1 193
Omandimaksud 3 95 95
Maksud kaupadelt ja teenustelt 3 118 131

Kaupade ja teenuste müük 274 288
Riigilõivud 5 10
Tulud majandustegevusest 14 269 278

Saadud toetused 15 1 101 1 439
Muud tulud 16 32 -35

Kasum/kahjum  põhivara müügist 0 -84
Muud tulud varadelt 11 13
Trahvid 17 36
Eespool nimetamata muud tulud 4 0

Tegevuskulud -2 964 - 3 576
Antud toetused 17 -112 -950

Sotsiaaltoetused -98 -113
Muud toetused -14 -837

Tööjõukulud 18 -1 404 -1 240
Majandamiskulud 19 -796 -788
Muud kulud 20 -183 -241
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 21 -469 -357

Aruandeperioodi tegevustulem -116 -465
Finantstulud ja -kulud 22 -12 -12

Intressikulu -12 -12
Aruandeperioodi tulem -128 -477
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2.3. Rahavoogude aruanne (tuhandetes eurodes)
Lisad 2015.a. 2014.a.

Rahavood põhitegevusest

Aruandeperioodi tegevustulem -116 -465
Korrigeerimised:

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 21 469 357

Käibemaksukulu põhivara soetuseks 68 113

Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 15 -153 -561

Kasum/kahjum põhivara müügist 0 84

Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 17 0 804

Korrigeeritud tegevustulem 268 332

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus -1 62

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 7 -32
Kokku rahavood põhitegevusest 274 362
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused)

Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetus 9 -386 -1 125

Kinnisvarainvesteeringute soetus 8 -18 0

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku -404 -1 125
Laekunud põhivara müügist 0 250
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks 15 153 1 004

Makstud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks 17 -61 -1 031

Kokku rahavood investeerimistegevusest -312 -902
Rahavood finantseerimistegevusest

Laekunud laenud 13 0 1 031

Tasutud intresse 22 -13 -8

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -13 1 023

Puhas rahavoog -51 483
Raha ja selle ekvivalendid perioodi algul 751 268
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpul 700 751

Raha ja selle ekvivalentide muutus -51 483
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2.4. Netovara muutuste aruanne (tuhandetes eurodes)
Reserv Akumuleeritud Netovara

ülejääk (puudujääk) kokku
Saldo 31.12.2013.a. 26 4 986     5 012

Aruandeperioodi tulem ( 2014.a.) -477
Põhivara ümberhindlus 139
Saldo 31.12.2014.a. 26 4 648 4 674
Aruandeperioodi tulem ( 2015.a.) -128
Põhivara ümberhindlus * 31

Saldo 31.12.2015.a. 26 4 551 4 577
* vt lisa nr 9
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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)
2015. a
esialgne
eelarve

2015. a
lõplik

eelarve

2015. a
eelarve
täitmine

Täitmine (%)

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 2 692 2 710 2 694 99,4%
Maksutulud 1 476 1 476 1 437 97,4%

Füüsilise isiku tulumaks 1 268 1 268 1 226
Maamaks 93 93 93
Reklaamimaks 5 5 6
Teede ja tänavate sulgemise maks 5 5 1
Parkimistasu 105 105 111

Tulud kaupade ja teenuste müügist 220 240 275 114,6%
Saadavad toetused tegevuskuludeks 954 952 952 100,0%

Sh tasandusfond (lg 1) 440 440 440
Sh toetusfond (lg 2) 485 486 486
Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks 29 26 26

Muud tegevustulud 42 42 30 71,4%
s.h. laekumine vee erikasutusest 14 14 11 78,6%

PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 2 587 2 604 2 415 92,7%
Antavad toetused tegevuskuludeks 148 130 112 86,2%

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele
isikutele

114 115 98

Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 23 4 5
Mittesihtotstarbelised toetused 11 11 9

Muud tegevuskulud 2 439 2 474 2 303 93,1%
Personalikulud 1 435 1 441 1 377
Majandamiskulud 979 1 024 922
Muud kulud 25 9 4
s.h. Reservfond 20 4

PÕHITEGEVUSE TULEM 105 106 279
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -673 -674 -330

Põhivara soetus (-) -718 -732 -404
Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+) 136 149 148
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine(-) -61 -61 -61
Finantstkulud (-) -30 -30 -13

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK (+) / PUUDUJÄÄK (-)) -568 -568 -51
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS (+ suurenemine, -
vähenemine)

-568 -568 -51

PÕHITEGEVUSE KULUDE JA
INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE
JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI

3 396 3 427 2 893 84,4%

Üldised valitsussektori teenused 458 454 383 84,4%
Valla- ja linnavolikogu 62 65 60
Valla- ja linnavalitsus 265 269 225
Reservfond 20 4
Muud üldised valitsussektori teenused 7 7 7
Valitsussektori võla teenindamine 30 30 13
Ülalnimetamata üldised valitsussektori kulud kokku 74 79 78
Avalik kord ja julgeolek 12 12 11 91,7%
Päästeteenused 12 12 11
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Majandus 583 600 416 69,3%
Põllumajandus 14 14 11
Kalandus ja jahindus 146 153 152
Maanteetransport 304 310 155
Veetransport 2 3 2
Turism 14 14 13
Üldmajanduslikud arendusprojektid 30 30 15
Muu majandus 54 57 51
Ülalnimetamata majanduse kulud kokku 19 19 17
Keskkonnakaitse 445 449 352 78,4%
Jäätmekäitlus (prügivedu) 370 370 278
Heitveekäitlus 69 73 68
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse 6 6 6
Elamu- ja kommunaalmajandus 153 153 142 92,8%
Tänavavalgustus 107 97 96
Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 46 56 46
Vabaaeg, kultuur ja religioon 386 396 333 84,1%
Sport 10 12 10
Puhkepargid ja  baasid 13 13 13
Laste muusika- ja kunstikoolid 139 139 132
Raamatukogud 66 71 65
Muuseumid 54 54 21
Kultuuriüritused 70 73 65
Seltsitegevus 4 4 3
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused 7 7 4
Muu vaba aeg, kultuur, religioon 23 23 20
Haridus 1 174 1 183 1 094 92,5%
Alusharidus 436 436 379
Põhihariduse otsekulud 289 290 284
Üldkeskhariduse otsekulud 19 18 18
Põhi- ja üldkeskhariduse kaudsed kulud 393 402 378
Õpilasveo eriliinid 19 19 17
Muud hariduse abiteenused 18 18 18
Sotsiaalne kaitse 185 180 162 90,0%
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 6 6 4
Eakate sotsiaalhoolekande asutused 26 26 26
Muu eakate sotsiaalne kaitse 44 44 38
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse 19 14 9
Riiklik toimetulekutoetus 59 59 58
Muude sotsiaalsete riskirühmade kaitse 10 10 9
Muu sotsiaalne kaitse 21 21 18

MUUD NÄITAJAD 2015. a
esialgne
eelarve

2015. a
lõplik

eelarve

2015. a eelarve täitmine

Aasta alguse seisuga
Võlakohustused 1 100 1 100 1 100
Likviidsed varad 751 751 751
Perioodi lõpu seisuga
Võlakohustused 1 100 1 100 1 100
Laenukoormus % 40,8% 40,6% 40,8%
Likviidsed varad 183 183 700

*2015. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 20,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati
reservfondist 16,0 tuh eurot ehk 80,0 % ning kulutati 12,0 tuh eurot ehk 60,0 %.
Eelarve täitmise aruannet, sealhulgas reservfondi kasutamise aruannet, selgitab lisa 26.
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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 likviidsuse tagamiseks hoitavaid rahaturu- ja
intressifondide aktsiaid ja osakuid ning lühiajalise kauplemise eesmärgil hoiatavad võlakirju. Muude pikaajaliste
finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest aruandekohustuslane omab alla 20%. Nimetatud
pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste kohalike
omavalitsuste üksustega ning neid kajastatakse  soetusmaksumuses. See hinnatakse alla, kui osaluse objekti
omakapitalist aruandekohustuslasele kuuluv osa on langenud allapoole osaluse bilansilisest väärtusest. Kajastatud
allahindlused taastatakse järgmistel perioodidel, kuid mitte kõrgemale soetusmaksumusest.

Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes tõenäoliselt laekuvatest
summadest.  Hinnatakse iga konkretse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi
maksevõime kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud.
Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi
ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena.
Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on
bilansist välja kantud.
Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades järgnevatel perioodidel nõudelt
intressitulu, kasutades sisemise intressimäära meetodit.

Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse 100%-lise osaluse määraga neid osalusi sihtasutustes ja
mittetulundusühingutes, mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev mõju.  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.
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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.
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(b) Aruandekohustuslane on rendileandja
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas.
Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga.
Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Eraldised ja tingimuslikud kohustused
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või lepinguline alus või mis
tulenevad senisest tegevuspraktikast ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või
maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, kogemustest ja
vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.
Pikaajalised eraldised on diskonteeritud 6%-lise diskontomääraga.
 Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda kohustusteks, kuid mille
kohustusena ealiseerumise tõenäosus on alla 50%, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike
kohustustena.

Finantskohustused
Finantskohustused kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset intressimäära, v.a edasimüügi
eesmärgil soetatud finantskohustused ja tuletisinstrumendid, mida kajastatakse õiglases väärtuses. 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.  Narva-Jõesuu Linna seotud osapooleks on:
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       1.   Narva-Jõesuu Linna valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud,
kelle juhtimises   osaleb  Narva-Jõesuu Linn  otse või oma valitseva ja olulise mõju all olevate üksuste kaudu
hääleõigusega alates 20%-st;

2. Narva-Jõesuu Linnavolikogu liikmed, valitsuse liikmed, asutuste juhid ning Narva-Jõesuu Linna valitseva
mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmed;

3. Punktis 2 loetletud isikute lähedased pereliikmed, kelle puhul võib eeldada olulise mõju olemasolu, sealhulgas:
 abikaasad, elukaaslased, lapsed ja muud sugulased, kes elavad juhiga samas kodumajapidamises;
 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
31.12.2015 31.12.2014

Arvelduskontod  pankades 700 751
Raha ja pangakontod kokku 700 751

LISA 3. Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Jäägid perioodi

alguses
Aruandeperioodil toimunud

liikumised
Jäägid perioodi lõpus

Lühiajalised nõuded
seisuga 31.12.2014

Tekkepõhiselt
arvestatud tulu

Laekumised Lühiajalised nõuded
seisuga 31.12.2015

MAKSUD
Füüsiliste isikute tulumaks 87 1 228 1 226 89
Maamaks 3 95 93 5
Tulud loodusressursside kasutamisest 3 11 11 3
MAKSUD KOKKU 93 1 334 1 330 97

Maksud kaupadelt ja teenustelt 31.12.2015 31.12.2014
Reklaamimaks 6 6
Teede ja tänavate sulgemise maks 1 5
Parkimistasud 111 120
Kokku 118 131
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Maksud  on kajastatud tekkepõhise printsiibi   järgi.
LISA 4. Muud nõuded ja ettemaksed

31.12.2015 31.12.2014
Nõuded ostjate vastu 38 60
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded -21 -42
Muud nõuded 15 13
Ebatõenäoliselt laekuvad muud nõuded -13 -9
Ettemakstud toetused 0 23
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud 1 1
KOKKU 20 46

Muutused ebatõenäoliselt laekuvate arvete allahindluses

31.12.2015 31.12.2014

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi alguses -51 -47

Aruandeaastal ebatõenäoliseks tunnistatud nõuded (vt lisa 20) -5 -4

Aruandeaastal ebatõenäoliselt laekuvad nõuded tunnistatud lootusetuks 22 0

Ebatõenäoliselt laekuvad arved perioodi lõpus -34 -51

LISA 5. Osalused sihtasutustes ja mittetulundusühingutes
Narva-Jõesuu linn osaleb Narva-Jõesuu Hooldekodu SA juhtimises, omades nõukogus kolm liikmekohta seitsmest.
Narva-Jõesuu Hooldekodu SA (ei ole kajastatud konsolideerimata aruannetes osalusena) tähtsamad finantsnäitajad on
järgmised 31.12.2015. a. seisuga:

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad aasta lõpusAasta
Tegevustulud Tegevuskulud Tulem Varad Netovarad

2015 1 059 -1 189 -130 3 581 3 456
2014 1 066 -1 149 -83 3 695 3 585

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

Tulemiaruande näitajad Bilansi näitajad
aasta lõpus

Nimetus, aasta Osaluse
määr (%)

Tegevus-
tulud

Tegevus-
kulud

Tulem Varad Neto-
varad

OÜ Freeland Property 25
2015 0 0 0 11 3
2014 0 0 0 11 3

OÜ Narva-Jõesuu Arendus 25
2015 0 0 0 2 2
2014 0 0 0 2 2

LISA 7. Pikaajalised finantsinvesteeringud
31.12.2015.

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
31.12.2015 31.12.2014

Soetusmaksumus perioodi algul 439 782

Akumuleeritud kulum perioodi algul -164 -161



                                                                 Narva-Jõesuu linna 2015. majandusaasta aruanne

Linnapea_____________________________________
38

Bilansiline jääkväärtus perioodi algul 275 621

Üle viidud materiaalsesse põhivarasse -1 -5
Üle toodud materiaalsest põhivarast 0 14
Soetused ja parendused 18 0
Müüdud  põhivara 0 -332
Aruandeperioodi kulum ja allahindlus -23 -23
Kokku liikumised -6 -346
Soetusmaksumus perioodi lõpul 447 439
Akumuleeritud kulum perioodi lõpul -178 -164
Bilansiline jääkväärtus perioodi lõpul 269 275
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt 8 8

Kinnisvarainvesteeringute halduskulud 20 21

Kõik kinnisvarainvesteeringud on antud kasutusrendile.

LISA 9. Materiaalne põhivara

Maa
Hooned

ja
rajatised

Masinad
ja

seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja

ettemaksed
Kokku

Soetusmaksumus 287 5 540 249 88 291 6 455
Kogunenud
kulum 0 -1 354 -122 -62 0 -1 538

Jääk perioodi
     alguses
31.12.2014.

Jääkväärtus 287 4 186 127 26 291 4 917
Soetused ja parendused 0 240 65 6 4 315
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest 0 1 0 0 0 1
Kulum ja allahindlus 0 -400 -41 -3 0 -444
Ümberhindlused* 31 0 0 0 0 31
Ümberklassifitseerimine 0 3 19 0 -22 0
Kokku liikumised 31 -156 43 3 -18 -97

Soetusmaksumus 318 5 777 327 94 273 6 789
Kogunenud
kulum 0 -1 747 -157 -65 0 -1 969

Jääk perioodi
       lõpus
   31.12.2015.

Jääkväärtus 318 4 030 170 29 273 4 820

Maa
Hooned

ja
rajatised

Masinad
ja

seadmed

Muu
põhivara

Lõpetamata
tööd ja

ettemaksed
Kokku

Soetusmaksumus 157 3 148 178 67 2 231 5 781
Kogunenud
kulum 0 -1 063 -94 -60 0 -1 217

Jääk perioodi
     alguses
31.12.2013.

Jääkväärtus 157 2 085 84 7 2 231 4 564
Soetused ja parendused 0 81 19 2 456 558
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest 0 5 0 0 0 5
Kulum ja allahindlus -2 -303 -28 -2 0 -335
Üle viidud kinnisvara investeeringutesse -7 -7 0 0 0 -14
Ümberhindlused 139 0 0 0 0 139
Ümberklassifitseerimine 0 2 325 52 19 -2 396 0
Kokku liikumised 130 2 101 43 19 -1 940 353
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Soetusmaksumus 287 5 540 249 88 291 6 455
Kogunenud
kulum 0 -1 354 -122 -62 0 -1 538

Jääk perioodi
       lõpus
   31.12.2014.

Jääkväärtus 287 4 186 127 26 291 4 917

2015. aasta liikumised :
* Ümberhindlused.
Peale munitsipaliseerimisprotsessiga seotud toimingute läbiviimist on võetud arvele maa (pindala 10 010 m2) aadressil
Kalda tn 32a  (katastritunnus 51301:001:0094)  maksumusega 16,0 tuh eurot ,  maa (pindala 6 981 m2) aadressil
Koidu tn 26  (katastritunnus 51301:001:0093)  maksumusega 2,0 tuh eurot , maa (pindala 6 117 m2) aadressil    Kesk
tn 4a  (katastritunnus 51301:001:0097)  maksumusega 2,0 tuh eurot ja  maa (pindala 23 656 m2) aadressil    Supelrand
(katastritunnus 51301:001:0079) maksumusega 11,0 tuh eurot. Aluseks on riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45 lg 3.

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse  põhivara ja kinnisvarainvesteeringute eest tasutud summana 386,0 tuh
eurot, mis tuleneb järgmistest summadest:

1) aruandeaasta soetuste summa 318,0 tuh eurot,
2) käibemaksukulu aruandeaasta soetustelt 68,0 tuh eurot (vt ka lisa 20),

Kasutusrendile antud materiaalne põhivara
Maa          Kokku

Jääkväärtus 31.12.2014.a.           44 44
Soetusmaksumus           44 44
Akumuleeritud kulum            0 0

Jääkväärtus 31.12.2015.a.           50 50
Soetusmaksumus 50 50
Akumuleeritud kulum 0 0

Maa on antud tasuta kasutusrendile.

LISA 10. Immateriaalne põhivara
Tarkvara

Jääkväärtus  31.12.2014.a 8
            Soetusmaksumus 14

           Akumuleeritud kulum -6

Soetused 3
Amortisatsioon ja allahindlus -2
Jääkväärtus  31.12.2015.a 9

      Soetusmaksumus 17
            Akumuleeritud kulum -8

Tarkvara
Jääkväärtus  31.12.2013.a 1
            Soetusmaksumus 6
           Akumuleeritud kulum -5
Soetused 8
Amortisatsioon ja allahindlus -1

Jääkväärtus  31.12.2014.a 8
            Soetusmaksumus 14
            Akumuleeritud kulum -6

LISA 11.  Võlad töövõtjatele
31.12.2015 31.12.2014

Töötasu võlgnevus 63 58



                                                                 Narva-Jõesuu linna 2015. majandusaasta aruanne

Linnapea_____________________________________
40

Deklareerimata maksud 39 35

Puhkusetasude kohustus 56 45

Muud võlad töövõtjatele 1 1

KOKKU 159 139

LISA 12. Muud kohustused ja saadud ettemaksed
31.12.2015 31.12.2014

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused 65 62

Intressikohustused 4 4

Toetuste andmise kohustused 0 84

Muud kohustused 3 4
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud 1 1
KOKKU  LÜHIAJALISI KOHUSTUSI 73 155

LISA 13. Laenukohustused
Järelejäänud    tähtajaga

Kuni 1 a 1-2 a 2-3 a 3-4 a 4-5 a Üle 5 a Kokku
Jääk seisuga 31.12.2015

Laen 65 64 65 65 65 776 1 100
Jääk seisuga 31.12.2014

Laen 0 71 72 72 72 813 1 100

Lõpp- Intressi- Alus Jääk Intressikulu
Laenu andja tähtaeg määr valuuta 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus 27.08.2032 1,111 EUR 1 100 1 100 12 12

Aruandeperioodil on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute keskuse (edaspidi KIK) vahel
laenulepingu nr 5-1/13/8 lisa nr 3, mille alusel KIK andis Narva-Jõesuu linnale laenu  1 100,0 tuh eurot Narva-Jõesuu
reoveekogumisala veemajandusprojekti omafinantseeringu tagamiseks. Laenu väljamakseperiood oli 2013-2014.
Samuti 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. Panditud varasid ei ole.

LISA 14. Müüdud tooted ja teenused
2015 2014

Tulud haridusalasest tegevusest 179 158

Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest 14 14

Tulud üldvalitsemisest 6 9
Üür ja rent 39 59
Õiguste müük 2 2
Muu toodete ja teenuste müük 3 3
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 19 19
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 7 14
Kokku 269 278
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LISA 15. Saadud  toetused
2015 Jääk 31.12.2015.

Saadud
tegevus-

kulude
sihtfinant-
seerimine

Saadud
sihtfinant-
seerimine
põhivara

soetuseks

muud
toetused

 Saamata
sihtfinant-
seerimine

laekunud
ettemaksed

Rahalised sihtfinantseerimised

     Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi 0 0 926 0 0
     Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni amet* 0 127 0 0 0
     Ida-Viru Maavalitsus 0 6 0 0 0
     Ettevõtluse Arendamise SA** 0 15 0 0 0
     Jõhvi Vallavalitsus 5 0 0 0 0
     MTÜ Lastekaitse Liit 1 0 0 0 0
     SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 1 0 0 0 0
     Haridus- ja Teadusministeerium 6 5 0 0 0
     Vabariigi valitsuse omandireformi
reserv 4 0 0 0 0
     Eesti Kultuurkapital 4 0 0 0 0
     SA Innove 1 0 0 0 0
Kokku saadud toetused 22 153 926 0 0
*Saadud  sihtfinantseerimine 127,0 tuh eurot, sealhulgas :
1. Põllumajanduse Registrute ja Informatsiooni ametilt 120,0 tuh eurot  projekti “Viilhalli ehitamine ” raames;
2. Põllumajanduse Registrute ja Informatsiooni ameti  poolt oli määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele
ujuvsilla soetamiseks ja paigaldamiseks summas 7,0 tuh eurot. Tööd on teostatud ja tasutud 2014. aastal;
**Aruandeperioodil on saadud EAS-lt  Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni
tööde teostamiseks 15,0 tuh eurot (11.01.2015.a toetusleping nr 1.2-3/15/52).

2014 Jääk 31.12.2014.
Saadud

tegevus-
kulude

sihtfinant-
seerimine

Saadud
sihtfinant-
seerimine
põhivara

soetuseks

muud
toetused

 Saamata
sihtfinant-
seerimine

laekunud
ettemaksed

Rahalised sihtfinantseerimised

     Riigieelervest toetus-ja tasandusfondi 0 0 778 0 0
     Majandus-ja
kommunikatsiooniministeerium 65 37 0 0 0
     Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni amet 4 2 0 0 0
     Ida-Viru Maavalitsus 4 0 0 0 0
     Ettevõtluse Arendamise SA* 0 517 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 4 0 0 0 0
     Sisseministeerium 0 5 0 0 0
     SA Innove 6 0 0 0 0
Kokku saadud toetused 90 561 788 0 0
*Saadud  sihtfinantseerimine 517,0 tuh eurot, sealhulgas :
1. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 23,0 tuh eurot  projekti “Narva-Jõesuu Lasteaia elektrisüsteemi
rekonstrueerimise lõpetamine” raames;
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 2. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt 494,0 tuh eurot projekti “Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri
arendamine” raames (2013.aastal on saadud 1 850,0 tuh eurot).

LISA 16. Muud tulud
2015 2014

Kasum/kahjum põhivara müügist (vt lisa 8) 0 -84
Tulud loodusressursside kasutamisest (vt lisa 3) 11 13
Muud trahvid 17 36
    sh  Viivistasu 16 25
Muud (ebatavalised) tulud 4 0
Kokku muud tulud 32 -35

LISA 17. Antud toetused
2015 2014

Sotsiaaltoetused -98 -113
         Toimetulekutoetus -54 -57
         Muud sotsiaalabitoetused -31 -33
         Puuetega inimeste hooldajatoetused -4 -5
         Peretoetus -9 -6
         Õppetoetus 0 -12
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -5 -22
         SA Narva-Jõesuu Hooldekodu 0 -20
         Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA -2 -2
         Kohalikud MTÜ-d -3 0
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 0 -804

AS Narva Vesi 0 -804
Mittesihtotstarbeline finantseerimine -9 -11

 Liikmemaksud -9 -8
         Muudele asutustele 0 -3
Kokku antud toetused -112 -950

LISA 18.  Tööjõukulud
Kulud 2015 2014
Avaliku teenistuse ametnike töötasud -140 -121
Töötajate töötasud, s.h. -715 -618
               Kool -374 -314
               Lasteaed -150 -140
               Muuseum -11 -10
               Raamatukogu -30 -28

     Laste Muusikakool -65 -59
Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt ametisse
nimetavate ametnike töötasud (sh volikogu liikmed) -64 -56

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud -129 -129

Kokku töötasud ja erisoodustused -1 048 -924

Sotsiaalkindlustusmaks -348 -307

Töötuskindlustusmaks -8 -9

Kokku töötasudega kaasnevad maksud -356 -316
KOKKU -1 404 -1 240
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Keskmine töötajate arv 2015 2014
Avaliku teenistuse ametnikud 9,18 8,89

Muud töötajad 84,8 84,93
Valitavad ja ametisse nimetatavad ametnikud 1 1
KOKKU 94,98 94,82

LISA 19.  Majandamiskulud
2015 2014

Administreerimiskulud -43 -30
Lähetuskulud -2 -7
Koolituskulud -4 -6
Koolituskulud riigieelarvelisest haridustoetusest -2 0
Kinnistute-, hoonete- ja ruumide majandamiskulud -155 -173
Rajatiste majandamiskulud -188 -202
Sõidukite ülalpidamise kulud -33 -28
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud -26 -21
Inventari kulud -23 -21
Toiduained ja toitlusteenused -33 -22
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed -2 -2
Teavikute ja kunstiesemed -5 -6
Õppevahendite ja koolituse kulud -174 -175
Kommunikatsiooni-, kultuuri-ja vaba aja sisustamise kulud -47 -50
Sotsiaalteenused -48 -32
Muud mitmesugused majanduskulud -11 -13
Kokku majandamiskulud -796 -788

LISA 20.  Muud kulud
2015 2014

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -106 -112
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -68 -113
Käibemaksukulu õppevahenditest -1 -1
Menetluskulude hüvitamine -3 -11
Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded (vt lisa 4) -5 -4
Kokku muud kulud -183 -241

LISA 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
2015 2014

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 8) -23 -23
Materiaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 9) -444 -333

Immateriaalse põhivara amortisatsioon ja allahindlus (vt lisa 10) -2 -1

Kokku põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus -469 -357

LISA 22.  Tulud ja kulud finantsinvesteeringutelt
2015 2014

Intressikulu -12 -12
Kokku -12 -12

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



                                                                 Narva-Jõesuu linna 2015. majandusaasta aruanne

Linnapea_____________________________________
44

isikud: OÜ Kirderand, OÜ Lionline, Crossmark Group OÜ, OÜ Lillide keskus, AS Jõesuu Kinnisvara (pankotis),
Freeland Property OÜ, KÜ Karja 26 Narva-Jõesuu, MTÜ Narva-Jõesuu linna vene kultuuriühing Allikas, SA Narva-
Jõesuu Hooldekodu, SA Narva Ärinõuandla, AS Lõhesilm, FIE Rein Peiker (tegevus peatatud),    OÜ Kuldne Kala,
HÜ Pargi 12a ja 12b, Narva-Jõesuu Arendus OÜ, OÜ A.J. Inkris, FIE Svetlana Moissejeva, KÜ Karja 18, KÜ Karja
18b, KÜ Rahu 15, KÜ Vana 2, KÜ Pargi 12, KÜ J. Poska 49, KÜ Pargi 16, KÜ Vabaduse 22, KÜ Karja 18/18v, KÜ
Vilda 2, KÜ Koidu 12 Narva-Jõesuu, KÜ Kudruküla 15, KÜ Linda 8a, KÜ Karja 17 Narva-Jõesuu, KÜ Vabaduse 18,
KÜ Koidu 21 Narva-Jõesuu, KÜ Kesk 9 Narva-Jõesuu, Aiandusühistu Tervis Plus, OÜ IvanDim, Scdfxpert OÜ, OÜ
Balti Ärigrupp, MTÜ Motus, OÜ Fotrunatus, MMI OÜ, OÜ Sunfly Invest, OÜ Narova Kinnisvara, OÜ Narova Good
Time, OÜ Narova-D, OÜ Narova-Invest, Sunlit Food OÜ,OÜ Narova, OÜ A.V.R Elekter, FIE Aleksandr Žignovski,
HÜ Narva-Jõesuu NORD,  Narva Regiooni Ettevõtjate Assotsiatsioon, AS Narva-Bark, MTÜ Kirderanniku
Koostöökogu, MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing, FIE Kalle Kekki, OÜ Kekki Kinnisvara&Õigusbüroo,  OÜ Jurius,
Vaivara Vallavalitsus, Kirde Ehitus OÜ, Kirde Projekt OÜ, AS Jaadera, Raivo Zahharov,  Narva Laskespordiklubi
MTÜ, OÜ Landservis, MTÜ Hungerburg, KÜ Sepa 14 Narva-Jõesuu, HÜ Kneht, KÜ Partisani 9 Narva, Tatura OÜ,
Spordiklubi NARVA Vikingid.

A. Turuhinnast erinevad tehingud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete ja nende  lähedaste
pereliikmetega seotud füüsiliste isikute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingutega
Üksus, aasta Tehingute sisu ja  hinna määramine Kulud
OÜ LionLine

2014 Avariiremont päästetorni ,Hina paviljoni Kiriku tn. 2
2015 Avariiremont Koidu 25, ühe bussiootepaviljoni montaaž, laudtee

ehitus rannas
3

Aruandlusperioodi alguseks ja lõpuks saldod puuduvad. Ülalnimetatud tehingud on teostatud kokkuleppeliste hindade
alusel.
Muude ülalmainitud seotud osapooltega ei toimunud turuhinnast erinevaid tehinguid ei aruandeaastal ega ka sellele
eelnenud aastal.

B. Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmetele arvestatud tasud ja soodustused
Tegev- ja kõrgema juhtkonna

keskmine arv
Tasude kogusumma  (tuhandetes

eurodes)
2015 2014 2015 2014

Volikogu liikmed 13 13 40 34
Linnavalitsuse liikmed 5 3,3 0 0
Asutuste juhid 5 5 56 53
KOKKU 23 21,3 96 87

Ülaltoodud tasud on arvestatud ilma sotsiaalmaksu ja töötuskindlustusmakseteta, kuid nende hulka on arvatud kõik
töötasud ja hüvitised. Muid täiendavaid olulisi soodustusi pole tegevjuhtkonna ega kõrgema juhtkonna liikmetele
aruandeaastal arvestatud.

LISA 24. Bilansivälised kohustused
Sõlmitud hankelepingud
12.01.2015. aastal on sõlmitud töövõtuleping nr 23122014 OÜ-ga Zoroaster, mille objektiks on Narva-Jõesuu linna
üldplaneeringu koostamine ja selle üldplaneeringu elluviimisega kaasneva keskkonnamõju strateegiline hindamine
ning eelkirjeldatud tegevustega seonduv nõustamine (Riigihanke nr 156650 ). Narva-Jõesuu linna kohustused
järgnevaks perioodiks on 18,0 tuh eurot (vt lg 10, osa nr 1 “Planeerimisalane tegevus”).

2015. aastal on sõlmitud ehituse töövõtuleping A.V.R Elekter OÜ-ga, mille objektiks on Narva-Jõesuu linna
munitsipaalelamute elektrisüsteemide renoveerimine. Narva-Jõesuu linna kohustused järgnevaks perioodiks on 5,0 tuh
eurot (vt lg 16, osa 9 “Elamumajandus”).

2015. aastal on sõlmitud sihtfinantseerimise leping nr HÕ-49 AS-ga Narva Vesi, mille esemeks on Narva-Jõesuu
ÜVVK-arengukava aastateks 2015-2027 koostamine ning Narva- Jõesuu Ühtekuuluvusfondi 2014-2020
rahastustaotluse koostamine ja vormistamine. Narva-Jõesuu linna kohustus järgnevaks perioodiks on 4,0 tuh eurot
(vt lk 15, osa 7 „Heitveekäitlus“).
Kokku 27,0 tuh eurot.

LISA 25. Bilansipäevajärgsed sündmused
1. 31.12.2015.a lõppes Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ja Narva-Jõesuu Linnavalitsuse vahel sõlmitud riigivara
tasuta kasutamise leping nr 6.3-16.3/ 4939, mis oli Mitsubishi i.MiEV elektriautode (2 tk) sihtotstarbelise kasutamise
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aluseks. 01.01.2016.a  Sotsiaalministeerium võõrandas tasuta ja Narva-Jõesuu Linnavalitsus võttis vastu kaks
elektriautot riigivara üleandmise-vastuvõtmise akti alusel (vt lk 25, osa 13 “Sotsiaalhooldus”).

2. 18.01.2016.a jõustus Eesti Vabariigi nimel Tartu Halduskohtu  otsus kohtuasja nr 3-15-1621 (Jaan Poska tn 23
teenindusmaa määramine) kohta, mille alusel peab Narva-Jõesuu linn (Vastutaja) tasuma Analan TÜ (kaebaja)
menetluskulusid summas 5,0 tuh eurot.

3. 26.01.2016.a sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi toetuse saaja) Jõhvi Keskraamatugoga (edaspidi keskraamatukogu)
riigieelarvest eraldatud teavikute soetamise rahade kasutamise lepingu nr 5, millega  jaotab keskkaamatukogu toetuse
saajale 5,0 tuh eurot teavikute (raamatud, CD-d, DVD-d, videokassetid, kaardid, noodid ja kultuuriajakirjandus)
soetamiseks.

4. 01.02.2016.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi Toetuse saaja) Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumiga
(edaspidi Ministeerium) riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu, millega eraldab Ministeerium Toetuse saajale 5,0
tuh eurot Narve-Jõesuu Kooli väikeklassi loomiseks.

5. 03.02.2016.a sõlmis Narva-Jõesuu linn  Zoroaster OÜ-ga projekteerimistööde teostamise töövõtulepingu
nr 6.1-13/5, mille objektiks on Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone arhitektuur-ehitusliku osa
rekonstrueerimisprojekti koostamine (viitenumber 169593).  Projekteerimistööde maksumus on 18,0 tuh eurot.

6. 08.02.2016. a on sõlmitud koostööleping  projekti ““Small ports every 30 miles apart - Development of Services for
lively water tourism in the Eastern Gulf of Finland / Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas” partneritega. Projekti juhtpartner on Kotka Mereuuringute ühing (vt lk 12,
osa 4 “Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses”).

7. 08.02.2016.a  kulutati välja Riigihange “Narva-Jõesuu Kooli õpilaste koolivedu perioodil 01.03.2016 kuni
10.06.2018” (viitenumber 171281).

8. 17.02.2016.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn (edaspidi KOV) Sihtasutusega Innove (edaspidi SA Innove)
koostöölepingu nr 1.1-6/50, millega eraldab SA Innove KOVle 1,0 tuh eurot Narve-Jõesuu Kooli eesti keele ja eesti
keeles õpetavate õpetajate lisatöö keelekümblusõpilaste ja uussisserändajatest õpilaste eesti keeles õppimise valmiduse
suurendamiseks.

9. 16.02.2016. aastal on eraldatud SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse nõukogu otsusega vahendid projekti „Narva-
Jõesuu linna muuli taastamistööde eeluuringute läbiviimine ning tööprojekti koostamine” teostamiseks (projekti nr
11542). Projekti maksumus on 50,0 tuh eurot, millest rahastab KIK 90,0 % ehk 45,0 tuh eurot ja Narva-Jõesuu linn
10,0 % ehk 5,0 tuh eurot. Projekti rahastamise alustamiseks sõlmitatakse sihtfinantseerimise leping mitte hiljem kui
16.08.2016. (vt lk 13, osa 4 „Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitses“).

10. 22.02.2016.a. sõlmis Narva-Jõesuu linn Ida-Viru Maavalitsusega (edaspidi Maavalitsus) täisealiste isikute
hoolekande tagamiseks üldhooldekodus riigieelarvelise toetuse kasutamise lepingu. Lepingu eesmärgiks on aidata
kaasa üldhooldekodusse enne 01.01.1993.a. elama asunud kolme täisealise isiku sotsiaalhoolekande tagamisele
kasutades selleks sihtotstarbeliselt eraldatud riigieelarvelisi vahendeid. Toetuse summa on 14,0 tuh eurot.

LISA 26. 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 2015.a. eelarve võeti vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.02.2015.a. määrusega  nr.46:
põhitegevuse  tulud  summas  2 692,0  tuh eurot, põhitegevuse kulud   summas 2 587,0 tuh eurot, investeerimistegevus
summas –673,0 tuh eurot ja likviidsete varade muutus summas -568,0 tuh eurot, mis oli eelarve vastuvõtmisel
suunatud  kulude katteks. Aruandeperioodi lõpu seisuga planeeriti likviidsed varad summas 183,0 tuh eurot.
Vastuvõetud   eelarvega   kinnitati   reservfondi suuruseks   20,0 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 5 lisaeelarvet (Narva-Jõesuu Linnavolikogu 29.04.2015.a. määrus nr 52, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 27.05.2015.a. määrus nr 54, Narva- Jõesuu Linnavolikogu 26.08.2015 määrus nr 58, Narva-Jõesuu
Linnavolikogu 30.09.2015.a. määrus nr 59 ja Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.11.2015.a. määrus nr 63). Samuti on
suurenenud eelarve maht (sissetulekud ja väljaminekud) sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite võrra, sealhulgas
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Haridus- ja Teadusministeeriumi 11.11.2015.a riigieelarvelise toetuse kasutamise leping summas 1,0 tuh eurot, mis oli
eraldatud  eesti keele õppe korraldamiseks Narva-Jõesuu lasteaias “Karikakar” ja Ida-Viru maavanema 11.12.2015
korraldus nr 1-1/2015/312 summas 6,0 tuh eurot, mis oli eraldatud ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks, sest
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lg 4 p.4 kohaselt ei pea koostama lisaeelarvet, kui
sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende
arvel tehtavate kulutuste võrra. 2015.a. lõplik eelarve oli koos lisaeelarvetega: põhitegevuse tulud summas 2 710,0 tuh
eurot, põhitegevuse kulud summas 2 604,0 tuh eurot, investeerimistegevus summas –674,0 tuh eurot ja likviidsete
varade muutus summas -568,0 tuh eurot. Aruandeperioodi lõpu seisuga planeeriti likviidsed varad summas 183,0 tuh
eurot.

1. Põhitegevuse tulud.
Eelarve põhitegevuse tulude muutus
Võrreldes esialgse eelarvega suurenesid põhitegevuse tulud  18,0 tuh euro ehk 0,6 % võrra, mis on seotud aasta
jooksul täiendavate saadavate toetuste tegevuskuludeks eraldamisega ning kaupade ja teenuste müügist laekumiste
suurenemisega. Peale selle  oli tehtud kinnitatud assigneeringute ümberpaigutamine saadavate toetuste
tegevuskuludeks  ning laekumise kaupade ja teenuste müügist vahel  summas 19,0 tuh eurot. Kaupade ja teenuste
müügist laekumised, sealhulgas laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest, suurenesid 19,0 tuh eurot, mis oli
ette nähtud esialgses eelarves saadava toetusena tegevuskuludeks. Eelnimetatud vahendid olid eraldatud Ida-Viru
Maavalitsuse poolt Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks (vt. allpool toodud tabeli
p.1 ja 9).

Eelarve põhitegevuse tulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus Kirje nimetus 2015.aasta

eelarve
muutus

1. PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 18
32 Tulud kaupade ja teenuste müügist, sh: 20

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest 1
Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest 19
1. Ida-Viru Maavalitsus 19

3500,
352

Saadavad toetused tegevuskuludeks -2

352.00 Sh toetusfond (lg 2), sh: 1
2. Vajaduspõhine peretoetus 1

3500 Sh muud saadud toetused tegevuskuludeks, sh: -3
3. Haridus- ja Teadusministeerium 1
4. Eesti Kultuurkapital 4
5.Jõhvi Vallavalitsus 5
6. Vabariigi valitsuse omandireformi reserv 4
7. SA Innove 1
8. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 1
9. Ida-Viru Maavalitsus -19

2. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks;
3.  Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks Narva-
Jõesuu lasteaias “Karikakar”;
4. Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 4,0 tuh eurot, sealhulgas spordiürituste läbiviimiseks 2,0 tuh eurot ja
kultuuriürituste korraldamiseks 2,0 tuh eurot;
5. Jõhvi Vallavalitsuselt on saadud 5,0 tuh eurot  Narva-Jõesuu linna raamatukogule teavikute soetamiseks;
6. 2015. aastal Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist on eraldatud 4,0 eurot aadressiandmete
korrastamiseks;
7. Innove Sihtasutuselt on saadud 2,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Kooli eestikeelse aineõppe korraldamiseks;
8. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Koolile kaevandusmuuseumi
külastamiseks ja õpilaste õppekäiguks Iisaku looduskeskusesse.

Põhitegevuse tulude täitmine
Eelarve põhitegevuse tulud laekusid 99,4 %-liselt ehk  2 694,0 tuh eurot.
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Tunnus 30   Maksutulud
Maksutulud koosnevad alljärgnevatest  laekumistest: füüsilise isiku tulumaksust, maamaksust, parkimistasust,
reklaamimaksust ning teede ja tänavate sulgemise maksust.  2015. aastal on laekunud kokku 1 437,0 tuh eurot, mis on
39,0  tuh. eurot  ehk 2,6 %  vähem kui on eelarves ette nähtud. Füüsilise isiku tulumaksu on laekunud 42,0 tuh eurot
ehk 3,4 % vähem kui planeeriti . Põhjuseks on 2015.a maksumaksjate arvu langus 2,0 % võrra. Maamaksu on
laekunud 93,0 tuh eurot ja see on eelarve tasemel. Parkimistasust on laekunud 111,0 tuh eurot ehk 5,7 % rohkem kui
planeeriti. 2015. aastal  olid korraldatud parkimispiletite soodusmüügi kampaaniad, mille jooksul müüdi 5 775
parkimispiletit ehk 9,6 % rohkem kui 2014. aastal. Kokku on müüdud 12 618 parkimispiletit, mis on  21,7 %  vähem
kui 2014. aastal. Teede ja tänavate sulgemise maksu on laekunud 1,0 tuh eurot ehk 80,0 % vähem kui planeeriti.
Põhjuseks on tehnovõrkude ehitustööde mahu vähenemine.

Tunnus 32   Tulud kaupade ja teenuste müügist
Kokku on laekunud 275,0 tuh eurot  ja see on 35,0 tuh euro ehk 14,6 % võrra rohkem kui planeeriti . Suurenemine on
seotud ühelt poolt haridusasutuste tegevuskulude katmiseks teistest omavalitsusüksustest  tulude kasvuga 33,0 tuh euro
võrra , üüri- ja renditulude  kasvuga 5,0 tuh euro võrra ning teiselt poolt riigilõivude laekumise vähenemisega 3,0 tuh
euro võrra.

Tunnus 3500, 352  Saadavad toetused tegevuskuludeks
Artikkel koosneb riigi tasandusfondist (lg1), toetusfondist (lg2) ning muudest toetustest tegevuskuludeks.
Aruandeperioodil on laekunud riigi eelarvest tasandusfond 440,0 tuh eurot, toetusfond 486,0 tuh eurot ja muud saadud
toetused tegevuskuludeks 26,0 tuh eurot, nagu on ette nähtud eelarves.
Kokku on laekunud 952,0 tuh eurot ehk 100,0 %.

Tunnus 3825, 388 Muud tegevustulud
Aruandeperioodil  on laekunud kokku 30,0 tuh eurot, sealhulgas laekumine vee erikasutusest 11,0 tuh eurot, mis on 3,0
tuh eurot vähem kui eelarves ette nähtud,  viivistasud parkimistasu tasumata jätmise või tasutud aja ületamise eest 16,0
tuh eurot, mis on 11,0 tuh eurot vähem kui eelarves ette nähtud ja muud sunniraha laekumised 3,0 tuh eurot.
Võrreldes eelarvega on laekunud tulusid  12,0 tuh eurot ehk 28,6 % vähem kui planeeriti. Põhjuseks on rikkumiste
vähenemine.

2. Põhitegevuse kulud
 Eelarve põhitegevuse kulude muutus
Seoses põhitegevuse tulude suurenemisega kasvasid  põhitegevuse kulud 17,0 tuh euro ehk 0,6 % võrra, sealhulgas
suurenesid 18,0 tuh eurot ja langesid 1,0 tuh euro võrra. Põhitegevuse kuludest vähenesid antavad toetused
tegevuskuludeks 18,0 tuh eurot ehk 12,2% esialgsest eelarvest, sealhulgas suurenesid täiendavad sotsiaalabitoetused ja
muud toetused füüsilistele isikutele 1,0 tuh eurot  ning vähenesid sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks 19,0 tuh
eurot. Eelnimetatud vahendid olid eraldatud Ida-Viru Maavalitsuse poolt Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste
klientide tegevuskulude katmiseks, mis oli ette nähtud esialgses eelarves antava toetusena tegevuskuludeks. Hiljem oli
teostatud kinnitatud assigneeringute ümberpaigutamine antavate toetuste tegevuskuludeks  ja muude tegevuskulude
vahel (vt. allpool toodud tabeli p. 2 ja 9).
Muud tegevuskulud suurenesid 35,0 tuh eurot ehk 1,4 %, sealhulgas kasvasid 36,0 tuh eurot, millest sihtotstarbelised
vahendid on 16,0 tuh eurot ja Narva-Jõesuu Hooldekodu täisealiste klientide tegevuskulude katmiseks 19,0 tuh eurot,
mis oli ette nähtud esialgses eelarves antava toetusena tegevuskuludeks, ning langesid 1,0 tuh euro võrra, mis oli
suunatud  Laste Muusika- ja Kunstikooli majandamiskulude kokkuhoiust investeerimistegevusele seoses Laste
Muusika- ja Kunstikooli ruumide remonditööde maksumuse suurenemisega.

Eelarve põhitegevuse kulude muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus Kirje nimetus 2015.aasta

eelarve
muutus

2. PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 17
40, 41,
4500

Antavad toetused tegevuskuludeks -18

413 Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele 1
1. Vajaduspõhine peretoetus 1

4500 Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks,s.h.: -19
2. Ida-Viru Maavalitsus -19

Muud tegevuskulud 35
50 Personalikulud, s.h.: 6
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3. Haridus- jaTeadusministeerium 1
4. Vabariigi valitsuse omandireformi reserv 4
5. SA Innove 1

55 Majandamiskulud, s.h.: 45
6. Jõhvi Vallavalitsus 5
7. Eesti Kultuurkapital 4
8. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 1
9. Ida-Viru Maavalitsus 19

60 Muud kulud, s.h.: -16
reservfond (vt. lk 50) -16

1. Riigieelarvest (toetusfond lg 2) on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot vajaduspõhise peretoetuse maksmiseks;
3.  Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt on eraldatud täiendavalt 1,0 tuh eurot eesti keele õppe korraldamiseks Narva-
Jõesuu lasteaias “Karikakar”;
4. 2015. aastal Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist on eraldatud 4,0 eurot aadressiandmete
korrastamiseks;
5. Innove Sihtasutuselt on saadud 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Kooli eestikeelse aineõppe korraldamiseks;
6. Jõhvi Vallavalitsuselt on saadud 5,0 tuh eurot  Narva-Jõesuu linna raamatukogule teavikute soetamiseks;
7. Eesti Kultuurkapitali poolt on eraldatud 4,0 tuh eurot, sealhulgas spordiürituste läbiviimiseks 2,0 tuh eurot ja
kultuuriürituste korraldamiseks 2,0 tuh eurot;
8. SA Keskkonnainvesteeringute Keskus eraldas 1,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Koolile kaevandusmuuseumi
külastamiseks ja õpilaste õppekäiguks Iisaku looduskeskusesse.

Põhitegevuse kulude jaotuse muutusest tegevusalade järgi annab ülevaate alljärgnev tabel:
PÕHITEGEVUSE KULUDE  JAOTUS TEGEVUSALADE JÄRGI 17

01 Üldised valitsussektori teenused -4
01111 Valla- ja linnavolikogu 3
01112 Valla- ja linnavalitsus 4
01114 Reservfond -16
01120 Rahandus- ja fiskaalpoliitika 1
01330 Muud üldised teenused 4
04 Majandus 4
04520 Veetransport 1
04900 Muu majandus (sh.majanduse haldamine) 3
05 Keskkonnakaitse 4
05200 Heitveekäitlus 4
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 9
08102 Sporditegevus 2
08105 Laste muusika- ja kunstikoolid * -1
08201 Raamatukogud 5
08208 Kultuuriüritused 3
09 Haridus 9
09212 Põhihariduse otsekulud 1
09213 Üldkeskhariduse otsekulud -1
09220 Põhi-ja üldkeskhariduse kaudsed kulud 9
10 Sotsiaalne kaitse -5
10402 Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse -5

* Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt on suunatud Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli majanduskulude
kokkuhoiust 1,0 tuh eurot investeerimistegevusele seoses Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli ruumide
remonditööde maksumuse suurenemisega.

Põhitegevuse kulude täitmine
Põhitegevuse kulutusi tehti 92,7 % ulatuses lõplikust eelarvest ehk summas 2 415,0 tuh  eurot. Kuludest moodustasid
antavad toetused tegevuskuludeks 4,7 % ehk 112,0 tuh eurot  ja muud tegevuskulud 95,3 % ehk 2 303,0 tuh eurot
(sealhulgas  personalikulud 59,9 % ehk 1 377,0 tuh eurot, majandamiskulud 40,0 % ehk 922,0 tuh eurot ja muud kulud
0,1 % ehk 4,0 tuh eurot.).
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Antavad toetused tegevuskuludeks
Kokku on tehtud kulutusi 112,0 tuh eurot ehk 86,2 % eelarvest.  Kokkuhoid on  aasta lõpuks 18,0 tuh eurot, millest 2,0
tuh eurot on kasutamata sihtotstarbelised vahendid, mis suunatakse järgmisel aastal määratud otstarbeks.
Aruandeperioodil kulutati vähem kui planeeriti toimetuletutoetuste väljamaksmiseks (kokkuhoid on 1,0 tuh eurot),
vajaduspõhise  peretoetuseks (kokkuhoid on 1,0 tuh eurot) ja teisteks toetusteks (kokkuhoid on 16,0 tuh eurot).
2015. aastal planeeriti sihtotstarbelistele toetustele tegevuskuludeks 4,0 tuh eurot. Tegelikult kulutati  5,0 tuh eurot,
sealhulgas Ida-Viru Ettevõtluse Keskusele 2,0 tuh eurot turismikoordinaatori teenuse osutamiseks, mis planeeriti
mittesihtotstarbelistele toetustele.

Muud tegevuskulud
Muud tegevuskulud koosnevad personalikuludest, majandamiskuludest, muudest kuludest ja reservfondist. Kokku on
tehtud kulutusi 2 303,0 tuh eurot ehk 93,1 % eelarvest. Kokkuhoid on 171,0 tuh eurot.
1. Personalikulusid tehti 1 377,0 tuh eurot ja see on 64,0 tuh eurot vähem kui on eelarves ette nähtud. 2015. aastal
planeeriti Narva-Jõesuu lasteaia “Karikakar” personalikulusid viiele rühmale. Tegelikult töötas neli rühma seoses laste
arvu vähenemisega.  Peale selle olid Narva-Jõesuu Linnavalitsuses  aselinnapea ja arengu- ja planeerimisspetsialisti
ametikohad vabad perioodil jaanuar- mai 2015, maakorraldaja  ametikoht vaba perioodil jaanuar-märts 2015, autojuhi
töökoht vaba alates 17. oktoobrist 2015 ning spetsialisti kultuuri alal  töökoht vaba perioodil 01.12-14.12.2015.
2.Majandamiskulusid tehti 922,0 tuh eurot ja see on 102,0 tuh eurot vähem kui eelarves ette nähtud. Aruandeperioodil
oli eraldatud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt  Narva-Jõesuu kooli staadioni katte ja piirdeaia remondiks 5,0 tuh
eurot, mis planeeriti eelarve majandamiskuludes. Tegelikult kulutati eelnimetatud summa Narva-Jõesuu kooli piirdeaia
ehitamiseks, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetusena. Samuti on vähenenud majandamiskulud summas
97,0 tuh eurot, sealhulgas lapsehoiuteenuseks 3,0 tuh eurot, Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamiseks 10,0 tuh
eurot, ÜVKK-süsteemide arendamise rahataotluse koostamiseks 4,0 tuh eurot, munitsipaalelamute elektrisüsteemi
remondiks 5,0 tuh eurot ja teisteks majandamiskuludeks 75,0 tuh eurot.
3. Muid kulutusi tehti 4,0 tuh eurot ehk 80,0 % eelarvest.
4. 2015. aasta esialgse eelarvega oli eraldatud reservfondiks 20,0 tuh eurot. Aruandeperioodi jooksul eraldati
reservfondist 16,0 tuh eurot ehk 80,0 % ning kulutati 12,0 tuh eurot ehk 60,0 %, sealhulgas:

Eelarve Reservfondist
klassifi-
kaatori
tunnus

Selgitus kulutamiseks
eraldatud

kulutatud jääk

1.  Muud tegevuskulud 16 12 0
04900 Spin Tek ASle Narva-Jõesuu kalmistukaardi korrastamiseks ja

konverteerimiseks üle-eestilisse kalmistumajanduse infosüsteemi
Haudi

2 2 0

04900 ASle Infotark arvuti soetamiseks 1 1 0
05200 ASle Narva Vesi ÜVKK-süsteemide arendamise raha taotluse

koostamiseks
4 0 4

01111 OÜle Advokaadibüroo Mullari & Koch advokaaditeenuste
osutamiseks

3 3 0

04520 Lähetuskuludeks seoses osalemisega projekti "Small ports every 30
miles apart- Development of Services for lively water tourism in
the Eastern Gulf of Finland" raames toimuval "Kick-off ja project
launch" kohtumisel

1 1 0

01120 ASle SAN REVILO PMen raamatupidamisprogrammi ostmiseks ja
paigaldamiseks

1 1

01112 ASle G4S Eesti valveseadmete ostmiseks ja paigaldamiseks 4 4 0
KOKKU Kulud 16 12 4

Kassapõhisel printsiibil on põhitegevuse tulem (põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude vahe)  positiivne ehk
aruandeperioodi lõpus 279,0 tuh eurot.   See tähendab, et laekumisi oli rohkem kui kulutusi summas 279,0 tuh eurot.

3. Investeerimistegevus
 Eelarve investeerimistegevuse muutus
Võrreldes esialgse eelarvega suurenes investeerimistegevus  1,0 tuh euro ehk 0,1 % võrra.

Eelarve investeerimistegevuse muutustest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tunnus Kirje nimetus 2015. aasta eelarve muutus
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3. INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1
15 Põhivara soetus (-), s.h.: -14

1. Ida-Viru Maavalitsus -6
3502 Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+), sh: 13

2. PRIA 7
3. Ida-Viru Maavalitsus 6

1. Ida-Viru Maavalitsuse poolt on eraldatud 6,0 tuh eurot ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks;
2. PRIA poolt oli määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele ujuvsilla soetamiseks ja paigaldamiseks summas 7,0
tuh eurot. Tööd on teostatud ja tasutud 2014. aastal;
3. Ida-Viru Maavalitsuse poolt on eraldatud 6,0 tuh eurot ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks.

Investeerimistegevuse väljaminekute jaotuse muutusest tegevusalade järgi annab ülevaate alljärgnev tabel:
 INVESTEERIMISTEGEVUSE VÄLJAMINEKUTE JAOTUS
TEGEVUSALADE JÄRGI

14

04 Majandus 13
04230 Kalandus ja jahindus * 7
04510 Maanteetransport (vallateede- ja tänavate korrashoid), s.h.: 6

Ida-Viru Maavalitsus** 6
06 Elamu- ja kommunaalmajandus 0
06400 Tänavavalgustus -10

Vahendite ümbersuunamine*** -10
06605 Muu elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus 10

Vahendite ümbersuunamine*** 10
08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 1
08105 Laste muusika- ja munstikoolid**** 1
* Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt on suunatud täiendavalt viilhalli ehitamiseks 7,0 tuh eurot. 2015. aasta esialgses
eelarves oli ette nähtud 145,0 tuh eurot. AS Eviko teostas viilhalli projekteerimis- ehitustöid maksumusega 144,0 tuh
eurot, millest 120,0 tuh eurot tagastas PRIA  14.02.2014.a otsuse nr 17-6/72 alusel. Täiendavad vahendid  olid
suunatud viilhalli hankedokumentide ettevalmistamiseks ja hanke läbiviimiseks riigihangete e-keskkonnas, viilhalli
võrguga ühendamiseks ning viilhalli projekteerimis-ehitustööde projekti ekspertiisi ja omanikujärelevalve
teostamiseks;
** Ida-Viru Maavalitsuse poolt eraldatud 6,0 tuh eurot oli suunatud ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks;
*** Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt on suunatud linna tänavavalgustuse renoveerimiseks ette nähtud vahendite
kokkuhoiust 10,0 tuh eurot Narva-Jõesuu linna omandis olevate munitsipaalmajade ahjude remonditööde teostamiseks
(Päästeameti ettekirjutuse alusel);
**** Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt on suunatud Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli majanduskulude
kokkuhoiust 1,0 tuh eurot investeerimistegevusele seoses Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli ruumide
remonditööde maksumuse suurenemisega.

Investeerimistegevuse täitmine
Investeerimistegevus koosneb laekumistest ja väljaminekutest.
Laekumise moodustas põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine, mis kajastati  eelarves ja eelarve täitmises
plussiga. 2015.aastal  saadi 148,0 tuh eurot ehk 99,3 % eelarvest. Aruandeperioodil on laekunud PRIA poolt
määratud toetus Narva-Jõesuu Linnavalitsusele viilhalli ehitamiseks 120,0 tuh eurot (14.02.2014.a otsuse nr 17-6/72)
ja ujuvsilla ostmiseks ja paigaldamiseks määratud toetus 7,0 tuh eurot (14.02.2014.a otsuse nr 17-6/72)
Aruandeperioodil on saadud EAS-lt  Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli ruumide heliisolatsiooni tööde
teostamiseks 15,0 tuh eurot (11.01.2015.a toetusleping nr 1.2-3/15/52).  2015. aastal on eraldatud Ida-Viru
Maavalitsuse poolt 6,0 tuh eurot ootepaviljonide soetamiseks ja paigaldamiseks (Ida-Viru maavanema 11.12.2015
korraldus nr 1-1/2015/312), mis teostatakse järgmisel aastal.

Väljamineku moodustasid põhivara soetused, põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine ja finantskulud, mis
kajastati eelarve täitmises miinusega.  2015.aastal on tehtud väljaminekuid (v.a. finantskulusid) 465,0 tuh eurot, mis
moodustab 58,6 % täpsustatud eelarvest. Aruandeperioodil planeeriti investeerimistegevuses 30,0 tuh eurot tehniliste
projektide koostamisele evakuatsioonivalgustuse-, automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi-ja
tuletõkkesektsioonide  paigaldamiseks aadressile Koidu tn 25 (Päästeameti ettekirjutus), mis jäid täitmata. Tööd on
kavas teostada järgmisel aastal.
2015. aastal oli esitatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse poolt Siseministeeriumile  projekti „Narva-Jõesuu linna
kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine“ raha taotlus, mille eesmärgiks on Narva-Jõesuu linna territooriumil ca
13,54 km pikkuse kergliiklustee rajamine, mis integreerub Narva linna ja Vaivara valla territooriumitel planeeritavate
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ja ehitatavate kergliiklusteede võrgustikku.  Selleks planeeriti  omafinantseeringut 100,0 tuh eurot, mis jäi täitmata,
kuna  aruandeperioodil ei saadud mingit vastust. Kulutusi planeerime teostada pärast taotluse rahuldamist.
2015. aastal planeeriti  Vabaduse tänava  remondi teostamist üldmaksumusega 500,0 tuh eurot, millest linna osalus
50,0 eurot ja Vabariigi Valitsuse osalus 450,0 tuh eurot. Selleks oli esitatud taotlus, mis jäi rahuldamata.
Aruandeperioodil oli ette nähtud linna hooldustehnika soetamiseks 160,0 tuh eurot, millest kulutati 78,0 tuh eurot.
Kokkuhoid on 82,0 tuh eurot.
2015. aastal oli ette nähtud 30,0 tuh eurot koduloomuuseumi hoone rekonstrueerimiseks (geodeesia tegemine,
detailplaneeringu koostamine, ehitusprojekti koostamine). Tööd jäid täitmata, kuna Narva-Jõesuu linnal ei ole
vahendeid tulevikus ehitustööde teostamiseks.
Aruandeperioodil planeeriti investeerimistegevuses 4,0 tuh eurot Narva-Jõesuu Raamatukogule ventilatsiooni
remondiks Tööd jäid täitmata. Neid on kavas teostada järgmisel aastal.
2015. aastal oli ette nähtud investeerimistegevuses 5,0 tuh eurot valgustusaparatuuri soetamiseks linna ürituste
läbiviimiseks, mis jäi täitmata eelarve vahendite kokkuhoiu eesmärgil.
Aruandeperioodil oli eraldatud Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt  Narva-Jõesuu kooli staadioni katte ja piirdeaia
remondiks 5,0 tuh eurot, mis planeeriti eelarve majandamiskuludes. Tegelikult kulutati eelnimetatud summa Narva-
Jõesuu kooli piirdeaia ehitamiseks, mis on kajastunud eelarve täitmises põhivara soetusena.

Investeerimistegevuse väljaminekute täitmisest annab ülevaate alljärgnev tabel:
Tegevus-

alad
Projekti (objekti) nimetus 2015.a

kokku
Oma-
tulu

Riigi-
eelarvest

EAS PRIA

04230 Kalandus 151 31 0 0 120
Viilhalli ehitamine 151 31 0 0 120

04510 Maanteetransport 68 24 44 0 0
Kalevi tn remont 18 0 18 0 0
Kalda tn remont 26 0 26 0 0
Narva-Jõesuu linna Hirve tn ja selle lähiümbruse
teede projekteerimine

4 4 0 0 0

Ootepaviljonide soetamine ja paigaldamine 20 20 0 0 0
04740 Üldmajanduslikud arendusprojektid 4 4 0 0 0

Kuursaali detailplaneeringu koostamiseks 4 4 0 0 0
05100 Jäätmekäitlus 78 78 0 0 0

ekskavaator-laadur JCB 3CX-4T 34 34 0 0 0
korvtõstuki auto 24 24 0 0 0
kallurauto SISU 8 8 0 0 0
Rannahooldus-ja koristusmasin BT 2000 12 12 0 0 0

05200 Heitveekäitlus 61 61 0 0 0
Narva-Jõesuu linna reoveekogumisala
veemajandusprojekt

61 61 0 0 0

06400 Tänavavalgustus 14 14 0 0 0
Liiva tänav 2 2 0 0 0
Supeluse tänav 2 2 0 0 0
Vaikne tänav 2 2 0 0 0
Jüri tänav 1 1 0 0 0
Uus-Vana tänav 3 3 0 0 0
Pargi tänav 3 3 0 0 0
Vabriku tänav 1 1 0 0 0

06605 Elamumajandus 23 23 0 0 0
Ahju ehitus aadressil Suur Lootsi 7-3 2 2,0 0 0 0
Ahju ehitus aadressil Suur Lootsi 7-2 2 2,0 0 0 0
Ahju ehitus aadressil Karja 21-2 4 4,0 0 0 0
Ahju ehitus aadressil Pargi 10a-5 2 2,0 0 0 0
Ahju ehitus aadressil Suur Lootsi 5 2 2,0 0 0 0
Katuse remont aadressil Pargi tn 10a 11 11 0 0 0

08105 Laste muusika-ja kunstikoolid 30 15 0 15 0
Ruumide heliisolatsiooni paigaldamine 30 15 0 15 0

09110 Narva-Jõesuu lasteaed "Karikakar" 8 8 0 0 0
Laste mänguväljaku soetamine ja paigaldamine 8 8 0 0 0
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09220 Narva- Jõesuu Kool 28 28 0 0 0
Arvutiklassi rekonstrueerimine 20 20 0 0 0
Piirdeaia ehitus 5 5 0 0 0
Tuletõkkesektsioonide moodustamise
projekteerimine

3 3 0 0 0

Kokku: 465 286 44 15 120
Peale selle maksti laenulepingu nr 5-1/13/8 alusel , mis on sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna investeeringute
keskuse  vahel, intressi 13,0 tuh eurot, mis on kajastunud investeerimistegevuses finantskuludena.

4.Finantseerimistegevus.
2015. aastal ei olnud kavas võtta pikaajalisi kohustusi.
Perioodil 2013-2014 laenulepingu nr 5-1/13/8 lisa nr 3 alusel, mis oli sõlmitud Narva-Jõesuu linna ja Keskkonna
investeeringute keskuse  vahel,  võeti pikaajalist laenu 1 100,0 tuh eurot Narva-Jõesuu reoveekogumisala
veemajandusprojekti omafinantseeringu tagamiseks. Narva-Jõesuu Linnavalitsus ei piddanud aruandeperioodil
tagastama mingit osa võetud laenult.
2015. aasta lõpus olid võlakohustused 1 100,0 tuh eurot nind laenukoormus 40,8 %.

5. Likviidsete varade muutus
2015. aasta eelarvega suunati vabad jäägid summas 568,0 tuh eurot  investeerimistegevusele  ja põhitegevuse kulude
osalisele katmisele.
Aruandeperioodi lõpu vabad jäägid (31.12.2015) on 700,0 tuh eurot ja see on 51,0 tuh eurot ehk 6,8 % vähem kui
2014. aasta lõpul.  Osa vabadest jääkidest on suunatud 2016.a. investeerimistegevusele ja  osa jäi suunamata
(kassatagavara).

Narva-Jõesuu linnavalitsuse raamatupidamise korraldamiseks kasutatakse Vladislav Gordini raamatupidamise
autoriprogrammi. 2016. aastast  kasutatakse Narva-Jõesuu linnavalitsuse raamatupidamise korraldamiseks PMen
raamatupidamistarkvara.
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3. Majandusaasta aruande allkirjad
2015. majandusaasta aruande on koostanud Narva- Jõesuu Linnavalitsus.

Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Narva-Jõesuu Linnavalitsuse protokolliline otsus
aruande heakskiitmise kohta.

Iraida Tšubenko
Linnapea
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SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE 
 

NARVA-JÕESUU LINNAVOLIKOGULE 

Oleme auditeerinud NARVA-JÕESUU LINNA (registrikood 75005498, aadress  Koidu 25, Narva-Jõesuu) 
raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31. detsember 2015, 
tulemiaruannet, netovara muutuste aruannet, rahavoogude aruannet ning eelarve täitmise aruannet eeltoodud 
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta, aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete 
kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid. Auditeeritud raamatupidamise aastaaruanne on esitatud lehekülgedel 
27 kuni 52. 

Juhtkonna kohustus raamatupidamise aastaaruande osas  

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea 
raamatupidamistavaga ning sellise sisekontrolli eest, mida juhtkond peab vajalikuks, et võimaldada pettusest või 
veast tuleneva olulise väärkajastamiseta raamatupidamise aastaaruande koostamist. 

Vandeaudiitori kohustus  

Meie kohustuseks on avaldada oma auditi põhjal arvamust selle raamatupidamise aastaaruande kohta. Viisime 
oma auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega (Eesti). Nende standardite kohaselt on 
nõutav, et oleme kooskõlas eetikanõuetega ning planeerime ja viime auditi läbi omandamaks põhjendatud 
kindluse selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne on olulise väärkajastamiseta. 

Audit hõlmab raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvnäitajate ja avalikustatud informatsiooni kohta auditi 
tõendusmaterjali hankimiseks vajalike protseduuride läbiviimist. Valitud protseduurid sõltuvad vandeaudiitori 
otsustustest, sealhulgas hinnangust riskidele, et raamatupidamise aastaaruanne võib sisaldada pettustest või 
vigadest tulenevaid olulisi väärkajastamisi. Nende riskihinnangute tegemisel võtab vandeaudiitor arvesse 
sisekontrolli, mis on relevantne majandusüksuse raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja õiglasel 
kajastamisel, kavandamaks antud tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamise 
eesmärgil majandusüksuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta. Audit hõlmab samuti juhtkonna poolt kasutatud 
arvestuspoliitikate asjakohasuse ja tehtud arvestushinnangute põhjendatuse ning ka raamatupidamise 
aastaaruande üldise esitusviisi hindamist.   

Usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie 
auditiarvamusele. 

Arvamus  

Meie arvates kajastab kaasatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt 
NARVA-JÕESUU LINNA finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning sellel kuupäeval lõppenud 
majandusaasta finantstulemust, rahavoogusid ja eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

Jõhvi vallasisene linn, 23.mail 2016 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Juri Nedaškovski  
Vandeaudiitori number  86      
Audest Audiitorteenuste OÜ  
Audiitorettevõtja tegevusloa number 21 
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