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Tegevusaruanne 2017

TEGEVUSARUANNE
Konsolideerimisgrupi struktuur
Käesolev majandusaasta aruanne on koostatud Narva linna konsolideerimisgrupi kohta,
kuhu kuuluvad linna teenistused, ametiasutused koos hallatavate asutustega, linna
valitseva ja olulise mõju all olevad üksused.

Narva linna teenistused, ametiasutused koos hallatavatega asutustega seis.31.12.2017
Narva Linnavalitsuse Rahandusamet
Narva Linnakantselei
Narva Linnavolikogu Kantselei
Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri – ja Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna hallatavad asutused, kokku 41
2 muusikakooli
koorikool
Narva Spordikeskus
2 spordikooli
kunstikool
Laste Loomemaja
Noorte Meremeeste Klubi
Narva Noortekeskus
Narva Keskraamatukogu
Kultuurimaja Rugodiv
Narva Linna Sümfooniaorkester
18 lasteaeda
2 põhikooli
6 üldhariduskooli
täiskasvanute kool
muuseum
Narva Linna Sotsiaalabiamet
Narva Linna Sotsiaalabiameti hallatav asutus, kokku 1
Narva Sotsiaaltöökeskus
Narva Linnaarhiiv

4

Tegevusaruanne 2017

Narva linna valitseva mõju all olevad üksused1
Transservis-N AS
Narva Vesi AS
Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ
Narva Linnaelamu SA
Narva Haigla SA
Narva Sadam SA
Narva Linna Arendus SA
Narva linna olulise mõju all olevad üksused1
Küste OÜ
Narva Muuseum SA
Vaivara Kalmistud SA
1

Täiendav informatsioon on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas 6

Aruandeaastal toimunud sündmused
Narva Linnavolikogu 25.08.2016 otsuse nr 223 alusel alates 01.01.2017.a. alustas oma
tegevust Narva Linnavalitsuse Linnamajandusamet.
Aktsiaselts NARVA TELEVISIOON kohta oli Äriregistri registrikaardile tehtud
kustutamise kanne äriseadustiku § 60 lõike 3 alusel (seis. 04.01.2017).
Narva Linnavolikogu oli võtnud vastu 22.02.2017 otsust nr 12 lõpetada SIHTASUTUS
NARVA ALEKSANDRI KIRIK (registrikood 90003350).
Seoses projekti eesmärgi saavutamisega Sihtasutuse Kerese Mälestusmärk tegevus oli
lõpetatud (vastavalt sihtasutuse põhikirjale). Sihtasutus Kerese Mäletusmärk on
kustutanud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist (kustutamise kanne on
jõustunud 07.03.2017.a.).
Seoses Ida-Virumaa Maavalitsuse tegevuse lõpetamisega ning Narva linnale riikliku
funktsiooni täitmise üleandmisega (perekonnaseisutalituse osas) Narva Linnavolikogu
võtnud vastu 21.09.2017 otsust nr 46 Narva ametiasutuste struktuuri ja teenistuskohtade
koosseisude muutmisest elanikkonna perekonnaseisu ja registreerimise büroo osas.
Tegevused aruandeaastale järgneval aastal
Narva Linnavolikogu on võtnud vastu 22.03.2018 otsust nr 20 Narva linna osalemise
otsustamisest Ida-Virumaa Omavalituse Liidus (IVOL) ja esindajate nimetamisest.
Narva linn kandideerib Euroopa kultuuripealinnaks aastaks 2024. Taotlus tuleb esitada
Kultuuriministeeriumile 1. oktoobril ning lõplik otsus tehakse Brüsselis aastal 2019.
Koos Eestiga saab Euroopa kultuuripealinna tiitli aastal 2024 ka üks linn Austrias. Narva
Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 19 on Narva linna 2018.a eelarves antud
tegevuse korraldamiseks kavandatud vajalikud vahendid. Narva linnapea Tarmo
Tammiste ja Rakvere linnapea Marko Torm kirjutasid alla 05.04.2018 koostööleppele
Narva Euroopa kultuuripealinn 2024 kandidatuuri ettevalmistamiseks. 27. aprillil toimus
Narva linnavalitsuse konverentsisaalis Narva linna ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu
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vahel hea tahte protokolli allkirjastamine Euroopa kultuuripealinn 2024 kandidatuuri
ettevalmistamiseks.
Vastavalt Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsusele nr 25 on antud Narva
Linnavalitsusele volitust sõlmida Haridus- ja Teadusministeeriumiga koostöökokkuleppe,
mille kohaselt pooled määravad tegevuskava ja põhimõtted riigigümnaasiumi asutamisel
Narva linna. Pooled seavad sihiks, et 1.septembrist 2022 alustab Narva linnas õppetööd
riigi pidamisel olev gümnaasiumi, kus võimaldatakse gümnaasiumihariduse omandamist
linna ja Ida-Virumaa õpilastele; linna koolivõrk on ümberkujundatud ja optimeeritud
vastavalt õppekohtade vajadusele. 11.04.2018 allkirjastasid haridus- ja teadusminister
Mailis Reps ja Narva linnapea Tarmo Tammiste kokkuleppe riigigümnaasiumi loomiseks
Narva linna.
Narva Linnavolikogu võttis vastu 19.04.2018 otsust nr 30 korraldada ümber Narva
Koorikool, Kreenholmi Muusikakool ja Narva Muusikakool alates 31.08.2018, liites
Narva Koorikooli ja Kreenholmi Muusikakooli Narva Muusikakooliga.

Linna juhtimine
Narva linn kui kohaliku omavalitsuse üksus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
Põhiseadusest, seadustest ja teistest õiguslikest aktidest, rahvusvahelistest kokkulepetest,
linna Põhimäärusest, kokkulepetest riigiorganitega ning teiste kohaliku omavalitsuse
üksustega või nende ühendustega.
Kohalike organite ees seisvate ülesannete realiseerimine on sätestatud linna Arengukavas,
ülesannete täitmise tagavad linnaeelarve ja seaduse alusel kehtestatud kohalikud maksud.
Tulenevalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest Narva linn korraldab linnas
sotsiaalteenuste osutamist, sotsiaaltoetuste ja muu sotsiaalabi andmist, eakate
hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust,
veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist,
linnasisest ühistransporti ning linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei
ole seadusega antud kellegi teise täita.
Samuti Narva linnal, kui omavalitsuse üksusel, ülesandeks on korraldada linnas
koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude,
rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste
ning teiste kohalike asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse
omanduses. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha teatud kulude katmist
kas riigieelarvest või muudest allikatest.
Lisaks otsustab ning korraldab Narva linn kui kohalik omavalitsuse üksus muid talle
seadustega määratud kohaliku elu küsimused ja tagab nende lahendamise, samuti
lahendab ka kõik need kohaliku elu küsimused, mis ei ole seadusega antud kellegi teise
otsustada ja korraldada. Omavalitsusüksus täidab riiklikke kohustusi, mis on talle pandud
seadusega, mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja antud volikogu vahelisest
lepingust.
Narva linna omavalitsusorganid on:
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•

Narva Linnavolikogu – kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, mis valitakse
linna hääleõiguslike elanike poolt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse alusel neljaks aastaks;

•

Narva Linnavalitsus – linnavolikogu poolt moodustatud täitevorgan.

Linna arengu huvides teevad Narva omavalitsusorganid koostööd teiste
omavalitsusorganitega, samuti arendavad sidemeid ja teevad koostööd teiste riikide
linnadega.
Narva linna omavalitsusorganid
Linnavolikogu valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel
üldistel, ühetaolistel ja otsestel valimistel neljaks aastaks. Hääletamine on salajane.
Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste lahendamisel on linnavolikogu
sõltumatu, tegutseb ainult linnaelanike huvides ja nende nimel ning juhindub seadusest,
linna õigusaktidest.
Linnavolikogu töövormid on istungid (istungjärgud), komisjonide ja fraktsioonide
koosolekud, aga samuti volikogu liikmete iseseisev töö.
Linnavolikogu formeerib linnavolikogu eestseisuse, kuhu kuuluvad volikogu esimees,
aseesimees ja fraktsioonide esimehed.
Volikogu esimees esindab linnavolikogu ja juhib selle tööd. Linnavolikogu töö toimub
vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud reglemendile.
Aruandeaasta 15.oktoobril toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised Narva
linna valimiskomisjoni 26.10.2017 otsusega nr 14 oli kinnitatud Narva Linnavolikogu
esimehe valimise hääletamistulemuste protokoll. Narva Linnavolikogu esimeheks osutus
valituks Aleksandr Jefimov.
Narva Linnavolikogu võttis vastu 26.10.2017 otsust nr 56 valida Narva linnavolikogu
aseesimeesteks Larissa Olenina ja Jelena Pahhomova.
Narva Linnavolikogu on 31 liikmeline.
31.12.2017 a. seisuga Narva Linnavolikogus on 13 alatised komisjoni:
1. piiriäärse ja väliskoostöö komisjon;
2. projektide ja arengu komisjon;
3. õiguskomisjon;
4. ühistute komisjon;
5. sotsiaalkomisjon;
6. transpordikomisjon;
7. linnamajanduskomisjon;
8. linnaehituskomisjon;
9. noorsookomisjon;
10. strateegiline komisjon;
11. hariduskomisjon;
12. revisjonikomisjon;
13. kultuuri- ja spordikomisjon.
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Komisjonid selgitavad välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad linnaelu
probleemid ja teevad ettepanekuid nende lahendamiseks. Komisjonide otsused on
soovitusliku iseloomuga Linnavolikogu määruste ja otsuste või Linnavalitsuse määruste
ja korralduste vastuvõtmisel.
Narva Linnavolikogu 01.11.2017 otsusega nr 57 oli Narva linnapeaks valitud Tarmo
Tammiste.
Narva Linnavolikogu võttis vastu 07.11.2017 otsust nr 61 Narva Linnavalitsuse liikmete
arvu ja struktuuri kinnitamisest. Kinnitatud Narva Linnavalitsus 5-liikmelisena: linnapea,
abilinnapea ja 3 linnavalitsuse liiget. Narva Linnavolikogu 07.11.2017.a otsusega nr 62
kinniti linnavalitsuse liikmeks ja nimetatud ametisse abilinnapea Aleksei Jevgrafov,
linnavalitsuse liikmeteks Jelena Golubeva, Viktoria Lutus, Andrei Antonov.
Linnavalitsuse juhtkonna tööjaotus avaldatakse linna kodulehel aadressil
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/linnavalitsus,_ametid,_osakonnad,_teenistused/page:7
736.
Narva Linnavolikogu võttis vastu 21.12.2017 otsust nr 85 Narva linna esindajate ja nende
asendajate nimetamisest Eesti Linnade Liidu üldkoosolekule ja volikogusse.
Linnavalitsus - on omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, mis viib oma praktilise
tegevusega ellu õigusaktides linnale kui omavalitsusüksusele pandud ülesandeid, välja
arvatud juhul, kui Linnavolikogu on võtnud need oma pädevusse. Linnavalitsus
realiseerib eespool loetletud ülesannete täitmise õigusaktide väljaandmise, oma
majandustegevuse, elanike kaasamise ja kontrolli teostamise kaudu. Linnavalitsus juhib
linna haldusaparaadi tegevust, korraldab linna munitsipaalomanduses olevate ettevõtete,
asutuste ja muude organisatsioonide tegevust ning määrab kindlaks Linnavalitsuse sisese
töökorra.
Linnavalitsuse töövormiks on istung. Informatsiooni Linnavalitsuse istungitest on
võimalik saada linna kodulehel (www.narva.ee).
Ülevaade muudatustest linnas töötasustamist reguleerivates õigusaktides.
Aruandeperioodil on toimunud muudatused kov-i asutuste töötajate töötasustamist
reguleerivates õigusaktides.
Alates 01.01.2017.a on jõustunud muudatused pedagoogide töötasustamise korras
(muudetud Narva Linnavolikogu 15.09.2016 määrusega nr 20 ja 15.12.2016 määrusega
nr 29), Narva linna ametiasutuste teenistujate palgajuhendis (muudetud Narva
Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 30) ning Narva linna ametiasutuste hallatavate
asutuste töötajate palgajuhendis (muudetud Narva Linnavalitsuse 28.12.2016 määrusega
nr 38).
Vabariigi Valitsuse 06. veebruari 2015. a määruse nr 16 “Riigieelarve seaduses kohaliku
omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise
tingimused ja kord” kohaselt koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust
antakse kohaliku omavalitsuse üksustele lasteaiaõpetaja töötasu alammäära
suurendamisega kaasnevate lisakulude osaliseks katmiseks. Narva Linnavolikogu võttis
vastu otsust liituda antud toetusmeetmega. Sellest tulenevalt oli muudetud Narva
Linnavolikogu 26.03.2015 määrus nr 6 „ Pedagoogide töötasustamise kord“, millega on
koolieelsete lasteasutuste õpetajatele (sh eesti keele õpetajale, muusika-, liikumis- või
8
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ujumisõpetajale) ja tugispetsialistidele (logopeedile, eripedagoogile, defektoloogile ja
lasteaiapsühholoogile) oli kehtestatud kuutasu alammäär juhindudes VV määruse
tingimustest. Koolieelsete lasteasutuste õpetajate kuutasu alammäär on sõltuvuses
üldhariduskooli õpetaja töötasu alammäärast toetuse saamise aastal. Vastavate määrade
muutmisel kuulub muutmisele ka linnas kehtiv töötasustamise kord (viimane muudatus
on tehtud Narva Linnavolikogu 22.03.2018 määrusega nr 5).
Seoses kuupalga alammäära tõstmisega olid alates muudetud alates 01.01.2018.a Narva
Linnavolikogu 29.01.2015.a määrus nr 2 “Narva linna ametiasutuste teenistujate
palgajuhend” ning Narva Linnavalitsuse 24.03.2015.a määrus nr 14 “Narva linna
ametiasutuste hallatavate asutuste töötajate palgajuhend”.
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Ülevaade Narva linna konsolideerimisgrupi finantsnäitajatest
Antud tegevusaruande osas esitatakse Narva linna konsolideerimisgrupi peamisi
finantsnäitajaid. Alljärgnevalt on esitatud andmed aastate lõikes. Bilansi ja tulemiaruande
näitajad on esitatud tuhandetes eurodes.
Bilansi näitajad
2017
2016
2015
2014
2013
Varad aasta lõpus
203 855 203 988 213 531 211 208 186 392
Kohustised aasta lõpus
33 415
33 281
40 110
43 585
36 606
Netovara aasta lõpus
170 440 170 707 173 421 167 623 149 786
3 739
14 630
31 532
31 866
Põhivarade soetus
6 023
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
82 364
78 302
86 307
94 055
93 455
Tegevuskulud
-82 237
-80 784
-79 926
-75 765
-81 460
Tegevustulem
127
-2 482
6 381
18 290
11 995
Tulem
-282
-2 890
5 641
28 694
11 392
Muud näitajad
Likviidsus1
1,64
1,70
1,47
1,56
1,42
2
Lühiajaline maksevõime
1,65
1,71
1,49
1,57
1,43
Kohustiste osakaal varadest
0,16
0,16
0,19
0,21
0,20
Laenukohustiste osakaal varadest
0,13
0,13
0,16
0,15
0,12
Näitajate arvestamise alused:
1
Likviidsus – likviidsed varad/lühiajalised kohustised
2
Lühiajaline maksevõime – käibevara/lühiajalised kohustised

Alljärgnevalt on esitatud andmed 2017.a finantsdistsipliini tagamise meetmete täitmisest
linna ja linna konsolideerimisgruppi kohta. Näitajad on esitatud tuhandetes eurodes.
Piirmäärade täitmine konsolideeritud näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Põhitegevuse tulud
Netovõlakoormus
Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustised

8 329,1
81 395,7
12 774,1
12 346,3

15,7%
15,2%

7 656,1
58 186,0
17 362,5
16 934,6

29,8%
29,1%

Piirmäärade täitmine konsolideerimata näitajate alusel
Põhitegevuse tulem
Põhitegevuse tulud
Netovõlakoormus
Netovõlakoormus, v.a lubatud kohustised
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Üldandmed Narva kohta
Rahvastikuregistri andmetel 01.01.2018.a. seisuga on Narvas elanikkonna arv 58,6
tuh.inimest, aasta tagasi oli 59,5 tuh.inimest. Arvu vähenemise põhjusteks on loomulik
iive ja ränne.
06. veebruariks 2018 oli Äriregistris registreeritud 4 031 Narva ettevõtjat (äriühingud),
kõige levinumaks ettevõtluse vormiks on osaühing. Narvas on 99,9% kõigist ettevõtteist
mikro-, väike- ja keskmised ettevõtted. Narvas on vaid kaks registreeritud suurettevõtet
(rohkem kui 250 töötajaga): OÜ Fortaco Estonia ja AS Hanza Mechanics. Suured
ettevõtted annavad enamikule inimestest tööd: AS Enefit Energiatootmine, AS GE Power
Estonia, AS Enefit Solutions, OÜ Amphenol ConneXus, kuid seoses sellega, et seda pole
registreeritud Narvas, ei kajastu linna üldises statistikas. Põhiosa tegutsevatest
ettevõtetest moodustavad mikroettevõtted, kus töötajate arv ei ületa 9 inimest.
Üldinfo Narva rahvastiku kohta ja ettevõtluse statistika on avaldatud internetileheküljel
http://www.investinnarva.ee
Narva linna keskmine maksumaksjate arv ja keskmine sissetulek on esitatud
alljärgnevalt:
2017
2016
Maksumaksjate arv
Keskmine sissetulek
Maksumaksjate arv
Keskmine sissetulek
21 321
866
21 518
804
Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Eesti Töötukassa registreeritud töötute arvu dünaamika on ära toodud alljärgnevas
võrdlustabelis.
Nimetus
Eesti
Ida-Viru Maakond
Narva linn

31.01.17
30 890
6 854
3 202

31.12.17
31 061
6 101
2 747

Ülevaade Eesti üldisest majanduskeskkonnast
Statistikaameti andmetel Eesti SKP suurenes 2017.aastal 2016. aastaga võrreldes 4,9%.
2017. aastal oli SKP jooksevhindades 23 miljardit eurot.
2017. aastal oli Eesti majanduskasv viie aasta kiireim. Enamikku valdkondi haaravasse
kasvu panustasid enim ehituse, info ja side valdkond ning kutse-, teadus- ja tehnikaalane
tegevus. Aasta jooksul suurenes järk- järgult ka töötleva tööstuse panus majanduskasvu.
Aasta kokkuvõttes ükski tegevusala majanduskasvu märgatavalt ei pidurdanud.
Vaatamata tagasihoidlikule kasvule aasta keskel suurenes kaupade ja teenuste eksport
2017. aastal 2,9%. Eelkõige andis sellesse märgatava osa teenuste ekspordi endiselt tugev
kasv, mis jõudis lõppenud aastal 6,2%-ni. Netoeksport küündis 2017. aastal 980 miljoni
euroni, mis teeb 4,3% SKP-st. See on viimase kuue aasta kõrgeim tase.
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Sisemajanduse nõudluse kasv kiirenes teist aastat järjest ja jõudis 4,2%-ni. Sisenõudluse
eestvedaja oli eelnenud kolmel aastal languses olnud investeeringud, mis suurenesid
13,1%. Võrreldes 2016. aastaga kasvasid investeeringud pea igas sektoris ja valdkonnas.
SKP kasvu andis enim valitsemissektori investeeringute kasv masinatesse ja seadmetesse
(0,4%) ning valitsemissektori (0,5%) ja mittefinantssektori (0,4%) investeeringute kasv
muudesse ehitistesse ja struktuuridesse. Eratarbimine suurenes 2017. aastal 2,0%.
Valitsemissektori lõpptarbimis-kulutused suurenesid Euroopa Liidu eesistumise toel
0,8%.
Statistikaameti andmetel Tarbijahinnaindeks tõusis 2017. aastal 2016. aasta keskmisega
võrreldes 3,4%. Tarbijahinnaindeksi aastamuutuse suurimad mõjutajad olid toit ja
mittealkohoolsed joogid, mis andsid kogutõusust ligi kaks viiendikku. Mootorikütus ning
alkohoolsed joogid ja tubakas andsid kogutõusust kumbki ligi viiendiku.
SKP kasv ületas 2017. aastal teist aastat järjest töötatud tundide ja hõivatute arvu kasvu.
Sellest tulenevalt suurenes tootlikkus töötatud tunni kohta 1,9% ja hõivatu kohta 2,1%.
Kuigi jooksevhinnas näitasid tööjõukulud mõningast kasvu aeglustumist, suurenes tööjõu
ühikukulu siiski 3,6%.
Statistikaameti andmetel oli keskmine brutokuupalk 2017. aastal 1 221 eurot. Aasta
keskmine brutokuupalk suurenes pea kõikidel tegevusaladel. 2016. aastaga võrreldes
tõusis keskmine brutokuupalk 6,5%. Kui 2016. aastal oli brutokuupalga aastakasv 7,6%,
siis 2017. aastal kasv aeglustus ja langes 2014. ja 2015. aasta tasemele, mil aastakasv
püsis 6% piires. Reaalpalk, milles on arvesse võetud tarbijahinnaindeksi muutuse mõju,
tõusis 2016. aastaga võrreldes tarbijahindade tõusu tõttu aeglasemalt kui brutokuupalk.
Reaalpalk tõusis eelmise aastaga võrreldes 3%. Kui 2016. aastal tõusis reaalpalk peaaegu
sama kiiresti kui brutokuupalk, siis 2017. aastal reaalpalga kasv aeglustus.
Statistikaameti esialgsetel andmetel 2018. aasta 1. jaanuari seisuga oli Eesti rahvaarv
1 318 700, mis on 3 070 inimest rohkem kui aasta varem samal ajal. Negatiivse
loomuliku iibe tõttu (surmade arv ületas sündide oma) vähenes rahvaarv 1 960 inimese
võrra ning positiivse välisrändesaldo tõttu (Eestisse saabus elama rohkem inimesi kui siit
lahkus) suurenes 5 030 võrra. Kokku kasvas Eesti rahvaarv 2017. aasta jooksul 0,2%.
Eestis on juba kolmandat aastat järjest välisrände saldo olnud positiivne. Eesti
rahvastikus kasvab vanemaealiste inimeste osatähtsus, kuna eluiga pikeneb.

Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest
Ülevaade Narva linna peamistest arengusuundadest kajastatakse Narva linna arengukavas
2008-2021.
Narva linna missioon
Narva linna arengukava 2008–2021 kohaselt on Narva linna omavalitsuse missioon linna
territooriumil linna elanikele ja selle külalistele ning turistidele võimalikult soodsate
elamis- ja puhkamistingimuste tagamine. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad,
mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja
kavandatavaid tegevusi. Vastav informatsioon on avaldatud linna kodulehel
www.narva.ee.
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Narva linna visioon
Narva linna arengukavas sätestatud visiooni kohaselt 2020. aastal on Ida-Virumaal
loodud elamiseks, töötamiseks ja õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas.
Käesolev visioon on soovitav olukord, mida püüab kohalik omavalitsus käesoleva
arengukava abil saavutada. Strateegiliste eesmärkide saavutamine võimaldab kohalikul
omavalitsusel täita oma missiooni ja realiseerida linna arenguvisiooni. Strateegilised
eesmärgid määratakse iga vastava arenguvisiooni osa jaoks eraldi. Iga strateegilise
eesmärgi saavutamiseks määratakse tegevussuunad, omakorda iga tegevussuuna raames
pannakse vastavad ülesanded.
1. Visiooni osa: kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele
soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse
arenguks ja selle konkurentsivõime tõstmiseks.
Strateegiline eesmärk 1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
Tegevussuund 1.1.1: luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur
Strateegiline eesmärk 1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
Tegevussuund 1.2.1: muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks
Tegevussuund 1.2.2: soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside
harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
Strateegiline eesmärk 1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
Tegevussuund 1.3.1: viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega
Tegevussuund 1.3.2: arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur
Tegevussuund 1.3.3: parandada keskkonna olukorda
Strateegiline eesmärk 1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
Tegevussuund 1.4.1: luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur
Strateegiline eesmärk 1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule
ja selle konkurentsivõime suurendamisele
Tegevussuund 1.5.1: luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur
2. Visiooni osa: Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt
arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn
Strateegiline eesmärk 2.1: linna kuvand on arendatud
Tegevussuund 2.1.1: tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine
kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks
Tegevussuund 2.1.2: luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne
rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk
Tegevussuund 2.1.3: tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd
3. Visiooni osa: mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab
linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta
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Strateegiline eesmärk 3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse
süsteem
Tegevussuund 3.1.1: laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste
spektrit
Tegevussuund 3.1.2: tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja
sotsialiseerimine
Tegevussuund 3.1.3: viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva
nõuetega
Tegevussuund 3.1.4: arendada välja preventiivsed suunad
Tegevussuund 3.1.5: arendada välja tervishoiusüsteem
4. Visiooni osa: linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete
lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja
kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile
Strateegiline eesmärk 4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide,
koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
Tegevussuund 4.1.1: soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni
tõstmise abil õpetamise kõrge tase
Tegevussuund 4.1.2: viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas
tänapäeva nõuetega
Tegevussuund 4.1.3: soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus
Tegevussuund 4.1.4: toetada erivajadusega õpijate arengut
Tegevussuund 4.1.5: mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks
5. Visiooni osa: Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa
keskmisest kõrgem
Strateegiline eesmärk 5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud
tingimused
Tegevussuund 5.1.1: luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks

Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest
Ülevaade Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest on koostatud vastavalt
Narva Linnavolikogu 21.09.2005 määrusele nr 31/62.
Narva linna arengukava tegevuskavas aastaks 2017. planeeritud 161 projektist/tegevusest
on 46 projekti/tegevust tehtud, 60 projekti/tegevust on elluviimisel, 50 projekti/tegevust
on lükatud tulevikku, 5 projektidest/tegevustest loobuti.
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Narva linna arengukava tegevuskava projektid/tegevused olid oma vastavuselt jaotatud
viie visiooni osa järgi1. Andmed projektide/tegevuste täitmise kohta visiooni osade järgi
on ära näidatud alljärgnevas tabelis 1 ja joonisel 1.
Tabel 1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2017.aastal visiooni osade kaupa
Visiooni osa
Projektide/tegevuste arv
Tehtud
Elluviimisel Lükatud Loobunud
tulevikku
1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna
külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna,
7
34
20
0
samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle
konkurentsivõime tõstmiseks.
2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui
dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja
18
3
8
4
turvaline linn.
3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem
3
9
0
10
võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta.
4. Linnas toimib konkurentsivõimeline
üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja
7
20
12
1
huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele
tasemele ja kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile.
5.Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase
4
0
1
0
on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem.
Kokku
46
60
50
5

Joonis 1. 2017. aastal tegevuskava täitmine visiooni osade kaupa.

Narva linna arengukava iga viie visiooni osa kohta on toodud välja strateegilised
eesmärgid. Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud tehtud /elluviimisel ja lükatud
tulevikku/loobunud olevad projektid/tegevused, mis on ära jagatud strateegiliste
1
Narva linna arengukava visioon on ”2020. aastal on Ida-Virumaal loodud elamiseks, töötamiseks ja
õppimiseks kõige paremad tingimused Narva linnas“.
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eesmärkide järgi. Sellisel viisil on näha, millises suunas oli ellu viidud või on elluviimise
staadiumis kõige rohkem projekte/tegevusi ning milliseid strateegilisi eesmärke
täidetakse vähem.
Tabel 2.1. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2017.aastal strateegiliste eesmärkide
kaupa.
Strateegiline eesmärk
Tehtud/elluviimisel
Lükatud tulevikku/
olevate
loobunud olevate
projektide/tegevuste projektide/tegevuste
arv
arv
1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva
14
2
nõuetele
17
7
1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad
5
5
elutingimused
1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
5
5
1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa
ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime
0
1
suurendamisele
2.1: linna kuvand on parendatud
21
12
3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne
13
9
sotsiaalkaitse süsteem
4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline
üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja
27
13
huvikoolide süsteem
5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik
4
1
vajalikud tingimused
Kokku
106
55

Joonis 2.1. 2017. aastal tehtud/elluviimisel tegevuste jaotus strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on ära näidatud projektide/tegevuste realiseerimiseks
kulutatud summad, mis on ära jagatud strateegiliste eesmärkide järgi. Sellisel viisil on
näha, kui palju on kulutatud raha iga strateegilise eesmärgi saavutamiseks.
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Tabel 2.2. Narva linna arengukava tegevuskava täitmiseks kulutatud raha 2017.aastal
strateegiliste eesmärkide kaupa.
Strateegiline eesmärk
Projektide/tegevuste
realiseerimiseks
kulutatud summad
(eurodes)
1.1: transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
2 792 723
1.2: elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
1 349 836
1.3: linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
684 094
1.4: turismi arenguks on loodud tingimused
323 955
1.5: linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja
0
selle konkurentsivõime suurendamisele
2.1: linna kuvand on parendatud
226 812
3.1: linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
301 816
4.1: linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide,
1 955 312
koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
5.1: linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
61 229
Kokku
7 695 777

Joonis 2.2. 2017. aastal tegevuste realiseerimiseks kulutatud raha strateegiliste eesmärkide kaupa.

Alljärgnevas tabelis ja joonisel on kajastatud andmed põhjuste kohta, mille pärast Narva
linna arengukava tegevuskava 2017. aastaks planeeritud projektid/tegevused ei ole ellu
viidud.
Tabel 3. Narva linna arengukava tegevuskava täitmine 2017.aastal, elluviimata
projektid/tegevused põhjuste järgi
Põhjus
Projektide/ tegevuste arv
1. rahastamisprogramm ei toetanud
0
2. puudub vastav rahastamisprogramm
8
3. eelarves ei olnud raha
27
4. vähenes aktuaalsus
2
5. tehtud teiste tegevuste raames
1
6. muu, täpsustud lisainfos
17
Kokku
55
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Joonis 3. 2017. aastal ellu viimata tegevused põhjuste kaupa.

Järgmises tabelis ja joonisel on kajastatud rahalised vahendid, mis olid planeeritud Narva
linna arengukava tegevuskava 2017. aastaks ning need summad, mis olid reaalselt 2017.
aasta projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud. Rahaliste vahendite kulutamine on ära
näidatud eraldi linaeelarvest ja eelarvevälistest vahenditest.
Tabel 4. Narva linna arengukava tegevuskava eelarve täitmine 2017.aastal (eurodes)
Planeeritud omafinantseerimine 2017. aastaks (vastavalt tegevuskavale)
Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa linna eelarvest 2017.
aastal (omafinantseerimine)
Projektide/tegevuste elluviimiseks kulutatud summa eelarvevälistest
vahenditest 2017. aastal (kaasatud raha)

11 405 158
6 383 905
1 311 871

Joonis 4. 2017. aastal tegevuskava eelarve täitmine.

Täpsem informatsioon Narva linna arengukava tegevuskava iga projekti/tegevuse kohta
on toodud alljärgnevas lisas.
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Lisa ülevaatele Narva linna arengukava täitmisest 2017. aasta eest

Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

1. Kaasaegne infrastruktuur tagab narvalastele ja linna külalistele soodsa, turvalise ja mugava elukeskkonna, samuti loob võimalused ettevõtluse arenguks ja selle
konkurentsivõime tõstmiseks
1.1. transpordi infrastruktuur vastab tänapäeva nõuetele
1.1.1. luua kaasaegne ja mugav liiklusinfrastruktuur
1.1.1.1. teede ehitamine ja rekonstrueerimine

Linnamajandus
elluviimisel
amet

99470.97

Tallinna mnt J2 parkla ja kõnnitee
projekteerimine ja ehitamine-37 725,15
eurot; Karja tn 3 (katastritunnus
51101:002:0059) parkla ja kõnniteede
projekteerimine ja ehitamine -61 745,82
eurot

343032

Linnamajandus
elluviimisel
amet

247232.23

A.-A. Tiimanni J1 tänava osa ehitustööd
lõpetakse 2018.aastal

150000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

143604.14

Narva linnas kvartalisiseste teede
remonttööde teostamine: 2017.a on tehtud
remonttööd koos 13 korteriühistuga

Linnale kuuluvate uute
kvartalisiseste teede ja
parkimiskohtade
projekteerimine ja ehitus

2014

2021

Narva linnale kuuluvate
kvartalisiseste teede ehitamine
(sh projekteerimine)

2015

2021

Narva linnas KÜ-tele kuuluvate
kvartalisiseste teede
remonttööde teostamine (sh
projekteerimine)

2013

2021

valgusfooride paigaldamine

2011

2019

Kalmistu tänava, Karjamaa
tänava projekteerimine ja
ehitamine

2016

2017

520446

Linnamajandus
tehtud
amet

516888.48

Tallinna mnt (Rahu tn 4.Roheline tn - Kerese ring)
projekteerimine

2016

2018

32026

Linnamajandus
tehtud
amet

24760.80

Tallinna mnt L1-L4 projekteerimine 6364,80
eurot ning Tallinna mnt L5 projekteerimine 18 396 eurot

Tallinna mnt (Rahu tn 4.Roheline tn - Kerese ring)
rekonstrueerimine

2017

2020

887660

Linnamajandus
elluviimisel
amet

895545.25

Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni
Rahu tn-ni. 2018.aastal planeeritakse
Tallinna mnt L5 ehitamine

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

TEN-T transiitteede
rekonstrueerimine Narvas (Rahu 2016
tn - Kerese tn)

2020

123736

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

5.Roheline tn pikendamise
projekteerimine kuni Pähklimäe
tn ja ehitamine

2017

309920

Linnamajandus
tehtud
amet

2017

elluviimisel

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

756

247954.21

1.1.1.2. jalgrattateede ehitamine
Narva linnapiirkonna jalg- ja
jalgrattateede võrgustiku
rajamine

Jalgrattaõppe korraldamine
Narva koolide õpilastele

2014

2014

2019

2018

411159

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

1500

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

elluviimisel

202587.82

Jalrattaõpet korraldavad Kesklinna
gümnaasium, Kreenholmi gümnaasium, Paju
kool, Pähklimäe gümnaasium, Soldino
gümnaasium.

1.1.1.3. kõnniteede ehitamine ja rekonstrueerimine
Uute kõnniteede ehitamine ja
olemasolevate kõnniteede
rekonstrueerimine
Ülekäiguradade renoveerimine
puuetega inimeste jaoks,
pensionäride ja lastevankritega
inimeste jaoks (sh
projekteerimine)

2015

2015

2020

2020

100000

14000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

Linnamajandus
elluviimisel
amet

29951.30

Pähklimäe 3d kõnnitee projekteerimine ja
ehitamine.

13516.56

Narva linna ülekäiguradade
renoveerimistööde teostamine: Partisani tn
(Partisani tn juures), Kreenholmi tn
(Kreenholmi 9 juures), Mõisa tn (Mõisa tn 1
juures), Võidu tn (kaupluse Konsum juures),
26. Juuli tn (Jäähalli juures), Tallinna mnt L3
(Tallinna mnt 42 juures)

1.1.1.4. sõidu ja kõnniteedega kruntide munitsipaliseerimine
1.1.1.5. tarbijate vajadustele vastavate ühistranspordi bussipeatuste ehitamine ja paigaldamine
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Tegevus

Narva Linna Bussi-ja
Raudteejaama arendus

Algus

2013

Lõpp

2017

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

229544

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

81003.49

289451.34

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Vastutaja

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

elluviimisel

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

projekt pikendatud kuni 31.12.2018

1.1.1.6. ühistranspordi kvaliteedi parandamine
1.1.1.7. jõesadama rekonstrueerimine ja veeliikluse arendamine

Kulgu sadama projekteerimine

2017

2017

32838

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

Teostamisel projekteerimistööd.

1.1.1.8. parkimise korraldamine
munitsipaalasutuste
jalgrattaparklate projekteerimine 2017
ja ehitamine

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

2020

eelarves ei
olnud raha

1.1.1.9. infrastruktuuri kohaldamine puuetega inimestele
1.2. elukeskkonna infrastruktuur on parandatud
1.2.1. muuta linna territoorium heakorrastatuks ja meeldivaks
1.2.1.1. parkide rajamine ja rekonstrueerimine

EV100 Narva linnas avaliku
pargi projekteerimine ja
rajamine

2017

2018

45000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

14940

EV 100 auks avaliku pargi rajamise I etapp
Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal,
projekteerimine 14 280 eurot.
EV 100 avaliku pargi territooriumil Rahvaste
salu osas drenaaži- ja sademevee ärajuhtimise
projekteerimis-ehitustöödele on sõlmitud
leping summas 29337,26 eurot;
omanikujärelvalve teenus – 1188 eurot;
mõlemad lepingud on 2018. aastale
üleminevad lepingud.
2017. a on tehtud pargi territooriumil
drenaaži- ja sademevee ärajuhtimise
projekteerimisehitustööd (Puškini tn 32a)
summas 660 eurot.
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Tegevus

Võidu pargi
rekonstrueerimistööd

Algus

2017

Lõpp

2020

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

15000

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Vastutaja

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

2017. a on sõlmitud leping „Võidu pargi ja
Joala tn 8c (Gerassimovi pargi)
projekteerimine“, summa kokku 20 160
eurot; leping on 2018. aastale üleminev
leping.

Linnamajandus
elluviimisel
amet

1.2.1.2. puhketsoonide ja tänavate korrastamine
Hahni trepi ehitustööd (sh
projekteerimine)

2015

2018

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku
Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Pimeaia pargi
rekonstrueerimine, II etapp

2016

2018

Kadastiku tiigi puhkeala
rajamine (sh projekteerimine)

2017

2019

173785

elluviimisel

eelarves ei
olnud raha

17717.83

64705.72

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

Narva Hahni trepi restaureerimise projekt oli
tehtud 2016.aastal

Teostamisel ehitustööd

eelarves ei
olnud raha

1.2.1.3. haljasalade ja lillepeenarde rajamine ning heakorrastamine
1.2.1.4. purskkaevude ehitamine
1.2.1.5. viitade ja infotahvlite paigaldamine
1.2.1.6. arhitektuursete väikevormide arendamine ja mälestussammaste püstitamine
linnamööbli hankimine ja
paigaldamine

2008

2020

2000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

1734

5860

1.2.1.7. nõuetekohane infrastruktuuri objektide hooldus ja remonditeenus
Linna ühiselamutes vee- ning
kanalisatsioonisüsteemide
vahetamine (Puškini 26,
Rakvere 91, Vestervalli17,
Kreenholmi 32, Kreenholmi 40,
Energia 4, Energia 6, Viru 3)

2016

2019

100000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

100000

Linna ühiselamutes vee- ning
kanalisatsioonisüsteemide vahetamine
(Rakvere 91, Viru 3)

Linna ühiselamutes akende
vahetamine, sh projekteerimine
(Puškini 26, Rakvere 91,
Vestervalli 17, Viru 3)

2016

2017

100000

Linnamajandus
tehtud
amet

96176.40

Linna ühiselamutes akende vahetamine, sh
projekteerimine ( Vestervalli 17, Viru 3)
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Tegevus

Geomõõdistuste infosüsteemi
soetamine (GMIS)

Algus

2017

Lõpp

2018

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

50000

Vastutaja

Arhitektuurija
Linnaplaneeri
mise Amet

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

lükatud
tulevikku

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

eelarves ei
olnud raha

Lisainfo

On kavandatud 2018.a eelarves

1.2.2. soodustada linna infrastruktuuri abil tervislike eluviiside harrastamist ja kvaliteetset vaba aja veetmist
1.2.2.1. spordikomplekside ja –rajatiste ehitamine ja rekonstrueerimine
Fama-Kalev staadioni
tribüünide katuse
projekteerimine ja ehitamine

Narva linnas spordiväljakute
ehitamise toetamine (vastavalt
korrale)

Narva linnas laste
mänguväljakute ehitamise
toetamine (vastavalt korrale)

2016

2017

2017

2017

2020

2020

55802

50000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

Linnamajandus
elluviimisel
amet

44335.58

38820

Narva linnas aadressil Tallinna mnt 30
universaalse spordiväljaku, välisvalgustuse,
piirdeaia ning ümbritseva murukatte
heakorrastamise projekteerimine ja
ehitamine, on sõlmitud leping 123 190,70
eurot. 2017. aastal on teostatud töid 38 820
euro eest, tööd lõpetatakse 2018. a;

28943.36

maa-alal aadressil A. Puškini tn 49 Narva,
mängu/spordiväljaku ehitamine; maa-alal
aadressil Tallinna mnt 32 Narva,
mängu/spordiväljaku ehitamine; maa-alal
aadressil Rakvere tn 40 Narva, mänguväljaku
ehitamine
Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures asuva
stadiooni rekonstrueerimine, sh
projekteerimine 17 733,88 eurot, ehitustööd
lõpevad 2018.a

50000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

17733.88

10000

Staadioni ehitamine 6.kooli
juurde (Kerese 22)
(sh.projekteerimine)

2017

2018

180000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

Äkkeküla spordiväljaku
rajamine

2017

2019

10000

SA Narva
Linna Arendus

elluviimisel

Äkkeküla spordi- ja
tervisekeskuse ujulaga
ehitamine (sh detailplaneering,
projekteerimine)

2017

2020

12000

SA Narva
Linna Arendus

lükatud
tulevikku

Narva linnas aadressil Hariduse 22 Kalevi
staadioni tribüünide varikatuse rippseina
rajamine teostatakse 2018.aastal

4406.82

muu

On ettenähtud 2018.a eelarves
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Tegevus

Äkkeküla terviserajade
ehitamine III. etapp

Narva Spordikooli Energia ning
Narva Paemurru Spordikooli
renoveerimine (sh Narva
Spordikooli Energia ujula
fassaadi soojustuse
projekteerimine)

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

2017

2017

40000

2015

Vastutaja

SA Narva
Linna Arendus

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

tehtud

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Lisainfo

40000

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

2018

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

eelarves ei
olnud raha

2018.a eelarves on kavandatud vahendid
järgmisteks tegevusteks: Narva Spordikool
Energia, aadressil Võidu 4, Narva, asuva
ujula suurvanni remondi teostamiseks; Narva
Spordikool Energia, aadressil Tallinna mnt
30, Narva, asuvas spordisaalis (suur ja väike
saalid) valgustite väljavahetamiseks; Narva
Paemurru Spordikoolile aadressil 26. Juuli 4 ,
Narva asuva poksisaali remondiks (k.a
abiruumidega)

Uue spordi- ja mänguväljakute
ehitamine (sh projekteerimine)

2008

2020

194167

Linnamajandus
elluviimisel
amet

108941.86

Narva linnas laste mänguväljakute
aadressidel:26. Juuli tn 15a, A-A Tiimanni tn
13a/Tallinna mnt 58a, Kreenholmi 31a
projekteerimine ja ehitamine (mänguväljaku
aadressil Kreenholmi tn 31a Narvas
laiendamise projekteerimis-ehitustööd).
27.12.2017 on sõlmitud leping Hariduse tn 2
puudega laste mänguväljaku ehitustöödeks

Jõe tn 3 hoone katuse
renoveerimine

2013

2018

5500

Linnamajandus
elluviimisel
amet

4818

Jõe tn 3 boksi nr 12 välisseinte katmine
metallplekiga

aidata kaasa erainvesteeringute
tegemisele infrastruktuuri, mis
soodustab tervislike eluviiside
harrastamist ja kvaliteetset vaba
aja veetmist

2013

2017

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

muu

erainvestorite huvi korral esitatakse vajalik
info vastavate tegevuste kohta

Narva piirkondliku spordi-,
tervise- ja rehabilitatsiooni
keskuse ehitamine

2016

2017

MTÜ Narva
Invaspordi
Klubi ORDO

muu

Vastutaja teatas, et planeeritud projekt ei
leidnud toetust, kuid ta planeerib uuendada
projekti ideed tulevikus.

lükatud
tulevikku

1.2.2.2. kultuuriasutuste remont ja ehitamine
Narva Keskraamatukogu
Ameerika Teabepunkti
renoveerimine ning mööbli ja
tehnika soetamine

2016

2017

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

131078.85

24

Tegevusaruanne 2017

Tegevus

Keskraamatukogu hoone
rekonstrueerimine
Narva Kultuurimaja Rugodiv
renoveerimine (sh projekti
korrigeerimine) ja uute
heliseadmete paigaldamine

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

2011

2019

8634

Linnamajandus
elluviimisel
amet

2000000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

2017

2018

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

7977.60

Narva Keskraamatukogu (Malmi 8, Narva)
soojussõlme väljavahetamine

611645.82

2017.a kulutati Narva Kultuurimaja
renoveerimiseks 606 845,82 eurot ning
ehitusobjektil audit läbiviimiseks 4800 eurot.
Ehitustööd lõpevad 2018.a.

1.2.2.3. kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimiseks infrastruktuuri parendamine
1.3. linnaelanikele on tagatud mugavad elutingimused
1.3.1. viia tehniline infrastruktuur vastavusse tänapäeva nõuetega
1.3.1.1. linnavalgustuse süsteemi arendamine

tänavate välisvalgustuse
rekonstrueerimine (sh
projekteerimine)

2007

2018

jalakäijate ülekäigukohtade
lisavalgustus

2013

2020

211749

Linnamajandus
elluviimisel
amet

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

välisvalgustuse projekteerimine ja ehitamine
Narva Laste Loomemaja juures – 25 101,05
eurot;
Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine
ja rekonstrueerimine (sh Pähklimäe tänaval,
Haigla tänaval, Kadastiku tänaval,
Kangelaste tn, Jõesuu tn jne) – 123 709,67
eurot;
liitumine (võrguühendus) ja seoses võimsuse
suurendamisega välisvõrgu
ümberehitamistööde teostamine Väike-Äkke
– 10 788,48;
Haigla tänava, Pähklimäe tänava, Kangelaste
prospekti kõnnitee välisvalgustuse
ehitusprojektide koostamine;
projekteerimistööd lõpetatakse 2018. aastal.

159599.20

eelarves ei
olnud raha

On kavandatud 2018.a eelarves :
Ülekäiguradade lisavalgustuse
projekteerimine ja ehitamine koos vilkuvate
liiklusmärkidega

1.3.1.2. veevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimine

25

Tegevusaruanne 2017

Tegevus

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Algus

Lõpp

Sademeveekanalisatsiooni
kollektorite projekteerimine ja
ehitamine

2017

2020

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

Kudruküla piirkonna
aiandusühistute territooriumi
kuivendamine

2017

2017

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

Kudruküla linnaosa
drenaažisüsteemi ekspertiis,
projekteerimine ja ehitus

2015

2020

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

Lisainfo

On kavandatud 2018.a eelarves

1.3.1.3. traadita internetiühenduse arendamine
1.3.2. arendada välja ühiskonna- ja elamufondi munitsipaalinfrastruktuur
1.3.2.1. elamufondi arendamine
elamufondi remonditööde
kaasfinantseerimine "Kodulinn
kauniks" programmi raames

2007

2020

160000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

aiandusühistute
toetusprogrammi
kaasfinantseerimine

2014

2021

20000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

munitsipaalelamute
spetsialistidele ehitamine

2014

2017

200000

SA Narva
Linnaelamu

lükatud
tulevikku

munitsipaalelamute
renoveerimine

2012

2019

372000

SA Narva
Linnaelamu

tehtud

159523.39

30 korteriühistele eraldati elamufondi
remonditööde kaasfinantseerimisena
"Kodulinn kauniks" programmi raames

11062.44

Aiandusühistute sihtotstarbeline toetamine (2
AÜ-le teede remondiks- 993,23 eurot; 3 AÜle elektriliinide renoveerimiseks - 10069,21
eurot)

275376

62169

1.3.2.2. avalike teenuseid osutavate asutuste infrastruktuuri arendamine
1.3.3. parandada keskkonna olukorda
1.3.3.1. keskkonnasõbraliku eluruumi loomine
Narva elanike
keskkonnateadlikkuse tõstmine

2011

2020

1040

Linnamajandus
elluviimisel
amet

40

16324.40

projekti „Keskkonnahariduslikud
programmid Narva koolide õpilastele
2016/2017
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

1.3.3.2. keskkonna- ja terviseriskide vähendamine
1.3.3.3. säästva arengu toetamine
1.4. turismi arenguks on loodud tingimused
1.4.1. luua linna külaliste jaoks meeldiv turismiinfrastruktuur
1.4.1.1. ajalooliste objektide väljaarendamine turismitoodeteks
Vana-Narva maketi
edasiarendus

2017

2020

turismitoote „Vana Narva
miniatuuris“ arendamine

2017

2022

projekt „Narva kindluse
väljaarendamine
kindlusarhitektuuri ajalugu
tutvustavaks rahvusvaheliseks
külastuskeskkonnaks”

2014

2019

18750

402276

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

SA Narva
Muuseum

lükatud
tulevikku

SA Narva
Muuseum

elluviimisel

Uute ruumide otsimine maketi jaoks

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm

282791

projekti kaasrahastajana on riik

1.4.1.2. vanalinna arendamine
Raekoja ja Raamatukogu ning
nende lähialade
detailplaneeringute koostamine

2015

2017

7980

Arhitektuurija
Linnaplaneeri
mise Amet

elluviimisel

1995

1.4.1.3. turismiobjektide eksponeerimise tagamine ja turismiobjektidele juurdepääsu tagamine
1.4.1.4. turismiobjektide funktsioneerimise tagamine
Narva Stockholmi platsi
ehitamine

2016

2021

16000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

muu

Projekt on reservnimekirjas
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Tegevus

Narva raekoja hoone ja platsi
rekonstrueerimine

Algus

2016

Lõpp

2020

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

148085

Vastutaja

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

elluviimisel

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

25569

Lisainfo

Teostamisel projekteerimistööd

1.4.1.5. Kreenholmi endise tööstusala arendamine
Narva rahvusvahelise kunstnike
residentuurikeskuse loomine
(Joala 18).

2015

2020

Narva Gate
OÜ

elluviimisel

Kreenholmi ala taaselavdamine
ajalooliseks ning
kõrgekvaliteetseks Narva elu- ja
ettevõtlusruumiks.

2016

2022

Narva Gate
OÜ

lükatud
tulevikku

muu

Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

Kreenholmi
tööstusinnovatsiooni teemaparki 2016
väljaarendamine

2023

Narva Gate
OÜ

lükatud
tulevikku

muu

Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

Veekeskuse ehitamine

2018

Narva Gate
OÜ

lükatud
tulevikku

muu

Tegevuse eest vastutaja ei andnud infot.

2015

13600

1.5. linna infrastruktuuri abil on aidatud kaasa ettevõtluse arengule ja selle konkurentsivõime suurendamisele
1.5.1. luua linnas kaasaegne tootmistehnoloogiline infrastruktuur
1.5.1.1. tööstusalade ja tööstusparkide arendamine
1.5.1.2. inkubatsiooni- ja innovatsioonikeskuste loomine ja arendamine
äriinkubaatorite ja
arengukeskuste asutamise ja
arendamise toetamine

2008

2019

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

2. Narva on Läänemere riikide regioonis tuntud kui dünaamiliselt arenev, multikultuurne, mugav ja turvaline linn
2.1. linna kuvand on arendatud
2.1.1. tõhustada olemasolevaid ja töötada välja uued meetmed linna maine kujundamiseks ja informatsiooni paremaks levitamiseks
2.1.1.1. linna positiivse maine turustamine
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Tegevus

Narva külastuskeskuse (KÜK)
tegevuse toetamine

Reklaamkampaaniate
läbiviimine turismi valdkonnas
koostöös EASiga

Algus

2011

2015

Lõpp

2018

2020

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

22000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

7500

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

18277.62

2.1.1.2. uute reklaamtoodete valmistamine
Narva linna reklaam sihtturgude
meedias

Narva turismi infotrükiste
koostamine ja trükk

2012

2012

2019

2017

1000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

5000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

2.1.1.3. osalemine rahvusvahelistel infomessidel
Osalemine rahvusvahelistel
turismimessidel (Soomes,
Venemaal, Rootsis, Saksamaal
ja Balti regioonis)

2008

2017

3000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

2.1.1.4. regulaarsete spordi-, kultuuri- ja meelelahutusürituste läbiviimine ja nende tutvustamine
suvel Narva linnapäevad

2008

2021

50000

Kultuuriosakon
tehtud
d

56000

Narva - Sügispealinn

2009

2021

31956

Kultuuriosakon
tehtud
d

23000

sügisel Paul Keresele
pühendatud maleturniir
„Läänemere maletähed”

2009

2021

9000

Kultuuriosakon
tehtud
d

9000

Sh on kaasfinantseerimine koostööpartnerite
poolt
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Tegevus

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Algus

Lõpp

sügisel Narva motokross

2008

2021

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

sügisel poksiturniir "Lahing
Narva all"

2008

2021

Kultuuriosakon
tehtud
d

1000

talvel Chopini konkurss

2008

2021

6500

Kultuuriosakon
tehtud
d

6500

talvel "Uus Aasta saabub
Narvast"

2008

2021

15000

Kultuuriosakon
tehtud
d

15000

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

muu

Lisainfo

Üritus korraldatakse eraõiguslik-juriidilise
isiku poolt

2.1.2. luua Läänemere riikide regioonis arenenud ja efektiivne rahvusvaheliste sidemete ja koostöö võrk
2.1.2.1. osalemine naaberriikide üritustel
Narva linna päevad SanktPeterburis

2008

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

2021

eelarves ei
olnud raha

2.1.2.2. osalemine rahvusvahelistes liitudes, assotsiatsioonides, komisjonides
Walled Towns Assotsiatsioonis
(WTFC) osalemine

2008

2018

550

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

loobunud

vähenes
aktuaalsus

2.1.2.3. suhete arendamine sõpruslinnadega
ühisürituste organiseerimine

2013

2017

10000

Kultuuriosakon
tehtud
d

2.1.2.4. osalemine rahvusvahelistes ühisprojektides
Koostöö ja projektid URBACT
ja linnaliste piirkondade
koostöövõrgustike arendamise
meetmete raames

City Twins Days

2016

2015

2020

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

2017

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

1000

lükatud
tulevikku

muu

loobunud

puudub
vastav
rahastamispr
ogramm

2017 aastal ei leitud koostööpartnereid

30

Tegevusaruanne 2017

Tegevus

Algus

Lõpp

Väikesadamate
koostöövõrgustiku arendamine /
Projekt "Väikesadamad iga 30
miili kaugusel elavdatudveeturismi teenuste
arendamine Soome lahe
idaosas“

2015

2018

Väikesadamate võrgustiku
arendamine
(investeerimisprojekt)

2017

2019

projekt "Via Hanseatica
jätkuprojekt"

2017

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

15000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

32838

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

muu

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

loobunud

vähenes
aktuaalsus

5000

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

60000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

muu

36000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

2020

Lisainfo

27340.33

On toetatud 2018.a

2.1.2.5. piiriülese koostöö arendamine
Kaksiklinnade päevad (Narva
päev Ivangorodis / Ivangorodi
päev Narvas), mitmesugused
üritused erinevatele
sihtgruppidele
Projekt "Unikaalse piiriülese
Narva-Ivangorodi kindluste
ansambli kui ühtse kultuuri ja
turismi objekti arendamine,II
etapp"
Narva ja Ivangorodi
kaldapealsete ajaloolise
kaitseala integreeritud
arendamine III etapp (Joaoru
puhkeala arendamine
jätkuprojekt)

2016

2017

2017

2020

2021

2021

7520

Põhitaotlus on läbivaatamisel.

2017. aastal tehtud Joaoru puhkeala
projekteerimise tööd (korrigeerimistööd)

2.1.2.6. Narva-Jõuesuuga ühine turismi arengustrateegia väljatöötamine
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Tegevus

Narva piirkonna
turundustegevused, sh
reklaammaterjalid, pressi- ja
FAM-reisid, reklaam
sihtturgudel

Algus

2015

Lõpp

2019

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

18000

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Vastutaja

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

tehtud

2.1.2.7. Euroregiooni loomine Eesti-Vene piiril
2.1.3. tõhustada avaliku, era- ja kolmanda sektori koostööd
2.1.3.1. kolmanda sektori ürituste ja projektide toetamine
spordiklubide ürituste toetamine

2008

2021

30000

Kultuuriosakon
tehtud
d

30000

2775

mittetulundusühingute
projektide kaasfinantseerimine

2008

2021

6000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

MTÜ Lapsele oma kodu
toetamine

2012

2021

32808

Kultuuriosakon
loobunud
d

MTÜ Narva avatud
noortekeskuse RLK toetamine

2017

2021

10102

Sotsiaalabiame
t

tehtud

10102

MTÜ Virumaa
Heategevuskeskuse toetamine

2017

2021

13780

Sotsiaalabiame
t

tehtud

13780

tehtud

tehtud teiste
tegevuste
raames

2.1.3.2. riigi-, era- ja kolmanda sektori kaasamine linna arenguküsimustesse
Tõhusam ja terviklikum info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
võimaluste kasutamine avalike
teenuste osutamise
korraldamisel ja arendamisel
ning kvaliteetsem ja
kuluefektiivsem avalikke
teenuste osutamine ja edasi
arendamine

2016

2020

50000

Linnakantselei

lükatud
tulevikku

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm
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Tegevus

Konkursi "Narva ettevõtja"
korraldamine

Narva linna giidide koolitamine
ja atesteerimise läbi viimine
giididele

ettevõtlusnädala korraldamine

Algus

2008

2008

2008

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

2018

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

2021

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

2021

6500

2000

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

4679.07

muu

Giidide atesteerimine toimub kord kolme
aasta jooksul. Järgmine atesteerimine on
aastal 2018.

1837.58

3. Mitmekülgne ja efektiivne sotsiaalkaitse süsteem võimaldab linnaelanike vajadusi maksimaalselt katta
3.1. linnas on loodud efektiivne ja mitmekülgne sotsiaalkaitse süsteem
3.1.1. laiendada puudust kannatavatele isikutele osutatavate tugiteenuste spektrit
3.1.1.1. uute sotsiaalasutuste rajamine
3.1.1.2. koduteeninduse süsteemi arendamine
3.1.1.3. tugiteenuste arendamine
3.1.1.4. tugiteenuste osutamine psüühiliste erivajadustega inimestele

Psüühikahäiretega isikutele
teenuste arendamine

2016

2021

MTÜ Laste Päevakeskuse
"LAD" toetamine

2008

2021

59371

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

Sotsiaalabiame
t

tehtud

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm
59371

3.1.1.5. lastega perekondade toetamine
3.1.2. tagada sotsiaalselt kaitsmata isikute rehabiliteerimine ja sotsialiseerimine
3.1.2.1. kodututele ja kinnipidamisasutustest vabanenud isikutele osutatavate teenuste arendamine
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

3.1.2.2. puuetega inimestele osutatavate teenuste arendamine

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm

2016

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

2017

2021

Sotsiaalabiame
t

tehtud

Eluruumi kohandamine
vastavalt liikumispuudega
inimeste erivajadustele

2017

Hooldusteenuste arendamine
sotsiaal- ja terviseedenduse
valdkonnas infoürituste
korraldamine

3000

On kavandatud 2018.a

833

3.1.2.3. eakatele inimestele osutatavate teenuste arendamine
3.1.2.4. tööturule töötute integreerimine
3.1.3. viia sotsiaalasutuste materiaal-tehniline baas vastavusse tänapäeva nõuetega
3.1.3.1. sotsiaalasutuste tehnilise seisundi parandamine
Projekt "Narva
Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja
2017
(Maslovi 3) energiasäästu
suurendamine"

2017

M.Maslovi tn 3a hoones
ühisköögi ehitustööd (sh
projekteerimine) ning
tuletõkkeuste ja ATS hoones
paigaldamine

2016

2019

Narva Sotsiaaltöökeskuse (M.
Maslovi tn 3a) maa-ala
heakorrastamine (sh
projekteerimine)

2015

2019

26667

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

11466

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

19200

Linnamajandus
elluviimisel
amet

34397

eelarves ei
olnud raha

2394

M.Maslovi tn 3a asuva hoone piirdeaia ja
väravate projekteerimistööd

3.1.4. arendada välja preventiivsed suunad
3.1.4.1. psühholoogilise abi süsteemi organiseerimine ja arendamine
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

3.1.4.2. tervisliku eluviisi propageerimine
tervisliku eluviisi
propageerimisele suunatud
ürituste korraldamine ja
korraldamise toetamine

2013

2017

15000

Kultuuriosakon
tehtud
d

15000

laste tervist edendavad
tegevused koolieelsetes
lasteasutustes

2008

2021

1000

Sotsiaalabiame
t

tehtud

3339

õpilaste tervist edendavad
tegevused koolides

2008

2021

1000

Sotsiaalabiame
t

tehtud

1145

tervist edendavate ettevõtete
võrgustiku loomine ja
arendamine

2008

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

vigastuste ennetamine lastel

2008

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

südame- ja
veresoonkonnahaiguste
ennetamine

2008

2020

Sotsiaalabiame
t

tehtud

alkoholismi, narkomaania ja
HIV/AIDSi ennetamine

2008

2021

Sotsiaalabiame
t

tehtud

1500

2400

3.1.5. arendada välja tervishoiusüsteem
3.1.5.1. meditsiiniasutuste vahelise koostöö korraldamine kvaliteetsete ja mitmekülgsete meditsiiniteenuste osutamise tagamiseks
Integreeritud õendusabi teenuse
arendamine

2015

2021

74865

Sotsiaalabiame
t

tehtud

74865

Õendusabi ja hooldusabi
teenuste osutamine

2013

2021

75000

SA Narva
Haigla

elluviimisel

75517.12

linna terviseprofiili koostamine

2008

2021

Sotsiaalabiame
t

tehtud

12701.13

12701.13 eurot- patsiendi omaosalusena
tasutud summa (15% teenuse maksumusest)
Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži abiga
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Tegevus

rehabilitatsioon ja
raviprogrammid
narkosõltlastele, HIVinfitseeritute ja HIV-tõve
haigetele
nõustamisteenused uimastite
kasutajate ja HIV-positiivsetele
isikutele ja nende lähedastele

postrehabilitatsiooni teenuse
väljaarenemine

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Algus

Lõpp

2008

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

2021

Sotsiaalabiame
t

lükatud
tulevikku

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm

lükatud
tulevikku

hetkel
puudub
vastav
rahastamispr
ogramm

2013

2008

Vastutaja

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Sotsiaalabiame
t

2021

Lisainfo

3.1.5.2. meditsiiniasutuste infrastruktuuri arendamine
SA Narva Haigla "Esmatasandi
tervisekeskuse kaasajastamine"

2016

SA Narva
Haigla

2019

elluviimisel

8388

SA Narva Haigla vahenditest tasutud projekti
ettevalmistamisega seotud tööd

4. Linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja
kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile
4.1. linnas on loodud konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide süsteem
4.1.1. soodustada pedagoogide ja haridusala töötajate kvalifikatsiooni tõstmise abil õpetamise kõrge tase
4.1.1.1. olemasoleva kaadri koolitamine
õpetajate ja haridusala töötajate
täiendõpe

2008

2021

5446

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

5446

97258

4.1.1.2. uue kvalifitseeritud kaadri kaasamine
4.1.2. viia vastavusse munitsipaalõppeasutuste materiaal-tehniline baas tänapäeva nõuetega
4.1.2.1. koolide, lasteaedade ja huvikoolide remont
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Tegevus

Lasteaia Kakuke (Hariduse tn.
30) renoveerimine

Koolide ja gümnaasiumide
projekteerimine ja
renoveerimine

Algus

2017

2015

Lõpp

2018

2020

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

30000

Vastutaja

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

elluviimisel

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

1440

Teostamisel projekteerimistööd

206262.38

Kunstikooli töökoja rekonstrueerimine (II
etapp)-49123,58 eurot;
Narva 6. Kooli akende vahetamine-17800,32
eurot;
Narva 6.Kooli (Kerese 22) galerii, esimese ja
teise korruse koridoide remont, suure ja
väikese trepikoja remont, küteradiaatorite
vahetus, uste vahetus ning kahe panduse
ehitamine -46 665,60 eurot;
Narva 6. Kooli (P.Kerese 22, abihoone)
vihmaveetorudesüsteemi vahetamine ning
sillutisriba ehitamine - 18 576,00 eurot;
Narva Muusikakooli (Karja 3) hoone
ruumides heliisolatsiooni paigaldamine 14100,00 eurot;
Keeltelütseumi basseini ruumide remont - 59
996,88 eurot

58757

Linnamajandus
elluviimisel
amet

245000

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

muu

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi
drenaaži süsteemi ehitamine

2016

2017

Pähklimäe Gümnaasiumi
ehitustööd

2016

2018

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

Narva Kesklinna Gümnaasiumi
fassadide renoveerimine ja
valgustus (sh projekteerimine)

2015

2020

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

muu

Narva Eesti Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva
põhikooli õppehoone
detailplaneeringu koostamine

2017

2017

15000

Arhitektuurija
Linnaplaneeri
mise Amet

elluviimisel

Lisainfo

Narva Vesi AS ehitab 2018.a Rahu tänaval
sademevee- ja drenaaživeekanalisatsiooni
kollektori. See võimaldab lahendada olnud
probleeme

4200
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Tegevus

Narva Eesti Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva
põhikooli õppehoone
arhitektuuri ideekonkursi
ettevalmistamine ja läbiviimine
Projekt "Narva Eesti
Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva
põhikooli õppehoone ehitamine
ja sisustamine"
Narva Kesklinna Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva
põhikooli õppehoone ehitamine
ja sisustamine

Algus

2017

2016

2017

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Arhitektuurija
Linnaplaneeri
mise Amet

lükatud
tulevikku

2020

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

elluviimisel

2020

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

2017

20000

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

muu

Ideekonkurss korraldatakse pärast
detailplaneeringu kehtestamist

muu

On esitatud projekt INNOVE SA-le

Soldino Gümnaasiumi remont
(sh projekteerimine,valgustus,
keemiakabineti remont,
võrkpalliplatsi paigaldamine,
territoorium)

2015

2019

974

Linnamajandus
elluviimisel
amet

29119.64

Narva Soldino Gümnaasiumis põrandate
remont, aadressil Tallinna mnt 40 -18148,04
eurot; keemia kabineti remonditööd (põranda
vahetus, lae ja seinte värvimine,
küteradiaatorite vahetus, elektrivarustuse
vahetus, uste vahetus) - 10971,60 eurot

Narva Soldino Gümnaasiumi
fassaadide rekonstrueerimine

2017

2020

20000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

11964

Soldino Gümnaasiumi (Tallinna mnt
40,Narva) hoone paneelidevaheliste
liitekohtade renoveerimine

poiste tööõpetuse kabinettide
rekonstrueerimine ja
varustamine vastavalt tänapäeva
nõuetele (Kesklinna-, Eesti-,
Pähklimäe-, Kreeenholmi
Gümnaasium; Narva
Keeltelütseum, 6.-, Paju Kool)

2016

2020

120000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

104837.90

Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste
töökodade projekteerimine ja renoveerimine

koolieelsete lasteasutuste
mängu- ja spordiplatside ning
koolistaadionide ja
2007
territoriumide rekonstrueerimine
(sh projekteerimine)

2020

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Lasteaia "Punamütsike" (Viru
tn. 4) renoveerimine

2016

2018

lasteaedade remondiks
projekteerimine (kõigepealt
tualetid)

2008

2021

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

lasteaedade remonditööd

2008

2021

Linnamajandus
elluviimisel
amet

397052.82

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

Lõpetamisel projekteerimistööd ning
ehitustööde hanke ettevalmistamisel

elluviimisel

eelarves ei
olnud raha
Lasteaia „Cipollino“ nõudepesuruumi
remont, lasteaia „Sädemeke“ tualettruumide
remont, nõudepesuruumi remont lasteaias
„Vikerkaar“ - 13 998,60 eurot

13998.60

2016

2019

444000

Linnamajandus
elluviimisel
amet

347220.06

Lasteaia Potsataja territooriumi
heakorrastustööde teostamine (sh
välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaed
projekteerimine ja paigaldamine) 71049,94
eurot. Lasteaia Sipsik välisvalgustuse,
mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine
- 268 900,58 eurot. Lasteasutuste Pääsuke ja
Tareke tänavakivikatte renoveerimine 7269,54 eurot. Lasteasutuse Kirsike
territooriumil aadressil Narva, A-A. Tiimanni
tn 11 mänguväljakute, välisvalgustuse,
piirdeaia, kõnniteede asfalt- ja
tänavakivikatete projekteerimistööd ning
mänguväljakute-ja välisvalgustuse,
tänavakivikatte ehitustööd vastavalt
projektile lõpeb 2018.aastal

Narva Koorikooli renoveerimine
(aknade vahetamine, remont ja
2012
seadmed)

2019

55146

Linnamajandus
elluviimisel
amet

55145.86

Narva Koorikooli hoone akende vahetamine

koolide territooriumide ja
munitsipaalõppeasutustele
sissepääsuteede
rekonstrueerimine

2018

Koolieelsete lasteasutuste
heakorrastamine ja
välisvalgustus (sh
projekteerimine)

2014

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

eelarves ei
olnud raha
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Tegevus

munitsipaalharidusasutuste
territooriumide ümbritsevate
tarade renoveerimine või
ehitamine

linna munitsipaalkoolide
hoonete projekteerimine ja
renoveerimine ning ohutuse
tagamine

Algus

Lõpp

2012

2019

2008

2019

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Linnamajandus lükatud
amet
tulevikku

373716

Linnamajandus
elluviimisel
amet

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

eelarves ei
olnud raha
Narva Haigla 6 hoones tuletõkkeuste
paigaldamine - 26 172,00 eurot; Narva linnas
Võidu pr 4 ujula hoone elektrivarustuse
rekonstrueerimine - 61 283,39 eurot; Narva
Spordikooli Energia sõudebaasi hoone
aadressil Jõe tn 1, Narva, teisel korrusel
evakuatsiooniteel asuvast
ventilatsioonikambrist omaette
tuletõkkesektsiooni moodustamine - 1504,00
eurot; Narva Keskraamatukogus
tuletõkkeuste paigaldus - 182 972,64 eurot;
Narva Paju koolis evakuatsiooni- ja avarii
valgustuse paigaldamine ning
sundventilatsioonisüsteemi automaatse
väljalülitumise automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
keskseadme poolt tulekahjualarmi
väljastamisel paigaldamine -32 376,91 eurot;
Keeltelütseumi aadressil Kangelaste 32,
Narva, siseujulas asuvast elektrijaotlast
omaette tuletõkkesektsiooni moodustamine projekteerimistööd - 1 000,00 eurot

305308.94

4.1.2.2. varustamine kaasaegse tehnika ja vajaliku inventariga
Narva Jäähallile
jääpuhastusmasina soetamine

2016

2017

100000

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

Koolidele turvatöötajate teenuse
tagamine

2016

2020

120000

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

33000

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

Videovalve korraldamine
koolide ja lasteaedade
sissepääsu(de) juures ja
koridorides

2016

2020

35700

Videovalve on korraldatud Kesklinna
gümnaasaiumis, Kreenholmi gümnaasiumis,
Pähklimäe gümnaasiumis, Keeltelütseumis ja
lasteaias Põngerjas
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Tegevus

Algus

Lõpp

Koolieelsete lasteasutuste IKTpargi arendamine

2014

2021

Põhikoolide digitaristu
täiendamine

2016

2017

Koolide tarkvara rent

2017

2020

Linnavalitsuse ametitele ja
osakondadele riistvara rent

2016

2020

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

10300

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

Infotehnoloogiaid õppeprotsessis aktiivselt
rakendatavatest õpetajatest on moodustatud
töörühm, kes edendab IT-rakendamist
lasteaedades. IT-parki toetatakse muu hulgas
ka töökorras seadmete taaskasutuse teel.

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

Kultuuriosakon
tehtud
d

27855

7200

Linnakantselei

tehtud

10715.19

20400

Linnakantselei

tehtud

33059.70

185701

4.1.3. soodustada aktiivne noorte osalust linna ühiskondlikus elus
4.1.3.1. noortekeskuste arendamine
4.1.3.2. noorte initsiatiivi toetamine
Narva õpilasmaleva arendamine

2016

2020

20000

Narva
Noortekeskus

tehtud

20000

Infomessi "Orientiir"
korraldamine

2016

2020

10000

Narva
Noortekeskus

tehtud

7000

Noorsootöö projektide
toetamine

2007

2020

10000

Narva
Noortekeskus

tehtud

7000

Narva Noorteparlamendi töö
toetamine

2011

2020

2000

Narva
Noortekeskus

tehtud

2000

Noorteparlamentide kogemuste
vahetamine programmi "EstRus" piiriülese koostööprojekti
raames

2017

2020

4530

Narva
Noortekeskus

elluviimisel

1500

5300

ENTK toetusel

2400

4.1.3.3. noorte kaasamine noortevaldkonda võimaluste kättesaadavuse ja mitmekesisuse abil
4.1.4. toetada erivajadusega õppijate arengut
4.1.4.1. õppeprotsessi arendamine
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Tegevus

Algus

Lõpp

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Lastepsühhiaatriaalase
nõustamise korraldamine

2013

2018

5500

Kultuuriosakon
loobunud
d

Koolide tugispetsialistide
võrgustiku arendamine

2013

2018

375000

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

psühholoogi ja eripedagoogi
teenuste korraldamine
koolieelsetes lasteasutustes

2015

2018

183200

Kultuuriosakon lükatud
d
tulevikku

nägemispuudega õpilaste klassi
avamine

2015

2018

4490

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

HEV-õpilaste klasside avamine
Paju kooli baasil ning
õpilaskodu tegevuse toetamine

2013

2017

15000

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

puudub
vastav
rahastamispr
ogramm
335000

30000
eelarves ei
olnud raha
Klass avatakse vajaduspõhiselt. 2017.a ei
olnud nägemispuudega klassis õppida
soovivaid lapsi, et klassikomplekt
moodustada.

15000

24000

4.1.4.2. linna eripära arvestamine õppeprotsessis
koolieelsetes lasteasutustes
keelekümblusrühmade avamine

2012

2021

30880

Kultuuriosakon
elluviimisel
d

30880

4.1.5. mitmeharulise huvikooli loomine gümnaasiumiastme õpilaste jaoks
4.1.5.1. võimaluse loomine Narva gümnaasiumiõpilastele kooliõppeainete (füüsika, keemia, matemaatika jms) sügavõppeks ning riigikeele ja võõrkeelte
lisaõppeks
4.1.5.2. lektorite ja teadus- ja haridusasutuste õppejõudude kaasamine õppetundide läbiviimisse Eestist ja välismaalt
5. Narva elanikkonna tööhõive ja keskmise palga tase on Ida-Virumaa keskmisest kõrgem
5.1. linnas on loodud elanikkonna tööhõiveks kõik vajalikud tingimused
5.1.1. luua tingimused uute töökohtade tekkimiseks
5.1.1.1. soodustingimuste loomine tootmisettevõtetele ja teenindussfäärile
5.1.1.2. linna administratiivterritooriumil tegutsevate ettevõtete konkurentsivõime suurendamine
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Tegevus

ettevõtjate koolituse
korraldamine

ettevõtjate uute töökohtade
loomisele suunatud projektide
toetamine

Algus

2008

2010

Lõpp

2021

2021

Planeeritud
omafin.
aastal 2017,
EUR

Vastutaja

Tegevuse
staatus aasta
lõpu seisuga

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud summa
linna eelarvest
(omafinantseeri
mine), EUR

300

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

258

90000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

57400.51

tehtud

391.64

Tegevuse
elluviimiseks
kulutatud
summa
eelarvevälistest
vahenditest,
EUR

Kui lükatud
tulevikku või
loobunud, siis
põhjus

Lisainfo

5.1.1.3. investorite kaasamine
Narva investeerimispassi
arendamine

2008

2021

500

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

5.1.1.4. logistika- ja transpordiettevõtete kaasamine
5.1.1.5. alustavate ettevõtjate toetamine
alustavate ettevõtjate projektide
kaasfinantseerimine

2008

2021

15000

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

tehtud

3178

5.1.1.6. hobi elukutseks muutmise toetamine
5.1.1.7. ettevõtluse oskusi edendamine ja koolitamine
5.1.1.8. linna ettevõtete ekspordipotentsiaali arendamine
ettevõtjate messidel osalemise
toetamine

2008

2021

Linna
Arenduse ja
Ökonoomika
Amet

lükatud
tulevikku

eelarves ei
olnud raha

5.1.1.9. noorte spetsialistide ja ettevõtjate toetamine stipendiumide ja koolitusabi kaudu
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Ülevaade tegevustest valdkonniti
Ülevaade aruandeaasta peamistest tegevusvaldkondadest, investeeringutest ja
arengutegevusest, toodete- ja teenuste gruppidest ning nendega seotud väljaminekutest on
esitatud ülevaates arengukava täitmisest. Arengukava täitmise osas on antud ülevaade
teostatud, teostatavatest ning tulevikus planeeritavatest tegevustest. Oluliste
investeerimisprojektide täitmine 2017.aastal on kajastatud eelarve täitmise aruande osas
(Narva linna 2017.aasta lisas 3 finantseerimistegevuste eelarve). 2018.aastal kavandatud
tegevused on kajastatud Narva linna 2018. aasta eelarves, sh finantseerimistegevuse eelarve
osas (lisa 3). Narva linna 2018.aasta eelarve on avaldatud linna kodulehel
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omav alitsus/eelarve//
Antud tegevusaruande osas on esitatud täiendav ülevaade aruandeaastal teostatud
tegevustest valdkonniti.
Üldised linnavalitsuse teenused ja tegevused
Narva Linnaarhiiv
Narva Linnaarhiiv on kohaliku omavalitsuse arhiiv, mille põhiülesanne on dokumentide
hindamine, arhivaalide ja dokumentide kogumine, säilitamine ning neile juurdepääsu
võimaldamine ja kasutamise korraldamine.
2017. aastal anti asutustelt Narva Linnaarhiivile üle 7 875 säilikut. Seisuga 31.12.2017 on
hoiul 362 699 säilikut. Aruandeaastal vormistati kokku 14 hindamisotsust ning konsulteeriti
liigitusskeemide kohendamise ja muutmise osas. Lisaks nõustati arhiivinduse ja
dokumendihalduse küsimustes ka eraõiguslike asutusi ja mittetulundusühinguid.
Aruandeaastal kodanike ja asutuste poolt esitati 379 arhiivipäringut. Suurima osa saabunud
päringutest moodustasid jätkuvalt tööstaaži tõendamise avaldused.
2017 aastal jätkati koostööd piiriäärsete arhiividega, mis sai alguse projektist “Kohalike
omavalitsuste võimekuse tõstmine e-teenuste pakkumiseks Ida-Virumaa ja Leningradi
oblasti piirialal” (“Increasing capacity of local authorities in providing e-services in IdaVirumaa - Leningrad oblast cross-border area" (e-G2C)).
2017 aastal jätkati koostööd Eesti Töötukassaga ning pakkuti töötutele vabatahtlikuna
töötamise võimaluse. Vabatahtliku töö toimumise ajavahemik on: 11.04.2016 - 31.12.2017.
2017 aastal sõlmiti lepingu Viru Vangla Kriminaalhooldusosakonnaga üldkasuliku töö
korraldamisest arhiivis. Leping sõlmiti kuni 15.08.2019.
Aruandeaastal korraldati kõikidele huvilistele ekskursioonid Narva Linnaarhiivi.
Järelevalve (ehitusjärelvalve ja korrakaitse)
Ehitusjärelevalve osas põhitegevuseks on riikliku järelevalve ehitustegevuse üle teostamine,
ehitus- ja kasutuslubade menetlemine, ehitusteatiste ja kasutusteatise menetlemine, andmete
ehitisregistrisse kandmine, registreerimata ehitiste ehitisregistrisse kandmine,
ehitusobjektidel teostatavate tööde kontroll, projektide läbivaatamine ja linnakodanike
konsulteerimine, andmete sisestamine riiklikku Ehitisregistrisse. 2017. aastal on järelevalve
osakonda laekunud, menetletud või menetlusse võetud 1 734 kirja, sh. taotlusi, kaebusi,
päringuid, ettekirjutusi jms. Suure osa tööst moodustab ehitiste ja rajatiste ehitusõiguslike
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aluste kontrollimine, omavoliliste ja ebaseaduslike ehitiste ja rajatiste tuvastamine ning
nende omanike mõjutamine haldusmenetluse korras.
Korrakaitse valdkonnas põhilisteks ülesandeks on: kontrolli teostamine Narva
Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti tegevusega seotud riigi- ja linna
õigusaktide täitmise üle ja vajadusel sanktsioonide rakendamine vastavalt kehtivatele
kordadele; Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti haldusala
puudutavates väärteoasjades väärteomenetluse läbiviimine kohtuvälise menetleja nimel,
lähtuvalt linnavalitsuse poolt kinnitatud väärteomenetluses osalevate pädevate ametnike
ametikohtade loetelust; andmete esitamine väärteomenetluse portaali; avaliku ürituse
korraldamise loa taotluse menetlemine; ilutulestiku loa taotluse menetlemine; kontrolli
teostamine sõlmitud linna heakorda puudutavate lepingute täitmise üle; õigusvastaselt
tekitatud kahju hüvitamise taotluste menetlemine.
Geodeesia ja maakorraldus
2017. aasta jooksul tegeldi sh maa ostueesõigusega erastamise, hoonestusõiguse seadmise,
kinnisasjaga piirneva maa erastamise küsimustega.
Aruandejärgneval aasta on kavandatud geomõõdistuste infosüsteemi soetamine.
Geomõõdistuste infosüsteemi rakendamisest saadav kasu: kiirem ja efektiivsem avaliku
teenuse osutamine; linnavara täielikum ja täpsem arvestus ja haldus; täielikum ja
ülevaatlikum informatsioon planeerimiseks; linna infrastruktuuri arendamise ja haldamise
kulude optimeerimine; avalikkusele avaliku teenuse osutamise käigus kogutud info
väljastamine ja selleks alusandmete pakkumine.
IT-alane tegevus
Aruandeaastal korraldati riigihankeid Microsoft Office litsentside soetamiseks (Microsoft
Office litsentside rendileping Narva linna koolidele 2017-2020 (529 litsentsile); Microsoft
Office litsentside rendileping Narva Linnavalitsusele 2017 -2020 (250 litsentsile)), mis
katab nimetatud töökohtade vajadusi.
Ettevõtluse ja tarbijakaitse valdkond
Tarbijakaitse. 2017 aasta jooksul on läbi vaadatud ja lahendatud 47 kirjalikku avaldust ja
kaebust müüdavate kaupade ning osutavate teenuste kvaliteedi kohta, sellest 12 avaldust oli
lahendatud tarbijate kasuks. Kaebuste alusel on tehtud 37 arupärimist ja läbi viidud 30
kontrolli kaubanduse ettevõtetes (suuline ennetamine rikkumiste kohta). Aruandeaasta
jooksul olid korraldatud infopäevad tarbijakaitse küsimustes.
Alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimine. Aruandeaastal eraldati projektide
kaasfinantseerimiseks kokku 3,18 tuh. eurot. Toetatud projektide arv: 2 (Artcut OÜ,
Innoline OÜ). Projektide abil linna arendamisse kaasatud raha: 9,67 tuh. eurot, sh fondid –
8,8 tuh. eurot ja ettevõtete omafinantseerimine – 0,86 tuh. eurot.
Mittetulundusühingute
projektide
kaasfinantseerimine.
Aruandeaastal
eraldati
mittetulundusühingute projektide kaasfinantseerimiseks kokku 2,78 tuh. eurot. Toetatud
projektide arv: 6 (MTÜ Motus Spordiklubi, MTÜ Rahvuskultuuride keskus, MTÜ Virumaa
Heategevuskeskus, MTÜ Lauluklubi Ehho, MTÜ Lapsele Oma kodu, MTÜ Kunsti Sadam).
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Projektide abil linna arendamisse kaasatud raha: 18,14 tuh. eurot, sh fondid – 14,79 tuh.
eurot ja MTÜ omafinantseerimine – 3,36 tuh. eurot.
Uusi töökohti loovate ettevõtjate toetamine. Vastavalt uusi töökohti loovate ettevõtjate
toetamise korrale (Narva Linnavolikogu 11.03.2010 määrus nr 9) toetati 2017. aastal:
Fortaco Estonia OÜ – maksti välja 57,4 tuh. eurot. Uute töötajate arv: 65 inimest.
Riiklikkus tööhõiveprogrammi raames tegutseb meede „Töökoha loomise toetus“. Töökoha
loomise toetus on Ida-Viru maakonnas töökohtade loomiseks töötute tööle rakendamiseks
tööandjale makstav toetus. Tööhõiveprogrammi kehtestamisega hakkasid korra ja
eelmainitud programmi alusel eraldatavad toetusmeetmed faktiliselt dubleerima teineteist.
Narva Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 20 oli võetud vastu otsus eespool nimetatud
korra kehtivuse lõpetamisest. Juhul kui riik lõpetab aastal 2020 uute töökohtade loomiseks
suunavate toetuste eraldamist, siis aastal 2020 tekib linnal võimalus uuesti kaaluda
majanduslikku olukorda ja toetuse eraldamise vajadust ning kehtestada tulevikus tekkivale
olukorrale kõige sobivam toetuse kord.
„Narva Ettevõtlusnädal 2017“ korraldamine (02. - 07. oktoober). „Narva Ettevõtlusnädal
2017“ raames valmistati ette ja korraldati kokku 27 üritust, sh ettevõtlust käsitlevad
seminarid ja koolitused; kohtumine ettevõtjatega; koolifirmade laat. Kokku külastas ja
osales Narva Ettevõtlusnädala ajal erinevatel üritustel ligikaudu 600 inimest.
Konkursi «Narva ettevõtja 2017» korraldamine. Konkursi eesmärgid on toetada ettevõtluse
aktiivsust Narva linnas, tõsta linlaste huvi ettevõtluse vastu, kujundada positiivset
ühiskondlikku suhtumist ettevõtlusesse ja selle väärtustamist ning tunnistada Narva
kohaliku omavalitsuse poolt Narva edukamaid ettevõtjaid.
Aruandeaastal olid kinnitatud järgmised konkursi võitjad:
„Narva Parim Ettevõtja 2017”
- Fortaco Estonia OÜ
„Narva Investor 2017”
- Well Technology OÜ
„Narva Tööandja 2017”
- Fortaco Estonia OÜ
„Narva Eksportöör 2017”
- SKS Estonia Textile OÜ
„Narva Alustav Ettevõtja 2017”
- Well Technology OÜ
„Narva Mainekujundaja 2017”
- Narva Linna Arendus SA
„Narva Naisettevõtja 2017”
- Perearst Jevgenia Kulikova OÜ
„Narva Lapsesõbralik Ettevõtja 2017”
- Citrus Project OÜ
Samuti autasustati konkursikomisjoni otsuse alusel otsuse eest investeerida loodavatesse ja
loodud ettevõtetesse Narva linnas firmasid Vari Estonia OÜ, Ekostep Grupp OÜ, Narva
E.L.M.E. OÜ, Narva linnas spordi arendamise eest firma Bambuk OÜ, ettevõtluse
arendamise eest Narva linnas firma Narva-Bark AS.
Turismialased üritused, tegevused ja reklaam.
Aruandeaastal olid korraldatud turismi üritused, sh 27.05.2017.a. „Narva Maitsed“, mis on
saamaks traditsiooniliseks ürituseks (degusteerimisvõimalusega toidulaat). Laada eesmärk
oli tutvustada linna külalistele ja elanikele kohalikke restorane, kohvikuid ning baare.
Aruandeaastal korraldati pressireise ajakirjanikele, blogijatele, partneritele.
Narva Külastuskeskus (edaspidi KÜK) on aastaringselt avatud keskus välis- ja sisekülastaja
teenindamiseks, kus koondatakse ja jagatakse turismiinfot terve Eesti kohta ning
võimaldatakse suurt valikut tasuliste lisateenuste ja olmeteenuste kasutamist. Aruandeaastal
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KÜK külastas 15,6 tuh.inimest, kellest 11,5 tuh.inimest olid välismaalased ja 4,1
tuh.inimest olid Eesti elanikud.
2017. aastal kokku külastas Victoria bastioni KÜKi 9,5 tuh. inimest nendest 8,8 tuh. inimest
käisid ekskursioonidel kasemattides, ülejäänud küsisid infot Narva ja bastionide kohta,
ostsid suveniire ja meenemünte. Kõikide külastajate seas on siseturistide osakaal 74%,
välisturistidest suurim osa on Venemaalt (77%), Soomest (4%) ja Lätist (2%). Aasta jooksul
on läbiviidud teematilised üritused.
Pidevalt uuendatakse infot Narva ja piirkonna sündmuste kohta veebilehtedel
www.puhkaeestis.ee, www.visitestonia.com ning investeerimispassi üldinformatsiooni.
Aruandeaastal olid uuendatud teatmiku „Narva arvudes“ andmed. Teatmik on avaldatud
linna kodulehel www.narva.ee. Aruandeaasta jooksul avaldati reklaami rahvusvahelistes ja
siseriiklikes media väljaannetes, sh partnerite infoportaalides.
Investeeringud (tähtsamad projektid).
2017. aastal edukalt lõpetati (viidi ellu) 3 projekti:
• Projekt „Narva linna Keskraamatukogu Ameerika teabekeskuse uuendamine“ –
renoveeritud ja sisustatud Narva linna Keskraamatukogu Ameerika teabekeskus.
• Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine“ –
soojustatud pööning, vahetatud välja 2 välisust ja sokli korruse aknad (nn I etapp).
• „Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine edukamaks toimetulekuks
tööturul“ - koostatud vestmik ning koolituse läbinud kokku 77 taksojuhti.
2017. aastal viidi ellu veel 11 projekti/tööd, mille realiseerimine jätkub ka 2018.aastal, sh :
• „Narva linna bussi-ja raudteejaama arendus“.
• “Narva linnapiirkonna jalg- ja jalgrattateede võrgustiku arendamine” I etapp
(projekteerimine, maaküsimused, ehitustööde hange, omanikujärelevalve hange,
ehitusjuhi teenuse hange).
• „TEN-T
transiitteede
rekonstrueerimistööd
Narvas“
(projekteerimine,
liiklusohutusaudit).
• „Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp“.
• „Narva Eesti Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone
ehitamine ja sisustamine“ (eeltööd).
• Väikesadamad iga 30 miili kaugusel - elavdatud veeturismi teenuste arendamine
Soome lahe idaosas.
• „Raekoja hoone ja platsi rekonstrueerimine“ (eeltööd).
• Narva lasteaia Punamütsike (Viru tn. 4) renoveerimine ja lasteaiahoones
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine.
• Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30) renoveerimine ja lasteaiahoones
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine.
Aruandeaastal oli ettevalmistamisel 3 põhitaotlust, mille esitamise aeg on 2018. aastal:
• Projekt „Narva linna välisvalgustuse taristu renoveerimine“.
• Projekt „Narva linna sadama bokside rekonstrueerimine“ on ettevalmistatud
meetmesse „Väikesadamate võrgustiku väljaarendamine“ esitamiseks. Taotleja - SA
Narva Sadam, partner – Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.
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•

Projekt „Narva ja Slantsõ jõeäärsete alade arendamine äri- ja külastuskeskkonna
loomiseks/ Narva-Slantsy Leisure Cluster“, Estonia–Russia CBC ENI Programme
2014-2020“.

2018.aastal kavandatud tegevused on kajastatud Narva linna 2018. aasta eelarves (lisas 3
finantseerimistegevuse eelarve osas). Narva linna 2018.aasta eelarve on avaldatud linna
kodulehel http://narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/eelarve//.
Linnamajandus ja linnavara
Teedeehitus ja transport
Aruandeperioodil olulisemad objektid olid: Tallinna mnt renoveerimine ringteest kuni
linnast väljasõiduni; Narva linna teede ehitamine (sh Kalmistu tänava, Karjamaa tänava,
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde viiva tee, A. A. Tiimani tänava osa ehitustööd
lõpevad 2018. aastal); Narva linna kõnniteede ja parklakohtade ehitamine, sh
projekteerimine (Karja 3 ja Tallinna mnt J2 aadressil); bussiootepaviljonide paigaldamine
linnas; kvartalisiseste teede remont (sh omanikujärelevalve) korteriühistute territooriumil;
linna teede ja tänavate remont (sh remonttööde omanikujärelevalve teenuse osutamine);
Narva linna tehniliste liikluskorraldusvahendite korrashoiutööd (sh valgusfooride hooldus).
22.03.2018 allkirjastati Narva linna ja Narva-Jõesuu linna vaheline koostööleppe, mille
sisuks on kergliiklusteede võrgustiku loomine ja arendamine meie piirkonnas.
Ühistranspordi korralduse valdkonnas oli antud toetus avaliku liiniveo korraldamiseks
üldsummas 831,8 tuh. eurot.
Kohalike maksude seaduse alusel linnavolikogul on õigus nimetatud seaduse alusel anda
määrusi kohalike maksude kehtestamiseks. Selle alusel on Narva Linnavolikogu võtnud
vastu 22.03.2018 määrust nr 6 “Narva avalik tasuline parkimisala ja parkimistasu”, mis
jõustub 01.10.2018.
Detailplaneeringud
Narva linna üheks ülesandeks on Narva linna haldusterritooriumi katmine planeeringutega:
detailplaneeringute
algatamine,
koostamise
korraldamine
ja
kehtestamiseks
ettevalmistamine. Suuremad 2017. aastal töös olnud detailplaneeringud olid Raekoja ja
raamatukogu ning nende lähialade detailplaneeringute koostamine, Narva Eesti
Gümnaasiumi ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone.
Keskkonnakaitse
2017. aastal sõlmiti leping OÜ-ga Ekovir jäätmeveo rakendamiseks Narva linnas (kolme
Narva linna piirkonna kohta). Lepingute kehtivus on 3 aastat. 2017. aastal pikendati leping
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ-ga pakendikonteinerite tühjendamise teenuse osutamiseks
Narva linna avalikes kohtades. 2017. aastal korraldati omavoliliste prügilate likvideerimist
Narva linna territooriumil.
Aruandeperioodil Narva linna jäätmehoolduse arendamiseks soetatud tõstuk.
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2017. aastal koostati ja esitati KIK-ile projekti taotlus ”Keskkonnahariduslikud
õppeprogrammid Narva õpilastele 2017/2018” (projekti otsustati rahastada), mille raames
ligikaudu 1700 last said tasuta osaleda välisõppe programmides.
Elamu- ja kommunaalmajandus
Aruandeperioodil veevarustuse valdkonnas olulisemad tegevused: Narva Kudruküla
linnaosas 3 puurkaevu projekteerimine ja paigaldamine (aiandusühistud Družba Plus,
Gvozdika, Oktoober).
Narva linna välisvalgustuse korrashoiutööde valdkonnas olulisemad tegevused on seotud
projektidega: Narva linnas välisvalgustuse projekteerimine ja rekonstrueerimine (sh
Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval, Kadastiku tänaval, Kangelaste tn, Jõesuu tn ja jn);
välisvalgustuse ehitamine ning mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine Narva Laste
Loomemaja juures.
Linnavara võõrandamine, kasutusse andmine, hoonestusõiguse seadmise korraldamine
2017. aastal müüdi alljärgnevad kinnistud: kinnistud asukohaga Tapamaja 2, Tapamaja 4,
Narva ja korteriomandid asukohaga Kreenholmi 10-M2 ja Kreenholmi 10-M3, Narva.
Tagasiostuõigusega müügilepingu raames võõrandati kinnistud asukohaga Linda 26, Linda
30, Suur-Aguli 13, Narva.
31.12.2017.a seisuga oli Narva linna omandis 1 279 eluruumi (korteriomandit).
Aruandeperioodil võõrandati 11 korterit.
Aruandeaastal soetati kinnistu asukohaga Karja 6d, Narva. Tasuta omandisse võeti kinnistu
asukohaga Rahu 50, Narva.
31.12.2017.a seisuga oli sõlmitud 21 isikliku kasutusõiguse (servituudi) seadmise lepingut.
Aruandeaasta lõpu seisuga oli registreeritud 74 üürilepingut, 80 tasuta kasutamise lepingut,
72 maa-ala osa tasuta kasutamise lepingut ja 5 hoolduslepingut.
31.12.2017. a seisuga oli sõlmitud 18 lepingut Narva linna omandis olevatele kinnisasjadele
hoonestusõiguse seadmiseks. 2017. aastal on sõlmitud uus leping hoonestusõiguse
seadmiseks kinnistu asukohaga A. Daumani 2d, Narva, suhtes, ning sõlmitud tasuta
hoonestusõiguse seadmise lepingud aiandusühingutega Oktoober ja Gvozdika (hoonestaja
Narva linn) puurkaevude ehitamiseks.
Narva linna pärimisasjad
Pärimisseaduse § 130 lõike 1 kohaselt lähevad pärandi vastuvõtmisega pärijale üle kõik
pärandaja õigused ja kohustused, välja arvatud need, mis oma olemuselt on lahutamatult
seotud pärandaja isikuga või mis seadusest tulenevalt ei saa ühelt isikult teisele üle minna.
Käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud pärijate puudumisel on seadusjärgne pärija
pärandi avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. Narva Linnavolikogu 16.01.2003
määrusega nr 1 oli sätestatud pärandi vastuvõtmise kord. Antud korra alusel teostab
pärimisseadusega Narva linnale antud õigusi ja peale pandud kohustusi Narva Linnavalitsus
ning pärimisega seotud toimingutes esindab linnavalitsust Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet. 2017. aasta jooksul oli menetlemisel 65 pärimisasja.
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Muud tegevused, sh elamu-ja kommunaalmajanduse valdkonnas
Aruandeperioodi olulisemad tegevused: Narva promenaadi välitreeningu trenažööride platsi
ehitamine (katendid, valgustid ja pingid); Haigla 6 hoone vihmaveesüsteemi vahetamine
ning külma- ja soojaveevarustuse rekonstrueerimine, sillutisriba renoveerimine,
tuletõkkesektsiooni projekteerimine ning ühtse ATS süsteemi projekteerimine ja
paigaldamine; Joaoru puhkeala heakorrastamisega seotud tööd; laste mänguväljakute
paigaldamine 26.Juuli 15a, A.-A.Tiimanni 13/15, Kreenholmi 31a (sh projekteerimine),
erivajadustega laste mänguväljaku projekteerimine ja ehitamine; koostöös KÜ-dega
väiksemate hoovisiseste mänguväljakute, spordiväljakute ehitamine; EV100 auks avaliku
pargi rajamine I etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate vahelisel alal; lillede ja põõsaste
istutus- ja hooldustööd, puistu hooldustööd (sh vajalike tööde planeerimine) jt.
2017.a jätkati projekti „Kodulinn kaunimaks” korteriühistute toetamine, kokku summas ca
160 tuh.eurot.
Narva Linnavolikogu 19.04.2018 võttis vastu määrust nr 8 „Projekt „Kodulinn kaunimaks“
raames korteriühistute toetamise kord“, mille jõustumisega on tunnistatud kehtetuks Narva
Linnavolikogu 17.04.2014 määrus nr 12. Võrreldes eelmise kehtiva korraga uue määrusega
on viidud sisse olulised muudatused korteriühistute toetamisel.
Oluliste tegevuste täitmine on kajastatud eelarve täitmise aruande osas (Narva linna
2017.aasta finantseerimistegevuste eelarve).
Kavandatud tegevused aruandeaastale järgneval aastal
2018.aastal kavandatud tegevused on kajastatud Narva linna 2018. aasta eelarves (lisa 3
finantseerimistegevuse
eelarve
osas),
on
avaldatud
linna
kodulehel
http://narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/eelarve//.

Sotsiaalkaitse
Sotsiaalabi osutamise süsteem Narva linnas on üles ehitatud kõikide sotsiaalselt
vähekindlustatud linna elanike vajaduste arvestusega ning hõlmab erinevaid rahalise abi ja
toetavate teenuste osutamise liike.
Riigieelarvest eraldatakse kohaliku omavalitsuse üksustele vahendeid toimetulekutoetuse
maksmiseks, sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise toetuseks ning vajaduspõhise
peretoetuse maksmise hüvitiseks, raske ja sügava puudega lastele abi osutamise toetuseks.
Kuna tegemist on riikliku ülesandega, hüvitatakse kohaliku omavalitsustele sellega
kaasnevad kulud.
Narva linnas on kehtestatud korrad täiendavate toetuste ja teenuste osutamiseks, nt
sünnitoetus, elluastumistoetus, puudega laste ravimitoetus, jõulupakitoetus, proteesitoetus,
transporditoetus, hooldajatoetus, linnatoetus, koolimineku toetus, esimesse klassi mineva
lapse toetus, esmakordselt kooli mineva lapse toetus, laste suvepuhkuse toetus,
matusetoetus, Narva endistele linnapeadele toetus, erakorraline toetus, sotsiaal- või
tervishoiuvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele tegevustoetus jt.
Toimetulekutoetuse eesmärk on isikute iseseisvat toimetulekut soodustava ajutise
abimeetmena leevendada abi vajavate isikute ja perekondade materiaalset puudust, tagades
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minimaalsed vahendid esmavajaduste rahuldamiseks. Toimetulekutoetus on riigi abi, mida
maksab kohalik omavalitus. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve seadusele on toimetuleku
piirmäär 130 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning
perekonna teise ja iga järgneva täisealise liikme toimetulekupiiri suurus on 80% perekonna
esimese liikme toimetulekupiiri suurusest ehk 104 eurot ning perekonna iga lapsele
toimetulekupiir on võrdne perekonna esimese liikme toimetulekupiiriga (alates 01.01.2018
on jõustunud Sotsiaalhoolekande seaduse muudatus, mille alusel perekonna iga lapse
toimetulekupiir on 120 protsenti perekonna esimese liikme toimetulekupiirist). 31.12.2017
seisuga oli toimetulekutoetuse maksmiseks kulutatud 1 171,29 tuh. eurot.
Vajaduspõhist peretoetust on õigus saada perekonnal, kelle liikmete hulka kuulub vähemalt
üks lapsetoetust saav laps, kui perekonna netosissetulek on ühes kuus keskmiselt alla
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri või perekonnale määrati vajaduspõhise
peretoetuse taotlemisele eelnenud kuu eest toimetulekutoetus.Vajaduspõhist peretoetust
määrab ja maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise
peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama
lapsega perele. 2017. aastal oli määratud ja makstud toetus toetusele õigustatud taotlejatele
kogusummas 166,8 tuh. eurot.
Narva Linnavolikogu võttis vastu 18.05.2017 määrust nr 8. Määrus reguleerib riigieelarvest
Narva linna eelarvesse eraldatud vahenditest raske ja sügava puudega lastele
sotsiaalteenuste osutamise ning selle eest tasumise. Vahendeid võib kasutada järgmiste
raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud teenuste saamiseks:
lapsehoiuteenus; isikliku abistaja teenus; tugiisikuteenus lapsele; rehabilitatsiooniteenused;
invatransporditeenus; eluruumi kohandamine.
Puuetega lapse hooldajale hooldajatoetust makstakse hooldatava kehtiva puude
raskusastme korral: ühele hooldajale, kes ei tööta raske puudega lapse vanuses alates
kolmest aastast kuni lapse täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 80 eurot; ühele
hooldajale, kes ei tööta sügava puudega lapse vanuses alates kolmest aastast kuni lapse
täisealiseks saamiseni kasvatamise tõttu - 100 eurot. Aruandeaastal määrati puuetega lapse
hooldajatoetus (koos puuetega lapsele abi/sõidu/reh.toetusega) kogusummas 132 tuh. eurot
ning hooldajate eest makstav sotsiaalmaks kokku 74 tuh.eurot.
Sünnitoetus on ühekordne toetus ning makstakse pärast lapse sündi kolmes osas: 100 eurot
makstakse pärast lapse sündi; 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel; ülejäänud
toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel. Sünnitoetust on õigus taotleda ühel
lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal. Taotleja elukohana
peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab
rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates. Toetuse teine ja kolmas
osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav
vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva
linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni. Toetuse määraks Vabariigi
Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise
korral. 2017. aastal maksti sünnitoetus kokku 1 184 taotlejale kogusummas 138,9 tuh. eurot.
Esmakordselt kooli mineva lapse toetus on ette nähtud kingipakina sotsiaalselt
vähekindlustatud peredest esmakordselt kooli minevale lastele. Toetust on õigus saada
järgmistel sihtrühmadel: puudega lapsed; lapsed, kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel
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saavad toimetulekutoetust; riskiperedest lapsed (perekonnad, mis on Sotsiaalabiameti
lastekaitse osakonna aktiivsel järelevalvel); lasterikastest peredest lapsed (perekonnas on
vähemalt neli last). 2017 aastal kingipakke said kokku 43 last.
Koolimineku toetust on õigus saada lastel, kes õpivad põhikooli või gümnaasiumi 2 - 12.
klassis ning kelle perekonnad taotluse esitamise hetkel saavad toimetulekutoetust. Toetuse
suurus määratakse lähtudes esitatud taotluste arvust ja eelarve suurusest. Koolimineku
toetuste sai 116 taotlejat (toetuse määr – 40,51 eurot).
2017.aastal maksti esimesse klassi mineva lapse toetust. Esimesse klassi mineva lapse
toetus on ühekordne toetus lapsele, kes läheb esimesse klassi Eesti Vabariigi territooriumil
asuvasse kooli ja kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Narva linn. Toetuse
maksmise eesmärgiks on lapse koolitee algusega seotud kulutuste osaline katmine. Toetuse
suurus on 50 eurot lapse kohta. 2017. aastal maksti toetus 410 lastele kogusummas 20,5
tuh. eurot.
Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal (kohaliku omavalitsuse poolt määratud
teovõimeline isik või kohtu poolt määratud eestkostja, kes tagab hooldatavale kõrvalabi,
juhendamise ja järelevalve ja kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Narva linn),
kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis ja kes hooldab sügava puudega isikut.
Toetuse määr on 26 eurot kuus. Toetus määrati kogusummas 64,3 tuh.eurot ning hooldajate
eest makstav sotsiaalmaks kokku 99,3 tuh.eurot.
Pensionäridele ja vähenenud töövõimega isikutele linnatoetust makstakse tingimusel, et
taotleja on rahvastikuregistri andmetel Narva linna elanik vähemalt aasta enne toetuse
taotlemist ning temale on määratud pension või temal on tuvastatud osaline või puuduv
töövõime enne toetuse taotlemise aasta 1. septembrit. Linnatoetus summaks on 20 eurot ja
seda maksti 21 160 toetusesaajatele üldsummas 423,2 tuh. eurot.
Supiköögiteenuse osutamise eesmärgiks on tasuta toidu saamise võimaluse tagamine
vähekindlustatud isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Narva linn.
Teenust võivad taotleda toimetulekutoetuse saajad ning perekonnad, kelle sissetulek
esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast 50% miinimumpalga määrast ja iga
järgmise pereliikme kohta väiksem 40% kehtivast miinimumpalga määrast.
Supiköögiteenuse osutamiseks 2017.aastal oli kulutatud 3 tuh. eurot (väljastatud talongide
arv on 4 232).
Võlanõustamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk
on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste
pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime
parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme. 2017.aasta
käigus teenust kasutas 253 inimest.
Alates 01.01.2018 jõustus Sotsiaalhoolekande seaduse muutimise, millega pandi kohalikele
omavalitsustele uueks ülesandeks asendushooldusteenuse korraldamine ja rahastamine.
Samuti on asendushooldusteenuselt lahkuvatele lastele ettenähtud uus teenus järelhooldusteenus. Korra kehtestamiseks Narva Linnavolikogu võttis vastu 25.01.2018
määrust nr 3 “Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise kord Narva linnas” (jõustus
al.01.01.2018). Teenuseid osutatakse isikutele, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi
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Narva linn. Teenuseid rahastatakse riigieelarvest Narva linna eelarvesse eraldatud
vahenditest ning teenustel oleva lapse või täisealise isiku sissetulekutest.
Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav
ühekordne sotsiaaltoetus. Matusetoetuse piirmäär on 100 eurot. 2017. aastal määrati toetust
826 isikule kogusummas 82,6 tuh. eurot. Sotsiaalhoolekande seaduse (SHS) § 156 lõike 36
(muudatus jõustus alates 01.01.2018) kohaselt määratakse riigieelarvest vastavalt
riigieelarve võimalustele kohaliku omavalitsuse üksustele toetus isikule matuse
korraldamise kulude katmise toetamiseks ja kohaliku omavalitsuse üksuse poolt matuse
korraldamise kulude katmiseks. Matusetoetuse maksmise tingimused ja korra kehtestab
kohalik omavalitsus oma määrusega. Narva Linnavolikogu võttis vastu 25.01.2018 määrust
nr 2 “Matusetoetuse määramise ja maksmise kord Narva linnas” (rakendub alates
01.01.2018), millega tunnistas kehtetuks Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrust nr 3
“Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas”. Vastavalt kehtestatud uuele korrale on Narva
linnas toetuse määr 300 eurot ühe matuse kohta. Toetust makstakse selleks otstarbeks riigi
poolt eraldatud vahenditest ja Narva linna eelarvest.

Narva Sotsiaaltöökeskus
2017.aastal Narva Sotsiaaltöökeskuse Hooldekodu osakond osutas hooldusteenuseid 198
inimesele. Täies mahus (ilma linnapoolse toetuseta) maksis hooldekodus viibimise eest 123
klienti, linn osales 75 kliendi hoolduskulude maksmisel. Ööpäevaringset hooldusteenust
osutati 163 inimesele, neist 32 klienti tuli üle intervallhoolduselt. Intervallhooldust osutati
67 inimesele.
Aruandeaastal
osutas
Narva
Sotsiaaltöökeskuse
Hooldekodu
osakond
rehabilitatsiooniteenust vastavalt Narva Linnavolikogu 27.11.2016 määrusele
“Rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord Narva linnas” nr 26, milles sätestati uued teenuse
osutamise tingimused ja teenuse saajate sihtgrupid: vanadus- ja töövõimetuspensionärid,
vähenenud töövõimega isikud, Tšernobõli tuumakatastroofi likvideerijad. 2017. aasta
jooksul osutati teenust tuusiku alusel 402 kliendile.
Aruandeaasta jooksul kasutas laste turvakoduteenust 76 klienti, kuid arvestades korduvaid
pöördumisi, oli turvakodusse pöördumiste arvuks 90. Neist 69 last viibisid turvakodus
ööpäevaringselt ning 3 täiskasvanut koos 4 laspsega vajasid ainult kriisiabi. 2017.aasta
jooksul asenduskoduteenust osutati 30 lapsele. Seisuga 31.12.2017 elab peremajades 21
last, kelle ametlikuks esindajaks on: Narva linn; Kohtla-Järve linn; Aseri vald; Vaivara vald.
2017.aasta jooksul kasutas varjupaigateenust täiskasvanutele 86 inimest, keskmiselt kuus
kasutas varjupaigateenust 40 inimest. Vältimatu sotsiaalabi teenust osutati 29 inimesele.
2017.aasta jooksul viibis koduteenustel 167 klienti. Aruandeaastal osutati tugiisiku teenust
65 kliendile.

Haridus
Narva munitsipaalharidusasutuste olulisemate tegevussuundade eesmärgiks on hariduslikkasvatusliku teenuse kõrge kvaliteedi tagamine. Olulisemad sihid on riiklike õppekavade
elluviimine, eesti keele õpetamine ja eestikeelse aineõppe edendamine vene õppekeelega
haridusasutustes, motiveeritud ja kvalifitseeritud õpetajate kaasamine, infotehnoloogiate
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efektiivne kasutamine, optimeeritud ja tänapäeva nõuetele vastav, turvalise õpikeskkonnaga
haridusasutuste võrgu kujundamine, haridusalase koostöö arendamine.
Info haridussüsteemi statistika andmete kohta on avaldatud internetileheküljel
http://www.hm.ee/ehis/statistika.html. Eesti Hariduse Infosüsteem (EHIS) on riiklik
register, mis koondab haridussüsteemi puudutavaid andmeid. Registrisse kantakse andmed
õppeasutuse, õpilaste, õpetajate/õppejõudude, lõpudokumentide, õpikute ja õppekavade
kohta.
Olulisemad tegevused 2017
• Narva linna hariduskorralduslike õigusaktide eelnõude väljatöötamine; õigusaktide
täitmise üle järelevalve teostamine.
• Teenistusliku järelevalve korraldamine; haridusasutuste tegevuse koordineerimine.
• Linna
haridusasutuste
võrgu
analüüsimine;
prognooside
koostamine;
munitsipaalharidussüsteemi arenduse perspektiivi väljatöötamine.
• Riigi- ja lõpueksamite ning tasemetööde korraldamise koordineerimine.
• Ainemetoodilise tegevuse (ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute)
koordineerimine; ainealaste õpilasürituste ettevalmistamine ja korraldamine;
ainekonkursside, -olümpiaadide jms võitjate tunnustamine.
• Haridusalase töö koordineerimine; nõupidamiste läbiviimine.
• Hariduslike erivajadustega laste õppe koordineerimine.
• Nõustamine haridusalastes ja õppetöö korralduse küsimustes (sh IT-arendamine,
karjääriõpetus, uurimistööd jt).
• Keeleõppe arendamine koolides ja lasteaedades.
• Nõustamine õppeprotsessi turvalisuse küsimustes.
• Haridustöötajate tunnustamine, tunnustusürituste läbiviimine.
Koolieelsed lasteasutused
2017. aastal töötas Narva linnas 18 kolieelset munitsipaallasteasutust, sh 4 lasteaias oli
kokku 13 erivajadustega laste rühma. Nii nagu 2016. aastal tegutses 2017. aastal ainuke
õhturühm lasteaias Kaseke.
Narva Linnavalitsuse 04.04.2018 korraldusega nr 303-k on peatatud ajutiselt Narva Lasteaia
Kakuke tegevus alates 11.07.2018 kuni projekti "Narva lasteaia Kakuke (Hariduse tn. 30)
renoveerimine ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edend amine
(Kliima.1.01.17-OO 16) käigus tehtavate renoveerimistööde lõppemiseni (kasutusloa
saamiseni). Projekti lõppemise eeldatav tähtaeg on september 2019.a.
Metoodiline tegevus
2017.a tegutses Narvas koolieelse hariduse valdkonnas 8 metoodilist ühingut:
õppealajuhatajate MÜ, liikumisõpetajate MÜ, muusikaõpetajate MÜ, logopeedide MÜ,
eesti keele õpetajate MÜ, rühmaõpetajate MÜ, sõimerühmade õpetajate MÜ ja
õppeprotsessis infotehnoloogiaid rakendavate õpetajate MÜ.
Koolid
2016/2017 õppeaastal tegutses Narvas 11 üldhariduskooli, nende hulgas: Vanalinna
Riigikool on riigi üldhariduskool, mis töötab keelekümbluse õppemetoodika järgi; Õigeusu
Humanitaarkool on erakool; 6. Kool ja Paju Kool on põhikooliastmega üldhariduskoolid; 7
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kooli, mille tegutsemisvorm on põhikool ja gümnaasium ühe asutusena, sh Eesti
Gümnaasium – eesti õppekeelega üldhariduskool, Täiskasvanute Kool – mittestatsionaarset
õpet pakkuv üldhariduskool, kus on III kooliastme klassid ja gümnaasiumiklassid.
Medaliga lõpetajad
Alljärgnev tabel näitab medaliga gümnaasiumilõpetajate arvu viimase 2 aasta jooksul.
Õppeaasta
Kuldmedalid
Hõbemedalid
2015/2016
23
18
2016/2017
30
21

Õpilaste osavõtt Eesti ja rahvusvahelistest aineolümpiaadidest
Alljärgnev tabel näitab Narva koolide õpilaste võidukohtade arvu aineolümpiaadidel:
Õppeaasta
riiklikud
rahvusvahelised
aineolümpiaadid aineolümpiaadid
2015/2016
31
1
2016/2017
42
7

Metoodiline töö koolides
Linnas tegutseb 14 ainekomisjoni, mille töö toimub juhataja juhendamisel. Linna
ainekomisjonide tegevuse eesmärgiks on Narva linna õpilaste teadmiste, oskuste, vilumuste
ja käitumisnormide väärtustamine ning õpetaja rolli õppe-kasvatusliku protsessi juures
tõstmine õpilastegevuse kaudu. Linna ainekomisjonide tegevuse põhiülesandeks on tagada
õppeprotsessi tõhus toimimine ja areng. Tööd teostatakse vastavalt kohaliku omavalitsuse
poolt kinnitatud Narva linna ainekomisjonide tegevuse korraldamise korrale. Ülevaadet
tegemistest saab veebilehel www.narvaharidus.edu.ee .
Eestikeelne õpe Narva linna koolides ja koolieelsetes lasteasutustes
Eestikeelset aineõpet toetavad keelekümblusrühmad ja -klassid, mis on avatud Narva linna
kolieelsetes munitsipaallasteasutustes ja koolides. Aruandeaastal (10.09.2017 seisuga)
Narva koolieelsetes lasteasutustes oli kokku 33 keelekümblusrühma, mis töötasid
keelekümblusmetoodika järgi. Aruandeaastal suurenes keelekümblusrühmade arv 2 rühma
võrra. Alates 1. septembrist 2017 avati 2 keelekümblusrühma lasteaias Põngerjas ja
lasteaias Vikerkaar. Lisaks keele- ja aineõppele ning keelekümblusele kasutatakse Narva
koolides ka teisi võimalusi: keelelaagritest osavõttu, koostööd ja õpilasvahetust eesti
õppekeelega koolidega, aktiivset osavõttu koostöö- ja keeleõppeprojektidest jms. Oluliselt
toetab keeleõppe efektiivsust keeletundides klassi väiksematesse rühmadesse jagamine.
Narva üldhariduskoolid ja lasteaiad osalesid aktiivselt Eesti LAK-õppe (lõimitud aine- ja
keeleõpe) nädalal, mis traditsiooniliselt toimub aprillikuu alguses. 2017.a. osalesid LAKõppe nädalal aktiivselt Kesklinna Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Pähklimäe
gümnaasium jt, üle 30 õpetaja said Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnalt tänu- ja
tunnustusmärgiks „LAK-õppe tegija“ tiitli. Traditsioonilisel „Aasta õpetaja“ konkursil
tunnustatakse LAK-õppe meetodit rakendavaid õpetajaid vastavas auhinnakategoorias.
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Aasta õpetaja 2017
„Aasta õpetaja“ eesmärgiks on tõsta esile, tunnustada õpetajaid ja teisi haridustöötajaid,
kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt aidanud kaasa noorte kujunemisele mitmekülgselt
arenenud isiksusteks, positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna või riigi elu.
1. Auhinnakategooria „Parim loov õpetaja“
Jelena Gruljova - Kreenholmi Muusikakooli õpetaja.
2. Auhinnakategooria „Parim õpetaja-mentor“
Larissa Tsõganova - Narva Lasteaia Tareke logopeed.
3. Auhinnakategooria „Parim e-õpetaja“
Olga Stepanova - Narva Lasteaia Kirsike õpetaja.
4. Auhinnakategooria „Õpetaja – laste parim sõber“
Tatjana Ketško - Narva Lasteaia Põngerjas liikumisõpetaja.
5. Auhinnakategooria „Parim õpetaja-eestvedaja“
Sergey Sharkov - Narva Keeltelütseumi õppealajuhataja, geograafiaõpetaja.
6. Auhinnakategooria „Parim LAK-õpetaja“
Narva Soldino Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tatjana Okuneva.
Tiitel AASTA ÕPETAJA 2017
Mikhail Emeliyanov – Narva Pähklimäe Gümnaasiumi füüsikaõpetaja
Aruandeperioodil olulised linnavara remonditööd ja rekonstrueerimine haridusasutustes
olid sh Narva Lasteaia Sipsik välisvalgustuse, mänguväljakute projekteerimine ja ehitamine;
Narva Lasteaia Potsataja territooriumi heakorrastustööde teostamine (sh välisvalgustus,
kõnniteede ja piirdeaia projekteerimine ja paigaldamine); Narva Pähklimäe Gümnaasiumi
poiste töökodade projekteerimine ja renoveerimine; Narva Keeltelütseumi spordikompleksi
osaline renoveerimine; jooksev remont. Oluliste tegevuste täitmine on kajastatud eelarve
täitmise aruande osas (sh Narva linna 2017 aasta finantseerimistegevuste eelarve).
2018.aastal kavandatud tegevused on kajastatud Narva linna 2018. aasta eelarves (lisas 3
finantseerimistegevuse eelarve osas). Narva linna 2018.aasta eelarve on avaldatud linna
kodulehel http://narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/eelarve//.
Vaba aeg, huviharidus, kultuur ja sport
Narva linna vaba aja, kultuuri- ja spordielu iseloomustab mitmekesisus, seda nii tegijate kui
ka tegevuste ja sündmuste osas. Mitmete munitsipaal- ja arvukate kolmanda sektori
institutsioonide pikaajalise eesmärgistatud ja missiooniga tegevuse tulemusena tekkinud
kultuuri- ja spordiasutuste võrk pakub aastaringseid vaimse rikastuse, vaba aja sisustamise
ja eneseharimise võimalusi erinevatele kultuuri- ja sporditarbijate huvigruppidele. Laste ja
noorte kultuuri- ja spordikasvatusel on võtmetähenduslik Narva linnas tegutsev
munitsipaalhuvikoolide võrk. Tänu linna poolt tagatud laia huviala spektrile ja
huviharidussüsteemi pedagoogide kvaliteetsele tööle saavutavad noored narvakad
tipptulemusi erinevatel riiklikel ja rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel. Narva
hindab, edendab ja toetab eesti ja teisi rahvakultuure – laule, rahvatantsu, käsitööd, kööki ja
muud sellist, mida säilitavad ja arendavad elujõulised kolmanda sektori kultuuriühingud ja
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rahvuskultuuriseltsid. Linn toetab ka spordiklubide tegevust, mis soodustab spordialast
mitmekesisust omavalitsuses.
Narva Päevad 2017 ja Rahvusvaheline Sankt-Peterburi kaasaegse kunstifestival Narvas
"Sõpruse sild"
Narva linna päevad tähistatakse igal aastal juuni kuu alguses. Aruandeaastal toimus linna
päevade raames mitu suurejoonelist üritust.
Perioodil 30.05-01.06.2017 toimus kolmepäevane «The Young Americans» meistriklass.
«The Young Americans» - see on noorteorganisatsioon, kus on 50 tudengit Los Angeles`i
muusikaakadeemiast. Meistritundide jooksul 250 kooliõpilast koos noorte ameeriklastega
valmistasid grandioosne muusika-tantsu show Narva spordikeskuse laval.
Rahvusvaheline Sankt-Peterburi kaasaegse kunstifestival Narvas "Sõpruse sild" oli
korraldatud Narva linna ja Sankt-Peterburi linna (sh Teatrifestival "Balti Maja") poolt 1.4.juunil 2017.a ühise koostööprojektina kuuendat korda. Festivali läbiviimise eesmärkideks
oli Narva ja Sankt-Peterburi, Eesti ja Venemaa kaasaegse kultuuri esindajate
rahvusvahelisse kööstööprotsessi kaasamine, kultuurisidemete ja -kontaktide tugevdamine,
koostöö arendamine ja loomeideede vahetamine erinevate valdkondade kultuuritegijate
vahel.
„Narva – Eesti Sügispealinn 2017“
Igal aastal projekti “Narva – Eesti Sügispealinn” raames toimub linnas kolme kuu jooksul
suur hulk spordi-, kultuuri- ja meelelahutusüritusi. Aruandeaastal Narva linnale Eesti
Sügispealinna tiitli ametlik üleandmine toimus 22. septembril 2017. Kõikjal linnas toimusid
põnevad ja mitmekesised kultuurisündmused kuni 21. detsembrini. Esimene neist oli
Geneva kontserdimaja laval avakontsert „Kesköö ooper” („Midnight Opera”). Peterburi
Maria teatri solistid laulsid Narva Linna Sümfooniaorkestri saatel otse vaatajate ees,
purustades kõik ooperile omased stereotüübid ja muutes klassikaliste teoste esitamise
unustamatuks ja kaasahaaravaks show’ks. Sügispealinna ürituste kava oli uusi kontserte,
festivale, näitusi ja teatrietendusi tihedalt täis. Üks kõige eredam ja oodatum
kultuurisündmus oli teatrifestival „Kuldne mask Eestis”. 5.oktoobril sai Geneva
kontserdimaja laval näha Fjodor Dostojevski romaani ainetel valminud Moskva Balleti
etendust „Café Idiot”.
Sügispealinna arvukates ürituste toimumise paikades hakkas kostuma muusikat klassikast
rokini ja folgist džässini. Esimest korda Narvas toimunud džässifestival IDeeJazz'17 hõivas
linna kõige huvitavamad toimumispaigad (lavad): Narva kunstiresidentuur, Joaoru
rannahoone, Tartu Ülikooli Narva kolledž, Narva Muuseum ja klubi Ro-Ro Art Club.
Huviharidus
Narvas tegutseb 8 huvikooli: Narva Muusikakool, Kreenholmi Muusikakool, Narva
Koorikool, Narva Kunstikool, Narva Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi,
Narva Paemurru Spordikool ja Narva Spordikool Energia. Huvikoolid loovad huvihariduse
omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu võimalusi erinevates valdkondades. Igal Narva
linna huvikoolil on oma eripära ja tegevusvaldkonnad.
Huviharidusliku õppe- ja kasvatustöö võimaluste laiendamiseks ja selle tulemuste
tugevdamiseks huvikoolide poolt korraldatakse pidevalt suur hulk erinevaid õpilasüritusi,
sealhulgas erinevad ülelinnalised, regionaalsed, üleriigilised ja rahvusvahelised konkursid,
võistlused, festivalid, kontserdid, näitused. Mõned nendest üritustest on juba muutunud
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traditsioonilisteks ning toimuvad Narva linnas iga-aastaselt. Lisaks sellele huvikoolid
osalevad pidevalt ka muudes koostööpartnerite poolt korraldatavates üritustes ja võistlustes
eesmärgiga luua noortele teadmiste ja oskuste proovilepaneku ning nende esitlemise
võimalused.
Tuginedes Noorsootöö seaduse (NTS), erakooliseaduse ja huvikooli seaduse muutmise
seadusele on Narva Linnavolikogu 10.08.2017 võtnud vastu otsust nr 42 Narva linna noorte
huvihariduse ja huvitegevuse kava 2017-2020. Antud kavas on esitatud Narva huvihariduse
ja huvitegevuse arendamise võimalused (01.09.2017-31.12.2018); Narva noorte arv ning
võimaluste arv huvihariduses ja huvitegevuses seisuga 01.07.2017. Kohalikele
omavalitsustele eraldatakse riigieelarvelist toetust huvihariduse ja huvitegevuseks, Narva
linn on saanud 2017.a 144,4 tuh.eurot.
Narva Linnavolikogu 21.12.2017 otsusega nr 79 muutis Narva linna noorte huvihariduse ja
huvitegevuse kava 2017-2020 täiendades seda lisaga, milles on esitatud huvihariduse ja
huvitegevuse tegevused 2018. aastaks.
Narva munitsipaalhuvikoolide õpilaste arv
Asutus
Narva Kunstikool
Narva Muusikakool
Kreenholmi Muusikakool
Narva Koorikool
Narva Laste Loomemaja
Narva Noorte Meremeeste Klubi
Narva Paemurru Spordikool
Narva Spordikool Energia
Kokku

2016.a 2017.a
289
323
416
415
155
153
308
305
1407
1736
281
280
936
888
1094
1035
4886
5135

Aruandeaasta jooksul on laste arv huvikoolides suurenenud (249 õpilase võrra). Aastal 2017
sai huvikoolide õpilaste arv suuremaks eelkõige tänu Narva Laste Loomemajas ja Narva
Kunstikoolis uute huvialadele, mis sai võimalikuks täiendavale finantseerimisele
huvihariduse arendamiseks.
Aruandeaastal jätkati linnavara remonditöid ja rekonstrueerimist, nt Narva Kunstikooli
(Kreenholmi tn 25) töökoja teise osa renoveerimine (sh ventilatsioon, elektrivarustus, WCruumid); Narva Koorikooli hoone akende vahetamine; Narva Muusikakooli (Karja 3) hoone
ruumides heliisolatsiooni projekteerimine ja paigaldamine.
Oluliste tegevuste täitmine on kajastatud eelarve täitmise aruande osas (sh Narva linna
2017.aasta finantseerimistegevuste eelarve).
Kultuurimaja Rugodiv
Narva Kultuurimaja Rugodiv on munitsipaalasutus, mis pakub kultuurialaseid teenuseid
aktiivseks puhkuseks, huvitegevuse harrastamiseks ja isiksuse arenguks vastavalt soovidele
ja eeldustele (nii lastele kui täiskasvanutele mõeldud kollektiividele, taidlusringidele ja
klubidele tantsu, muusika ja teatri valdkonnas).
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Loominguliste kollektiivide ja neist osavõtjate arv
2016.a.
2017.a.
Loomingulisi kollektiive
19
19
Osavõtjate arv
594
534
Neist: lapsi
443
384
täiskasvanuid
151
150
Aruandeaastal
toimus
Narva
Kultuurimaja
Rugodiv
rekonstrueerimistööde lõpetamine on kavandatud 2018.a.

rekonstrueerimine,

Narva Keskraamatukogu
Narva Keskraamatukogu on jätkuvalt Narva linna kultuurimaastikul stabiilselt arenev ja
tähelepanuväärne asutus – säilitab ja vahendab Narva kultuuriruumile omaseid väärtuseid ja
aitab kaasa Narva linna edasisele arengule. Selleks võimaldab Narva Keskraamatukogu
vaba ja piiramatu juurdepääsu informatsioonile, teadmistele ja kultuurile ning toetab
elukestvat õpet ja enesetäiendamist. Narva Keskraamatukogul on 2 harukogu ja 1
lasteraamatute laenutuspunkt Narva Laste Loomemajas. Aruandeaastal Narva
Keskraamatukogus olid paigaldatud tuletõkkeuksed.
Narva Linna Sümfooniaorkester
Narva Linna Sümfooniaorkester mängib kindlasti olulist rolli linna ja Eesti Vabariigi
kultuurielus, esindades Narva linna nii Eestis kui ka välismaal. Orkester rikastab
aastaringselt linna kultuuri ja peamiste sündmuste programme sümfoonilise muusika
kontsertide pideva korraldamise ja läbiviimisega. Näiteks, Vabariiklik noorte pianistide
instrumentaalkontserdi konkurss, J.Mravinski nimeline rahvusvaheline muusikafestival,
Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale ja taasiseseisvuspäevale pühendatud kontserdid. Orkestri
kontserdid toimuvad ka Eesti teistes linnades. Erilist tähelepanu pöörab orkester koostööle
tuntud solistidega ja orkestritega Eestist ja välismaalt, mille tulemusena tekivad tihti
ebatavalised ja põnevad projektid, mille lõppkontserdid koguvad terveid saale külastajaid.
Narva Noortekeskus
Narva Noortekeskus on noorsootööasutus, mis pakub hulgaliselt infot, kontakte, õppevisiite,
võimalusi osaleda noorsoovahetustes ja seminarides ning teisi põnevaid tegevusi.
Aruandeaasta jooksul noortekeskuse tegevuses osales umbes 15 540 noort. Aastal 2017 olid
toimunud kõik noorsootöö põhilised tegevused, üritused ja traditsioonid: Narva
Noorteparlamendi tegevus, heategevuskontsert, info- ja nõustamiskeskuse tegevus, Noor
TV tegevus, avatud kohvik-klubi „EXIT“ tegevus, töömalevad, noortevaldkonna koolitused,
projektitegevused, linna noorteüritused, koostöö Põhjamaade Ministrite nõukogu bürooga.
Aruandeaastal oli realiseeritud projekt „Vestervalli tn 9 territooriumil parkla ehitamine ning
välitrenažööride ja võrkpalliväljakuga spordiplatsi rajamine, välisvalgustuse paigaldamine“.
Sport
Narva linna spordielu iseloomustab orienteeritus meisterlikkuse kvaliteedile,
kättesaadavusele ja mitmekesisusele. Narvas on võimalusi sportimiseks nii kahes linna
spordikoolis kui ka eraspordiklubides, mis on Narva linnas spordi organisatsioonilisteks
kandjateks ja spordielu peamisteks korraldajateks.
Eesti Spordiregistris (http://www.spordiregister.ee) on esitatud informatsioon Narva linna
sportlike organisatsioonide kohta. 2017. aastal on Narva linna eelarvest finantstoetust
saanud 38 spordiklubi ning toetuste üldsumma oli kokku 100 tuh. еurot.
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2017 aasta spordiala parimad
Parimad
1. Andrei Mihhailov (laskmine), treener Aleksandr Makarov.
2. Stanislav Boldõrev (laskmine), treener Marina Semkina .
meessportlased
3. Dmitri Fjodorov (aerutamine), treener Oleg Gorohh.
Parimad
1. Anzela Voronova (laskmine).
naissportlased
Tunnustatud silmapaistvate tulemuste eest:
Uljana Borodatšova (sõudmine), treener Valery Osmokesku.
Valeria Morozenko (laskmine), treener Aleksandr Makarov.
Veera Rumjantseva (laskmine), treener Aleksandr Makarov .
Parimad
1. Andres Oitsar (kickpoks, muaythai), treener Sergei Timofejev.
noorsportlased
Tunnustatud silmapaistvate tulemuste eest:
Daniil Gaiduk (kickpoks), treener Sergei Timofejev.
Dmitri Krassikov (ratastoolivehklemine), treener Alexander Laryushin.
Valentin Krassikov (ratastoolivehklemine), treener Alexander Laryushin .
Aleksei Garanin (male), treener Mikhail Tereshchuk, Vladimir
Žavoronkov.
Mikhail Kushteyn (sõudmine), treener Valery Osmokesku .
Stanislav Strogov (lauatennis), treener Vladimir Petrov.
Parimad
1. Vlada Stepanova (sumo, judo), treener Ivan Novitski.
noorsportlannad
Tunnustatud silmapaistvate tulemuste eest:
Vasilina Kuksova (iluvõimlemine), treener Nadežda Zahharenkova.
Darja Tokmantseva (sumo, maadlus), treener Ivan Novitski.
Aleksandra Moissejeva (laskmine), treener Svetlana Nemtsova.
Anastassia Bobõleva (laskmine), treener Aleksandr Makarov.
Parim
1. FC Narva United saalijalgpallis, Aleksandr Dmitrijev .
spordivõistkond
1. Narva Paemurru Spordikooli jäähokivõistkond, treenerid Raiss
Davletkildejev, Vadimir Tsiprovsky .
1. Maleklubi Kaissa, juht Janis Sumarok.
Parim treener
1. Sergei Timofejev, spordiklubi “Konkiro”
Parim spordiüritus
Narva Energiajooks ja tervisespordi üritused Narva linnas – Vladimir
Narva linnas
Všivtsev.
Turniir profipoksis – korraldaja Aleksandr Karavajev.
Narva Veefestival 2017 – korraldajad Aleksandr Nesterenko ja Anton
Lebedev.
Eelkooliealiste tervisespordi üritused Narva linnas – Olga Fuks.
Aruandeaastal omistati 4 linna teenetemärki koos tunnistusega ja 1 linna aukodaniku
aumärk. 2017.a. oli tunnustatud Narva linna aukodaniku teenetemärgiga Aleksandr Brokk
ning linna teenetemärgiga järgmised isikud:
Ljudmila Homjakova - kui Narva kultuurielu olulise panuse andnud isikut;
Jelizaveta Tšertova - kui oluliselt linna hariduselu edasi viinud isikut;
Vadim Trenini - kui oluliselt linna hariduselu edasi viinud isikut;
Albina Pugatšenko - kui oluliselt linna kultuurielu edasi viinud isikut.
Aruandeaastal olulised linnavara remonditööd ja rekonstrueerimine spordiasutustes olid
tehtud sh katuse paigaldamine staadioni Fama-Kalev tribüünidele; Narva linnas
spordiväljaku projekteerimine ja ehitamine aadressil Tallinna mnt.30 (lõpeb 2018.aastal);
Võidu tn 4 ujula hoone elektrivarustuse rekonstrueerimine. Oluliste tegevuste täitmine on
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kajastatud eelarve täitmise aruande osas (sh Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuste
eelarve).
Vaba aja, kultuuri ja spordi valdkondade põhilised arengusuunad.
Narva Linnavolikogu 22.03.2018 otsusega nr 23 oli muudetud Narva linna kultuuri ja spordi
arengukava. Narva linna kultuuri ja spordi arengukavaga on kehtestatud peamised
strateegilised eesmärgid aastateks 2015-2022:
- Linna kultuuripärand on säilitatud, linna elanikele on tagatud juurdepääs
kultuuriväärtustele ja kultuurielus osalemisele, on olemas võimalused elanikkonna
loovpotentsiaali realiseerimiseks.
- On loodud tingimused massilise ja tippspordi arenguks.
- Kvaliteetsed teenused kultuuri- ja spordivaldkondades on kättesaadavad, toimub ürituste
kui kodanike kultuurilis-sportlikku tegevusse kaasamise tõhusa viisi areng.
- On loodud soodsad tingimused kultuuri- ja spordivaldkonna jätkusuutlikuks arenguks.
Narva linn otsustas kandideerida Euroopa kultuuripealinna tiitlile aastaks 2024.
Euroopa parlamendi otsus on kultuuripealinna liikumise eesmärkideks: võimendada linnade
pakutava kultuuri ulatuslikkust, euroopalikkust ja mitmekesisust (sh labi riikidevahelise
koostöö); suurendada ligipääsu kultuurile ja kultuuris osalemist; tõsta kultuurisektori
võimekust ja tugevdada selle seoseid teiste sektoritega; suurendada kultuuri abil linnade
rahvusvahelistumist. Tiitlile kandideerimiseks tuleb 2018. aastal korraldada vajalikud
eeltegevused: eeltaotluse koostamine ja pakkumuse valjatöötamine. Eeltegevuste käigus
tuleb lahendada muu hulgas järgrmised ülesanded: üldkontseptsiooni ja põhisõnumite
väljatootamine; programmi strateegia väljatöötamine; teiste omavalitsustega kokkulepete
ettevalmistamine; Narva linna kultuuristrateegia koostamine; kohalikul ja rahvusvahelisel
tasemel turundus- ja kommunikatsiooniplaani väljatöötamine; investeeringute plaani
koostamine;
eelarvete
koostamine;
toetusavalduste
ettevalrnistamine
(riigilt,
omavalitsusliidult ja teistelt toetajatelt); koostöö tegemine teiste Euroopa
kultuuripealinnadega; kaasamistegevuste kavandamine; mõjude hindamise kirjeldamine;
riskianalüüsi koostamine.
2018.aastal kavandatud tegevused on kajastatud Narva linna 2018. aasta eelarves (lisas 3
finantseerimistegevuse eelarve osas). Narva linna 2018.aasta eelarve on avaldatud linna
kodulehel http://narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/eelarve//.
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Ülevaade valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
kohta
Informatsioon Narva linna osalustest tütar- ja sidusettevõtjates, sihtasutustes on esitatud
raamatupidamise aastaaruande lisas 6.
1. AS Transservis-N
AS Transservis-N on Narva linna 100% osalusega ettevõte.
2017.aastal jätkas AS Transservis-N oma põhitegevust transiittranspordi platsil veo- ja
sõiduautode juhtide teenindamise alal. Samuti 2017.aastal administratiivhoone esimesel
korrusel töötas baar 40-istekohaga.
2017.aastal moodustas AS Transservis-N müügitulu 859,6 tuh.eurot, olles sellega -0,40 %
võrra vähem kui 2016.aastal.
AS Transservis-N ja Eesti Vabariigi Siseministeeriumi vahel on sõlmitud 23.05.2016.a
haldusleping nr. 190416, mille kohaselt AS Transservis-N täidab haldusülesannet, milleks
on riigipiiri seaduse §8¹ alusel Eesti Vabariigi Narva maanteepiiripunkti sisenemisel
riigipiiri ületada soovivate sõidukite piiriületuse ootealal ja vabade parkimiskohtade
puudumisel ka sõiduteele tekkivas sõidukite järjekorras avaliku- ning heakorra tagamine,
ootejärjekorda võtmise, ootejärjekorras ootamise, piiriületuse ooteala loomise ja kasutamise
ja maanteepiiripunkti suunamise korraldamine.
Keskmine töötajate arv oli 2017.aastal 29 inimest ning töötasu fond moodustas 366,6
tuh.eurot. AS-i Transservis-N nõukogus oli neli liiget, kellele aruandeaastal makstud tasud
olid kokku 21 106 eurot. Väljamaksed juhatuse liikmele moodustasid 2017.aastal 27,3
tuh.eurot.

2. AS Narva Vesi
AS Narva Vesi aktsionärideks on Narva linn (99%) ja Narva – Jõesuu linn (1%).
AS Narva Vesi põhitegevusalad 2017. aastal olid järgnevad: toorvee pumpamine, selle
puhastamine ja edastamine klientidele, olme ja tööstuslike heitvete vastuvõtmine ja nende
puhastamine, joogivee- ja kanalisatsioonivõrkude ekspluatatsioon, jooksev, kapitaal- ja
avariiremont, veemõõtjate paigaldamine, tuletõrjehüdrantide ekspluatatsioon.
Ettevõte on seadnud eesmärgiks pakkuda kõrge kvaliteediga ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
teenust võimalikult paljudele tegevuspiirkonna kinnistuomanikele järgides samal ajal
kehtestatud keskkonnanõudeid.
AS Narva Vesi osutas aruandeperioodil vee-ettevõtjana ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniteenust 2 erinevas linnades: Narva ja Narva-Jõesuu.
Jälgides AS Narva Vesi tegevuspiirkonna makroökonoomika arengu dünaamikat ning
Narva linna arengut võib eeldada, et lähitulevikus AS-l Narva Vesi olulist tarbijaskonna
juurdekasvu elanikkonna osas oodata ei ole, küll aga tööstustarbijate osas. Samuti on oodata
elanikkonna- ja tööstustarbijate veevarustus- ja reoveehulkade suurenemist lähitulevikus (ca
3 aasta perspektiivis). AS Narva Vesi tegevus on hooajalise või mingi muu tsüklilise
iseloomuga. Väikest langust realiseerimise osas võib mõnikord täheldada suvehooajal.
Olulist mõju AS Narva Vesi majandustegevusele võivad avaldada Keskkonnaministeeriumi
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maksude tõus ning võimalikud trahvid ärajuhitava heitvee ülemäärase saastatuse eest.
Samuti võib olulist mõju omada Euroopa Komisjoni ja Eesti Vabariigi
Keskkonnaministeeriumi poolne trahvide rakendamine joogiveedirektiivi mittetäitmise eest
juhul, kui AS Narva Vesi joogivesi ei hakka vastama joogiveedirektiivis sätestatud
nõuetele. Trahvi suuruseks on 20 000 (kakskümmend tuhat) EUR/päev iga kalendripäeva
eest, mille võrra joogivesi ei vasta direktiivi nõuetele.
31.12.2017. a seisuga kasutas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenust 1951 klienti.
Vee- ja kanalisatsioonivõrgu opereerimine
2017. aastal pumbati veevõrku 3 556 352 m3 vett. Klientidele tarnitav joogivesi oli vee–
ettevõtte teeninduspiirkonnas stabiilne ja väga hea kvaliteediga. AS Narva Vesi maksis vee
erikasutusõiguse tasu aruandeperioodil 118,9 tuh.eurot.
31.12.2017.a. seisuga oli AS Narva Vesi teenindada 1 veetöötlusjaam ja 8 puurkaevpumplat
ja 228 km veetorustikku.
Klientide reovett võeti aruandeperioodil ühiskanalisatsiooni vastu 6 731 625 m3.
Loodusesse suunatud heitvee kvaliteet vastas kõigi reostusnäitajate osas vee erikasutusloas
sätestatud nõuetele. Olme- ning tööstusreovee biopuhastussetteid analüüsi teostasid laborid
OÜ Ecolabor ning Tallinna Tehnikaülikooli labor.
31.12.2017.a. seisuga oli AS Narva Vesi teenindada 1 reoveepuhastusjaam, 24
reoveepumplat, 285 km kanalisatsioonitorustikku.
Tulud, kulud ja kasum
AS Narva Vesi müügitulu oli 2017. aastal 4 121 tuh.eurot. Kogu müügitulust moodustas
kanalisatsiooniteenuste müügist saadud tulu 57,25% ja vee müügist saadud tulu 37,45%.
Aktsiaseltsi kulud moodustasid 2017. majandusaastal 6 227,5 tuh.eurot . Kõikidest kuludest
moodustasid kauba- , toore-, materjali- ja teenustekulud 29%, kulum 38,3%, mitmesugused
tegevuskulud 1,7% , tööjõukulud 30,6%. Vee-ettevõtte 2017. majandusaasta kahjumiks
kujunes 2 209,5 tuh.eurot.
Investeeringud
2017.majandusaastal viidud ellu väikeinvesteeringuid. Ettevõtte sai raha aktsiakapitali
suurendamiseks Narva linnalt kogusummas 310,6 tuh.eurot (olid tehtud Narva linna siseste
uute veetorustike majaühenduste renoveerimistööd).
Kuigi AS Narva Vesi on perioodil 2003-2015 saanud väliskaasfinantseerijatelt
sihtfinantseerimise korras tagastamatut abi kokku 65,7 milj. eurot, millest 46,5 eraldas
Euroopa Komisjon läbi oma fondide, ning saadud abi eest rajati Narva linnale uus
reoveepuhasti (2005 aastal) ja ÜVVK-torustikud Narva linna viide eramajade rajooni (2008
aastal) ning rekonstrueeriti Narva linna peamised ÜVVK-magistraaltorustikud ja ehitati uus
moderne veetöötlusjaam (2015 aastal), ometigi on vajadus investeerida Narva linna
olemasolevastesse ÜVVK-süsteemidesse jätkuvalt. Nimelt on Narva linnas veel ca suures
mahus üle 20-aastaseid ÜVVK-torustikke (kokku 30 km veetorusid ja 21 km kanalitorusid),
mis vajavad rekonstrueerimist. Veevarustusteenuse kindluse tagamiseks on vaja rajada
Mustajõe veehaarde ja Narva uue veetöötlusjaama vahele olemasoleva toorveetoru kõrvale
reserviks ka teine toorveetorustik. Narva reoveepuhasti kaks peapumplat, mis ei kuulunud
2005.aastal käiku lastud reoveepuhasti tööde mahtudesse, vajavad samuti rekonstrueerimist
(pumpade väljavahetamist ning hoonete kapitaalremonti). Alternatiivse joogiveevarustuse
lahendamiseks Narva linnas on mõttekas rajada Narva ja Narva-Jõesuu vahele
joogiveetorustik. Narva-Jõesuus on probleeme joogivee vastavusega normidele, sest
puurkaevpumplad on renoveerimata ning nendes puudub veetöötlus. Kõikide eelnimetatud
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tegevuste elluviimiseks ja probleemide lahendamiseks on vaja veel lisainvesteeringuid
kokku 37,26 milj. eurot, millest Narva ÜVVK-süsteemid vajaks 31,15 milj. eurot ja NarvaJõesuu 6,11 milj. eurot. Tõenäosus, et kasvõi osa nimetatud investeeringutest
2018.majandusaastal ellu viiakse kas Keskkonnainvesteeringute Keskus SA või
Ühtekuuluvusfondi vahendite arvelt on ülimalt väike, sest mõlema rahastaja vastavates
määrustes sätestatud rahastustingimused on perioodil 2013-2020 väga ranged ega soosi
suuri vee-ettevõtjaid. AS Narva Vesi rahastustaotluse summale 35,26 milj. eurot toetuse
määr on nulli lähedane. Omavahendeid ettevõttel nimetatud investeeringute elluviimiseks
pole.
Personal
Keskmine töötajate arv oli 2017.aastal 92 inimest ning töötasu fond moodustas 1 442,4
tuh.eurot. AS-i Narva Vesi nõukogus oli viis liiget, juhatuses oli üks liige, kellele
aruandeaastal makstud tasud olid kokku 103,4 tuh.eurot.
Eesmärgid järgmiseks majandusaastaks
AS Narva Vesi näeb 2018. majandusaasta põhiliste eesmärkidena:
− Veebruaris 2018 ettevõtte sai raha aktsiakapitali suurendamiseks Narva Linna
Arenduse ja Ökonoomika Ametilt kogusummas 1 227,1 tuh.eurot, mis lähevad
lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks Narva linnas, Pähklimäe
linnaosas.
− 2018. aasta esimesel poolel veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse teenuste
hinna tõstmise taotluse esitamine Konkurentsiametile.
3. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus
OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus osanikeks on Narva linn (99%) ja AS Uikala Prügila (1%).
Osaühingu eesmärk: Euroopa Liidu ja siseriiklike nõuete täitmine jäätmemajanduse
valdkonnas. Ettevõtja peamiseks tegevuse liigiks on jäätmete sortimine vastavalt
Keskkonnaameti poolt väljastatud jäätmeloale. 2017. majandusaasta jäätmete sortimise,
väljasorditud materjali turustamise ja muude teenuste osutamise tulu on 221,1 tuh.eurot.
Töötajate arv ja nende töötasu, juhatuse liikmele väljamakstud hüvitised.
2017. majandusaastal töötas ettevõttes 14 inimest, kelle summaarne töötasu koos
puhkusetasudega moodustas 116,6 tuh.eurot.
Ettevõtte juhtorganiteks on nõukogu ja juhatus. Nõukogus on kolm liiget, juhatuses on üks
liige. Nõukogu liikmetele väljamakstud hüvitised moodustasid 4,2 tuh.eurot ja juhatuse
liikme aruandeaastal makstud tasud olid kokku 13,2 tuh.eurot.
Asjaolud, mis negatiivselt mõjutasid ettevõtet
1) Peetri platsil asuva avaliku tualeti opereerimine, mis tõi kaasa kahjumi summas 14,5
tuh.eurot;
2) Ettevõtja poolt kasutatav tehnika ja muud seadmed kuluvad, sellest johtuval on ka
kulu vastavate seadmete ja masinate remondile summas ca 13,5 tuh.eurot;
3) Üks peamistest klientidest vähendas jäätmete üleandmist, mis tõi kaasa käibe
vähenemise summas ligikaudu 6,5 tuh.eurot;
4) Taaskasutamisele kuuluva kile turuhind on langenud, saamata jäänud käive on ca
3,2 tuh.eurot.

64

Tegevusaruanne 2017
Asjaolud, mis positiivselt mõjutasid ettevõtja majanduslikku olukorda
1) Transporditeenuse osutamise osakaalu suurendamine, konteinerite paigaldus, jäätmete
väljavedu, omavoliliste prügilate likvideerimine, muude teenuste osutamine - võrreldes
eelmise majandusaastaga on käive selles osas suurenenud ca 18,4 tuh.euro võrra;
2) Mõne jäätmeliigi osas on toimunud vastuvõetud koguste suurenemine: suurjäätmed,
ehitusjäätmed, puidujäätmed. Kokku tõi see kaasa käibe suurenemise ca 36,3 tuh.euro
võrra;
3) Ettevõtja valduses olevate pindade üürile andmine - käibe suurenemine ca 3,2 tuh.euro
võrra
4) Ettevõtja kasutusse anti üle teleskooplaadur.
2017. aasta lõpus Narva Jäätmekäitluskeskus OÜ-l tekkis probleem, et netovara suurus on
vähem kui pool osaühingu osakapitalist. Korraldati juhatuse ja nõukogu liikmete koosolekut
tekkinud olukorra lahendamiseks. Põhjalikult läbiviidud majandusanalüüsi alusel olid
aruandeaastal tuvastatud tehingud, mis ei toonud osaühingule kasumit ning 2018.aasta
alguses oli lõpetatud kahjumit toovate tehingute teostamine.
Aruande perioodil olid teostatud märkimisväärsed investeeringud osaühingu seadmete ja
tehnika remondisse ja ülalpidamisse. Tänu sellele:
1) Järgmisel perioodil (s.o aasta 2018) ei ole alust oodata analoogsete kulude kandmist;
2) Suureneb segaolme-ja muudest jäätmetest väljanopitavate materjalide maht ja
kogus;
3) Paraneb jäätmete liigitikogumise kvaliteet ja maht;
4) Mõne jäätmeliigi osas sai Osaühingu jäätmeliigi lõpptaaskasutajaks, st. jääde
muutub materjaliks, mida tohib taaskasutada, kordus- ja korduv kasutada. Tekkis
võimalus materjali müümiseks vastavasisulisel turul.
Osaühingul on plaanis parandada klientidele osutatavate teenuste, sh vastuvõetavate
jäätmeliikide nimekiri ja maht, kvaliteet läbi uute võimaluste kasutamise, eelkõige uute
seadmete liisimine, kasutusele võtmine, üürimine ja rentimine.
Osaühingu juhatus on veendunud, et aastal 2018 majanduskäive suureneb ja selle
suurenemise tagajärjel paranevad ka osaühingu finantsnäitajad, stabiliseerub osaühingu
finantsolukord ning 2018.aasta lõpuks vastab osaühingu netovara seaduses sätestatud
nõuetele. Juhul kui 30.juuniks 2018 jäävad kahtlused ülalpool kirjeldatud eesmärkide
saavutamise osas, osaühingu juhtorganid esitavad osanikele taotluse, milles paluvad üle
anda osaühingule talle vajalikud seadmed. Nimetatud küsimuses esinevad vastavsisulised
eelkokkulepped.
4. SA Narva Linnaelamu
Munitsipaalelufondi valitsemise ja kasutamise, selle säilitamise tagamine ja tehnilise
seisukorra parandamise ülesanded on antud üle SA-le Narva Linnaelamu, mille asutajaks on
Narva linn. 31.12.2017.a. seisuga on SA Narva Linnaelamu haldamisel 1276
munitsipaalkorterit ja 8 ühiselamut.
Aruandeperioodil viidi ettevõttes läbi alljärgnevad töid:
Iga kuu linnale esitatakse aruanne halduskulude kohta vastavalt eelarvele, iga kvartal on
esitatud andmed asustamata munitsipaaleluruumide kohta, samuti aruanne
munitsipaaleluruumide üürnike võlgnevusest.
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SA Narva Linnaelamu saab igal aastal linnapoolset toetust munitsipaalelamufondi
haldamiskulude jaoks. Haldamiskuludena käsitletakse munitsipaalelamufondi haldamise
korraldamisega seotud haldaja kulusid. Haldamiskulud koosnevad administratiivkuludest
ning teenindamiskuludest.
SA Narva Linnaelamu on sõlminud lepinguid kommunaalteenuseid osutavate ja
elamufondi hooldust teostavate organisatsioonidega. Nende lepingute ja majandustegevuse
plaanide alusel väljastatakse üürnikele arveid hiljemalt arvelduskuule järgneva kuu 15.
kuupäevaks. Hankija – ettevõtete arveid tasutakse õigeaegselt. Kogu tegevusaja jooksul
kontrollitakse pidevalt elamufondi seisukorda ja sõltuvalt olemasolevatest rahalistest
vahenditest teostatakse remonttöid.
Aruandeperioodil on võetud arvele munitsipaaleluruumi saamiseks 85 perekonda.
Sõlmitud esmaseid munitsipaaleluruumide üürilepinguid ühiselamutes – 173 lepingut,
vormistatud üürilepingute pikendamise lepinguid – 1012 tk.
2017.aastal teostati ühiselamutes alljärgnevaid töid:
1. Munitsipaalelurumide remont- 60 tuh.eurot;
2. Investeerimiskulud Narva Linnavalitsusest, üleandmine Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusameti bilanssi:
•
linna ühiselamutes vee - ning kanalisatsioonisüsteemide vahetamine Viru tn 3,
Rakvere tn 91, sh projekteerimine – 100 tuh.eurot;
• ühiselamutes akende vahetamine, sh projekteerimine Viru tn 3, Vestervali tn 17 96,2 tuh.eurot.
2018. aasta abinõude plaan:
1. Munitsipaaleluruumide remont - 60 tuh.eurot;
2. SA Narva Linnaelamu linna ühiselamutes vee - ning kanalisatsiooni süsteemide
vahetamine (Kreenholmi 32, Vestervalli 17) sh projekteerimine – 130 tuh.eurot;
3. Katuse projekteerimine ja renoveerimine ühiselamutes Energia 4, Energia 6 70 tuh.eurot;
4. Eluruumide rekonstrueerimine ühiselamus Kreenholmi 40 – 86,8 tuh.eurot.
Keskmine töötajate arv oli 2017.aastal 59 inimest ning tööjõukulud moodustasid 558,1
tuh.eurot. Sihtasutuse nõukogus oli kolm liiget, juhatuses oli üks liige, kellele aruandeaastal
makstud tasud olid kokku 39,1 tuh.eurot.

5. SA Narva Haigla
SA Narva Haigla on eraõiguslik juriidiline isik, kes tegutseb Eesti Vabariigi põhiseaduse,
põhikirja ja teiste õigusaktide alusel. SA Narva Haigla peamiseks tegevusvaldkonnaks on
haiglaraviteenused.
SA
Narva
Haigla
on
hulgiprofiilne
ambulatoor-statsionaarne
raviasutus
teeninduspiirkonnaga Narva linn, Narva-Jõesuu linn, osa Sillamäe linna ja Vaivara vald.
Haigla koosseisus on 6 raviüksust (sisekliinik, kirurgiakliinik, naistekliinik, erakorralise
meditsiini kliinik, taastusravi osakond, iseseisva õendusabi osakond), 3 diagnostilist
teenistust (radioloogia, patoloogia, laboratoorium) ja polikliinik.
2017. aastal statsionaarsel ravil viibis 9 246 patsienti (10 155 patsienti 2016.a.), ravivoodeid
keskmiselt 249 (2016.a. – 259). Päevastatsionaaris ravitud 1289 (sh hemodialüüs) patsienti
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(2016.a. – 1193). Ambulatoorselt teostati 136 066 vastuvõttu (2016.a. – 147 359). Haiglal
on 4 ravikorpust ja 4 abihoonet üldpindalaga 35 866 m2.
Asutuse finantsseisundit mõjutanud tegevused ja tingimused 2017. aastal.
• Haigla töötajate palgatõus 01.04.2017.a.;
• Vastavalt kollektiivlepingule alates 01.04.2017.a. lisandus töötajatel 3 puhkepäeva
ja ambulatoorsel vastuvõtul patsientide vastuvõtuaeg 7,5 tunnilt lühenes 7-le tunnile,
mis kokkuvõtvalt vähendas ambulatoorselt teenindatud patsientide arvu ja suurendas
palgakulu;
• Tulud tegevusest (välja arvatud toetused ja muud kulud), võrreldes 2016 aastaga,
kasvasid 15,7 tuh.euro võrra. Tööjõukulud (välja arvatud sihtotstarbeliselt
finantseeritud projektide otsesed kulud) realiseerimaks kollektiivlepingu tingimusi,
võrreldes 2016 aastaga, kasvasid 571,9 tuh.euro võrra;
• Kinnisvara objekti Karja 6d müümisest avalikul enampakkumisel saadud kahjum 12
tuh.eurot;
• 1 mln euro ülekandmine Sotsiaalministeeriumi poolt EMO (Erakorralise meditsiini
osakond) renoveerimiseks, haigla funktsionaalse arengukava koostamiseks,
polikliinikust eriarstiabi kabinettide üleviimiseks Haigla tn hoonetesse. Eraldis on
aruandes kajastatud tuluna kui tegevustoetus, eraldise kulutamine on enamuses ette
nähtud aastatel 2018 – 2019. Kulu 2017.aastal 19,2 tuh.eurot;
• Aruandeperioodi kahjum on 235,6 tuh.eurot kui välistada kahe eelpooltoodud
faktori mõju.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

Teostatud 2017. aastal
Polikliinikusse tervisekeskuse rajamisega seotud tegevused (projektis omaosalus
290 tuh.eurot järgnevatel aastatel) – tehtud, jätkub 2018
EMO rajamisega Haigla tn 1 hoonesse seotud tegevused – tehtud, jätkub 2018
Iseseisva ämmaemandus- ja iseseisva uroloogia õe teenusega alustamine, õdede
iseseisvate vastuvõttude arvukuse suurendamine - tehtud
Koostöös SA Tartu Ülikooli Kliinikum mobiilse nahahaiguste kabineti vastuvõttude
alustamine Narva haigla juures - tehtud
Kõrgema etapi haiglate arst-kontsultantide töö jätkamine ja tõhustamine (lisandus
veel üks arst-uroloog, eelnevalt olemas kirurg, uroloog, sisearst tromboosikabinetis,
nefroloog ja ortopeed) - tehtud
Koostöö tõhustamine IVKH-ga (SA Ida-Viru Keskhaigla): haigla polikliiniku baasil
IVKH eriarstiabi vastuvõttude alustamine 2 neuroloogi ja 2 oftalmoloogi poolt tehtud
Narva Haiglalt ambulatoorse pulmonoloogia ja infektsioonhaiguste teenuste ostmine
IVKH poolt - tehtud
Narva Haiglalt ambulatoorse ortopeedia teenuse ostmine haigekassa poolt - tehtud
Karja 6d hoone müümine enampakkumisel - tehtud

Plaanid 2018. aastaks
• Polikliinikusse tervisekeskuse rajamisega seotud tegevused (projektis omaosalus
290 tuh.eurot järgnevatel aastatel);
• EMO rajamine Haigla tn.1 hoonesse;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hemodialüüsi teenuse arendamine;
Funktsionaalse arengukava 2 etapi dokumentatsiooni koostamine;
Aparatuuri uuendamine;
Osalemine programmides alkohoolikute sõltuvusraviteenuse osutamine ja
seksuaalvägivalla ohvrite abi;
Elutähtsa teenuse toimepidevuse plaani koostamine;
Seoses andmekaitsereformiga dokumentatsiooni koostamine;
Vastavalt kollektiivlepingule meditsiinipersonali töötasu tõstmine;
Arvestades asjaolu, et teenitud rahast 67% 2017.a.kulus palgafondiks ja samaaegselt
tehtava töö maht koos tulubaasiga on vähenenud, on plaanis läbi viia optimeerimine
viimaks isikkooseis vastavusse töö mahuga ja korrigeerida palgapoliitikat.

Olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud.
On täheldav osade haiguste sessoonsus, mis tingib teatud haigete tulva või mõõna ravile
suunamisel. Samas olulisemal määral mõjutab asutuse tööd inimkäitumine, kus suvel teatud
haigestumistele (songad, alajäsemete varikoos näiteks) ei pöörata nii palju tähelepanu kui
talvel. Suvine oma enamuses statsionaarsete haigete arvu ligi 15-20% vähenemine on
täheldatav. Samas esineb suvine traumatismi tõus inimtegevuse aktiviseerumise tõttu.
Ülalmainitud asjaolude tõttu esineb vastav tulude-kulude kõikumise spetsiifika haigla
osakondade lõikes. Linna elanike arvu vähenemine viimastel aastatel, mis on tingitud
aktiivsema poole väljarändest ja negatiivsest iibest, kajastub ka asutuse töönäitajates.
Makromajanduslikud mõjud väljenduvad:
• Vabariigi tasemel sõlmitavates kollektiivlepetes personali miinimumpalga suhtes
• Riigi poolt kehtestatavas minimaalpalga suuruses
• Seadusandlikult määratud muudatustes haigekassa hinnakirjas, mis otseselt
mõjutavad üksikute struktuuriüksuste tegevuse majanduslikku tulemlikkust.
Üheks põhjuseks, miks on keeruline jälgida lepingumahtu on rasked ravijuhud, millede
maksumust ette planeerida ei saa. 2017.aastal kalleid raviarveid oli summas 2,02 mln. eurot.
Maksumusega 2 - 10 tuh. eurot oli 522 arvet, 10-20 tuhat eurot oli 11 arvet, üle 20 tuhande
eurot oli 7 arvet. (2016.aastal kalleid raviarveid oli summas 1,8 mln. eurot. Maksumusega 2
- 10 tuh. eurot oli 454 arvet, 10-20 tuhat eurot oli 24 arvet, üle 20 tuhande eurot oli 3 arvet).
Mõjuritest 2018. aastaks.
1. Meditsiinitöötajate palgatõus vastavalt kollektiivlepingule alates 01.04.2018.a.
2. Tervishoiuteenuste hinnakirja muutmine 01.01.2018.a.
3. Kulud seoses EMO rajamisega.
Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk.
SA Narva Haigla laenuleping on seotud EURIBORiga. Sellest tulenevalt mõjtab
EURIBORi muutumine otseselt SA Narva Haigla finantsseisundit.
Investeeringud.
Kosmeetiline remont anestesioloogia-reanimatsiooni osakonnas Haigla tn 1, sisehaiguste
kliinikus patsientidele täiendavate hapnikuliinide rajamine, polikliiniku katuse remont,
Haigla tn 5 puhvetiruumide remont.
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Suuremad ostud: uus ehhokardiograaf, hingamisaparaat,
endoskoopiapüstakuga, verekülvide inkubaator.

videogastroskoop

koos

Personal.
Töötajate üldarvust 31.12.2017.a. oli: arste 101 (2016 – 103), õed 269 (2016 – 271),
hooldustöötajaid 126 (2016 – 126), muu personali 197 (2016 – 201). Töötajate keskmine
arv taandatuna täistööajale oli 640 (2016 – 659). 2017.a. personali (töötajate) arv on
suurem, kui koosseisude (ametikohtade) arv, seoses personali töötamisega mittetäieliku
koormusega, samuti olid võetud tööle uued töötajad ametikohtadele, kus emad on dekreet –
või lapsehoolduspuhkusel.

6. SA Narva Sadam
2017. aastal SA Narva Sadam pakkus väikesadama põhiteenused: laevade vastuvõtt, tankla
võimalus, elektri ja vesi kasutamine. Antud informatsioon on toodud esile kahel infotahvlil
sadama külalistele.
SA Narva Sadama tegevus oli 2017. aastal suunatud erinevatele suundadele. Vastavalt
Narva Linnavolikogu 23.03.2017.a. otsusele eraldati vahendeid mobiilse kontori
ehitamiseks. Mobiilne kontor on projekteeritud ja ehitatud Jõesadamasse. Kontorile tehtud
elektriühendus ja kommunaalvõrkudega ühendus. Jõesadamas teostatakse ööpäevaringne
videovalve..
2017.aastal on teostatud tehniline hooldus kahele konsoolkraanale Jõesadamas ja Kulgu
sadamas, saadud vajalikud dokumendid. Tuginedes tehnilise komisjoni ettekirjutusele on
ostetud kaitsevahendid, mis on vajalikud tööks kraanadega. On ostetud kett-tropp tõstmise
toiminguteks sadamas võimsusega 10 tonn.
SA Narva Sadam võttis osa jõeregati korraldamisest. 2017.a. toimusid kohtumised
kolleegidega Eestist ja Venemaalt, samuti osales Narva Sadam SA Mere assamblee
läbiviimisel Narva Kolledžis. SA Narva Sadam koos Narva Noorte Meremeeste Klubi ja
Narva Jahtklubi töötajatega korraldanud ja läbiviinud Veefestivali 13.05.-14.05.2017.a.
Kulgu sadamas.
SA Narva Sadam nõukogu arutas küsimuse üüritasu tõstmisest, sest alates aastast 2009
kehtivad üürnikule OÜ Puhtus ja Hoolitsus madalad tasu määrad. Alates 01.05.2017.a.
üüritasu on tõstetud.
SA-l Narva Sadam on üks osalise koormusega töötaja, sadama kapten ja kapteni abi
perioodil 01.06.2017 – 31.10.2017. 2017.aastal töötajatele makstud töötasu moodustas 4,2
tuh.eurot. Juhatuses on üks liige, kellele aruandeaastal makstud tasud olid kokku 5,2
tuh.eurot. Sihtasutuse nõukogus oli kolm liiget, nõukogu liikmetele tasu makstud ei ole.

7. SA Narva Linna Arendus
Sihtasutuse põhieesmärk on Narva linna piirkonna elukeskkonna kvaliteedi tõstmine,
soodsate tingimuste loomine ettevõtluse arenguks Narva linna haldusterritooriumil läbi
sihtasutuse omandis või käsutuses oleva kinnisvara ja maa-alade arendamise linnaelanike
huvides.
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Olulisemad tegevused 2017 aastal:
1. Äkkeküla

1.1.

Sihtasutuse projekt “Narva Äkkeküla seikluspargi rajamine“ jäi Regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmi komisjoni 06.04.2017.a koosoleku otsusega
rahuldamata, kuna projekti koondhinne või kriteeriumi I aritmeetiline keskmine oli
väiksem kui projekti edasijõudmiseks vajalik punktide määr.
1.2.
Aruandeaastal tegeles sihtasutus Äkkeküla Pähklimäe Terviseradade III etappi
elluviimisega. 2017.a teostati Äkkeküla puude ja võsa raietööid ning raiejääkide
koristamist ja utiliseerimist.
1.3.
Äkkeküla Pähklimäe Terviseradade III etapi raames Äkkekülas olid teostatud
drenaažitööd, olemasoleval terviserajal uue drenaaži ehitus, piki drenaažikraavi
puujuurte juurimine ja utiliseerimine, Äkkeküla veetiigi süvendamine ja laiendamine,
tiigi ümbritseva maa-ala planeerimine, krundi utiliseerimine, uute terviseradade
kujundamine, nende krundiga katmine ja planeerimine ning uute terviseradade alale
drenaažitoru paigaldus.
1.4.
2017.a realiseeriti projekt „Äkkeküla spordiplatsi (välijõusaali) rajamine”, mis
eeldas spordiväljaku/jõulinnaku elementide ostmist ning nende paigaldamist.
1.5.
Aruandeaastal rajati Äkkekülla lastemänguplats.
1.6.
Äkkeküla Pähklimäe Terviseradade III etapi raames sihtasutus viis läbi 2017.a töid
„Äkkeküla spordi-ja puhkeala pinnase planeerimistööde teostamine“, mille raames oli
teostatud pinnase planeerimistööd sh süvendamine u 0,5 m võrra ning puujuurte
juurimine ja utiliseerimine. Üldine eespool mainitud tööde maht moodustas u 1 ha. Tööd
teostati vastavalt projektile „Äkkeküla Lasketiiru projekt“.
1.7.
Äkkeküla Pähklimäe Terviseradade III etapi raames sihtasutus viis läbi 2017.a
hanke „Äkkeküla spordi-ja puhkeala pinnase planeerimistööde teostamine ning
laskevälja perimeetril kuulipüüdjate vallide rajamine“, mille raames teostatakse pinnase
planeerimistööd ja täidega katmine (II etapp) ning laskevälja perimeetril kuulipüüdjate
vallide rajamine. Seisuga 20.10.2017.a kõik tellitud tööd olid teostatud ja kontrollitud
ning üleantud.
1.8.
Loodus- ja matkarada laudtee katte osaline remont.
1.9.
28.04.2017.a sõlmis sihtasutus Projektibüroo KODA OÜ-ga Projekteerimise
töövõtulepingu, mille esemeks on Narva linna Pähklimäe Terviseradade kelgunõlva
ehitusprojekti koostamine. Seisuga 21.06.2017.a kõik tellitud tööd olid teostatud.
1.10. Juba 3 õppeaastat järjest koostöös Narva Linnavalitsusega esitatakse projektitaotlus
”Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Narva õpilastele” KIK-i ning 3 aastat järjest
KIK toetas projekti elluviimist. Projekti eesmärk on pakkuda Narva linna kooli- ja
lasteaialastele tasuta osalemise võimalust keskkonnahariduslikes programmides, mis
toimuvad Ida-Virumaal (Iisakus, Kurtna järvestiku piirkonnas ja Narvas).
Keskkonnahariduslike
programmide
eesmärgiks
on
kujundada
õpilastele
keskkonnateadlikkust, säästvat mõtteviisi, pakkuda aktiivset ja uurivat õpet, toetada ja
täiendada kooli õppekavas käsitletavaid looduse- ning keskkonnateemasid. 2017.a
projektis osaleb 7 Narva kooli ja 8 lasteaeda.
1.11. Maikuus 2017.a pöördus ettevõtte Blinov Pluscoop OÜ sihtasutuse poole taotlusega
Narvas Äkkeküla tee 8 (katastritunnus 51103:005:0012) asuva maa-ala osa üldpinnaga
350 m2 üürile andmisest sihtotstarbega minigolfi korraldamiseks, raadio teel juhtivate
mänguautode renti ja karastusjookide müümiseks. Omalt poolt ettevõtja tagab
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maksimaalset turvalisust ning omal kulul paigaldab perimeetril turvavõrgu.
30.05.2017.a sihtasutuse nõukogu koosolekul otsustas nõukogu sõlmida vastav maa-ala
üürileping tähtajaga 2 (kaks) aastat.
1.12. 15.11.2017.a esitas SA Narva Linna Arendus Hasartmängumaksu Nõukogule
laekumistest eraldatava toetuse taotluse projekti “Äkkeküla, Narva Pähklimäe
Terviseradade lasketiiru ja suusastaadioni kompleksi rajamine” toetuseks. Projekti
üldmaksumus moodustab 75 000 eurot, millest 60 000 eurot moodustab
Hasartmängumaksu Nõukogult taotlev summa, 10 000 eurot omafinantseeringu summa
ning 5 000 eurot kaasfinantseeringu summa.
2. Joaoru puhkeala
29.12.2016.a Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti ja SA Narva
Linna Arendus vahel sõlmitud Linnavara tasuta kasutamise lepingu nr 1/778-T p.2.1.
kohaselt antakse alates 01.01.2017.a tähtajatult sihtasutuse tasuta kasutusse rannahoone
asukohaga Narva, Linnuse tänav 2 olulise osana olevad ruumid nr 101-122, 125, 201-217 ja
219-227 koos nende kasutamiseks vajalike seadmetega ja p. 2.2. kohaselt antakse
sihtasutuse kasutusse kinnistu Raja tänav 5, Narva (katastritunnus 51101:007:0124,
üldkasutatav maa 100%), pindalaga 13 199 m2. Alljärgnevalt on esitatud olulisemad
tegevused.
2.1.
Koostöös SA-ga Eesti Terviserajad rajati Joaoru Terviserada. 30.05.2017.a toimus
terviseraja pidulik avamine. Joaoru Terviserada on 1,7 km pikk, mitmekülgse maastiku
ja maaliliste vaadetega Narva Hermanni linnusele, Ivangorodi kindlusele ja Narva jõele
ning selle stardipaika on rajatud venitussein.
2.2.
2017.a oli väljakuulutatud avaliku kirjaliku enampakkumine linnavara aadressil
Linnuse tn 2 asuva Rannahoone 2.korruse ruume üürile andmiseks toitlustuskoha
avamiseks.
Üüriõigus Narvas Linnuse tänav 2 hoones 2. korrusel asuvad ruumid üldpindalaga
313,8 m² müüdi hinnaga 2 001,00 eurot kuus osalejale Osaühingule Ronyx Log,
registrikood 11481735. SA Narva Linna Arendus sõlmis OÜ Ronyx Log vastava
mitteeluruumide üürilepingu 10 aastaks.
2.3.
2017.a oli saavutatud eesmärgid: Joaoru Rannahoone jõusaali võimaluste ja
pakutavate teenuste sortimendi laiendamine ja kvaliteedi tõstmine ning trenažööride
arvu ja valiku suurendamine; Joaoru Rannahoone võimaluste ja pakutavate teenuste
sortimendi laiendamine ja kvaliteedi tõstmine ning spordiinventari arvu ja valiku
suurendamine. Alates aprillist töötab Joaoru jõusaalis 3 (kolm) instruktorit. Samuti
juunil soetas sihtasutus uue spordivarustuse treeningute kvaliteedi tõstmiseks ning
mitmekesisuse suurendamiseks.
2.4.
Alates 01.juunist 2017.a Joaoru Rannahoones alustas oma tööd lastenurk (33 m²).
Lastenurga loomise eesmärgiks on osutada Joaoru Rannahoone külastavatele lastele
meelelahutuse, mänge ja loomingulisi töötube läbiviimise teenuseid. Lastenurk mahub
optimaalselt kuni 15 last. Kõige sobilikum on ruum lastele vanuses 3 - 10 eluaastat.
Samuti lähiplaanides võimaldada kõigile soovijatele pidada lastenurgas laste sünnipäevi,
jõulupidusid, stiilipidusid, lasteaiapidusid ning läbi viia teisigi lastele mõeldud üritusi.
Joaoru lastenurk on avatud esmaspäevast pühapäevani kella 10.00-st kuni 21.00-ni.
2.5.
Juunis 2017.a toimunud konkursil „Narva linna kaunis kodu 2017“ üleriigilise
kodukaunistamise konkursi „Eesti kaunis kodu 2017“ raames kategoorias ”Sotsiaal-, äri, tootmisobjektide ja haridusasutuste krundid“ 1.koha saavutas Joaorg, Linnuse tn 2.
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3. Paul Kerese 20
3.1. Administratiivhoone asukohaga Paul Kerese 20 Narva sihipärase kasutamisega
seotud tegevus (hoone korrastamine, vanade üürilepingute lõpetamine ja uute üürnikuga
lepingute sõlmimine). Ajavahemikul 01.01. – 31.12.2017 lõpetas SA Narva Linna
Arendus 6 (üürnike soovil) ja sõlmis 19 üürilepingut. 31.12.2017.a seisuga hoones on 6
vaba ruumi üldpinnaga 146 m2.
3.2. 2017.a teostati P.Kerese 20 1.korruse koridori teise poole renoveerimistöid.
3.3. Aruandeaastal vahetati administratiivhoone 2.korruse ja 3.korruse aknaid (35 tk).
4. Üritused
2017.a sihtasutuse poolt korraldati palju erinevaid üritusi, nt:
- 19.02.2017.a Vello Kaaristo memoriaal Suusavõistlus (Äkkeküla);
- 24.02.2017.a Narva Suusasõit 2017 (Äkkeküla);
- 09.04.2017.a Team Rattapood Cup I etapp (Narva Joaoru Puhkeala);
- 14.05.2017 Vägilase jooks (Narva Jõepromenaad);
- 26.05.2017 Narva Liikumisfestival (Narva Jõepromenaad);
- 27.05.2017 Suvehooaja avaüritus (Narva Jõepromenaad);
- 28.05.2017 Narva Promenaadi Jooks (Narva Jõepromenaad);
- 01.06.2017 Lastekaitsepäev (Narva Joaoru Puhkeala);
- 03.06-04.06.2017 Narva Linna Päevad 2017 (Narva Joaoru Puhkeala/ Narva
Jõepromenaad);
- 10.06.2017 Narva Energiajooks 2017 (Narva Jõepromenaad);
- 01.-02.07.2017 Rannaspordialade pidu (Narva Joaoru Puhkeala);
- 09.07.2017 Narva Trail Run (Äkkeküla);
- 15.07.2017 Narva Jõe Päev (Narva Joaoru Puhkeala/ Narva Jõepromenaad);
- 22.07.2017 Narva Liikumisfestival/ Tantsuvõistlus Summer Cypher (Narva Joaoru
Puhkeala/ Narva Jõepromenaad);
- 05.08.2017 Rullibuss (Narva Jõepromenaad);
- 26.08.2017 Narva Rattasõit (Äkkeküla);
- 26.08.2017 Maletruniir Narva Promenaadil (Narva Joaoru Rannahoone);
- 02.09.2017 Tarkusepäev (Äkkeküla);
- 10.09.2017 Suvehooaja lõpuüritus (Narva Jõepromenaad);
- 15.09.2017 II Narva Liikumisharrastuse Konverents;
- 23.09.2017 Joaoru Rannahoone jõusaali avatud uuste päev Euroopa spordinädala
raames (Joaoru Rannahoone jõusaal).
- 01.10.2017 XII Südamepäev (Narva Joaoru Puhkeala/ Äkkeküla);
- 13.10.2017 Fotokonkursi „Aktiivsed ja õnnelikud Narvakad“ võitjate autasustamine;
- 28.10.2017 Lasertagi ja paintballi suurturniirid Narva linna gümnasistidele
(Äkkeküla);
- 04.11.2017 Soudal Eesti CX karikasari 2017 (Narva Joaoru Puhkeala);
- 11.11.2017 Loeng „Treeni targalt!“ (Narva Joaoru Rannahoone jõusaal);
- Alates 18.11.2017 ning detsembri lõpuni iga laupäev Töötoad „Maagia vabrik“
(Narva Joaoru Rannahoone lastenurk);
- Novembri ja detsembri kestel tasuta avatud kehalise kasvatuse tunnid Narva
gümnasistidele Joaoru Rannahoone jõusaalis;
- 25.12-26.12.2017 Jõululinn (Äkkeküla) jt;

72

Tegevusaruanne 2017
Igapäevane Äkkeküla külastajate arv moodustab keskmiselt 300-350 inimest päevas. Samas
Narva Liigub! programmi raames 2 korda nädalas Äkkekülas toimuvad jooksu ning ratta
ühistrenningud „Jalgrattakool“. Trenningute osalejate arv on 10-15 inimest trenningus.
Talveperioodil on plaanitud Äkkekülas Narva koolide tasuta suusatundide läbiviimine.
Peale ülaltoodu 2017.aastal Äkkeküla territooriumil oli läbiviidud u 45 erinevaid üritusi,
mille korraldajateks esinesid Narva linna koolid, spordiklubid, Tartu Ülikooli Narva
kolledž, Narva Noortekeskus, MTÜ-d ja teised organisatsioonid.
Keskmine töötajate arv oli 2017.aastal 23 inimest ning tööjõukulud moodustasid 118,4 tuh.
eurot. Sihtasutuse nõukogus oli kolm liiget, juhatuses oli üks liige, kellele aruandeaastal
makstud tasud olid kokku 42,3 tuh. eurot.
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Narva linna sisekontrollisüsteemist
Narva Linnavalitsuse sisekontrollisüsteem
Narva Linnavalitsuse Rahandusameti koosseisus on revisjoniosakond, kelle ülesandeks on
eelarve sihipärase kasutuse, linnavara säilimise, majandustegevuse ning finantsarvestuse ja aruandluse õigsuse kontroll. Kontrollimise pädevus hõlmab linna ametiasutuste ja
ametiasutuste hallatavate asutuste tegevust, samuti linna osalusega äriühingutele,
sihtasutustele ja mittetulundusühingutele linna eelarvest eraldatud vahendite kasutamise
kontrollimist. Revisjoniosakonna koosseisus seisuga 31.12.2017 on kaks ametniku.
Asutuste kontrollimisel kaasatakse ka erinevate valdkondade spetsialiste.
2017.aastal revisjoniosakonna revidendid koostöös ameti teiste osakondade teenistujatega
viisid läbi kontrollimised linna ametiasutustes ja ametiasutuste hallatavates asutustes.
Läbiviidavate kontrollide plaan kooskõlastatakse linnapeaga. Kontrollimise tulemuste
põhjal koostatakse aktid, milles on loetletud puudused, rikkumised. Aruandeaasta jooksul
on kontrollitud ka varasemate kontrollimiste käigus tuvastatud puuduste, rikkumiste
kõrvaldamist.
Aruandeaastal revidendid kontrollisid reservfondist eraldatud vahendite kasutamist. Oma
panust on revidendid andnud ka linna eelarve koostamisel ning selle muutmisel.
Revidentide poolt olid kontrollitud linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste
koosseisunimestikud ja linna eelarves töötasuks kavandatud vahendid ning nende
kasutamine.
Narva Linnavolikogu revisjonikomisjon
Narva Linna Põhimääruse ja Narva linna õigusaktides sätestatud korras kontrollib Narva
Linnavolikogu revisjonikomisjon Linnavalitsuse tegevuse vastavust Linnavolikogu
määrustele ja otsustele, linna ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste raamatupidamise
õigsust ning linna vara kasutamise sihipärasust, tulude tähtaegset sissenõudmist ja
arvelevõtmist ning kulude vastavust linna eelarvele, linna poolt sõlmitud lepingute täitmist,
Linnavalitsuse ning selle ametiasutuse tegevuse seaduslikkust ja otstarbekust.
Revisjonikomisjon peab enne linnaeelarve täitmise aruande kinnitamist aru andma
Linnavolikogule oma töö tulemustest ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste
kõrvaldamiseks.
Aruandeaasta jooksul revisjonikomisjoni liikmed osalesid jooksvate üksikküsimuste
läbivaatamisel ning kontrollisid Narva linna 2016. aasta konsolideerimisgrupi
majandusaasta aruannet. Revisjonikomisjon esitas oma arvamust Narva linna 2016. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kohta 15.06.2017 toimunud linnavolikogu
istungil.
Linnavolikogu poolt kinnitatud kontrollimiste plaani alusel revisjonikomisjon viib läbi
kontollimisi. Narva Linnavolikogu 25.01.2018.a otsusega nr 7 on kinnitanud
revisjonikomisjoni 2018.aasta kontrollimiste plaan: linna kinnisvara müügi- ja
kasutuslepingutes ostjale või kasutajatele kehtestatud lisatingimuste täitmise kontroll ning
nende kehtestamise tulemuslikkus; Narva linna reservfondi kasutamise kontroll 2016. ja
2017. aastatel; linnavalitsuse liikmete ja linnavalitsuse ametiasutuste teenistujate lähetuste
otstarbekuse ja lähetusteks eraldatud eelarveliste vahendite tulemuslikkuse kasutamise
kontroll 2017. aastal.
Revisjonikomisjonil on õigus saada teavet ja kõiki oma tööks vajalikke dokumente.
Revisjonikomisjon peab enne linnaeelarve täitmise aruande kinnitamist aru andma
Linnavolikogule oma töö tulemustest ning esitama märkused ja ettepanekud puuduste
kõrvaldamiseks. Revisjonikomisjoni koosolekute protokollid avaldatakse linna kodulehel
http://www.narva.ee/ee/linnakodanikule/kohalik_omavalitsus/linnavolikogu_komisjonid//.
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Ülevaade finantsriskide juhtimisest
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (edaspidi KOFS) kehtis piirang
kohaliku omavalitsuse üksusele ja tema arvestusüksusele laenude ning muude kohustuste
võtmisele. KOFS kehtestab finantsdistsipliini tagamise meetmed, milleks on
kinnipidamine põhitegevuse tulemi lubatavast väärtusest ja netovõlakoormuse
ülemmäärast.
Narva linna arengukavas sätestatud eesmärke saavutamiseks koostatakse linna
eelarvestrateegia, et planeerida arengukavas kavandatavate tegevuste finantseerimist,
rakendada finantsdistsipliini tagamise meetmed. Eelarvestrateegia on finantsplaan, mis on
aluseks linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide
kavandamisel. Eelarvestrateegia koostatakse linna arengukava osana. Eelarvestrateegia
koostamisel tagatakse linna stabiilse arengu realistliku planeerimise kaudu.
Eelarvestrateegia koostatakse vähemalt 4 eelseisvaks eelarveaastaks, mida igal aastal
tulenevalt majanduskeskkonnas toimuvatest muutustest korrigeeritakse.
Likviidsusriski maandamiseks lähtub Narva linn konservatiivsuse printsiibist rahaliste
vahendite paigutamisel. Linna likviidsusriski juhtimisel on väga oluline rahavoogude
planeerimine. KOFS-i alusel kohaliku omavalitsuse üksus võib võtta rahavoogude
juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen makstakse eelarveaasta lõpuks tagasi.
2017.aastal Narva linn ei kasutanud seda võimalust.
Narva Linnavolikogu on andnud Narva Linnavalitsusele lähtudes linna eelarvesse tulude
laekumise prognoosist õiguse piirata linnaeelarve kassalise teenindamise tagamiseks ning
rahavoogude juhtimiseks linnaeelarves põhieelarve arvelt ettenähtud kulude tegemist.
Intressirisk tuleneb ujuva intressimääraga võlakohustustest ning seisneb ohus, et
finantskulud suurenevad, kui intressimäärad tõusevad.
Linna tehingupartnerite krediidiriski maandamiseks seab linn riigihangete korraldamisel
omapoolsed tingimused pakkujate finantsnäitajatele, mis on hankele kvalifitseerumise
eelduseks. Lisameetmena on linnas ettemaksete tegemine lubatud vaid erandjuhtudel, mis
vähendab riski, et linnale jäävad tasutud kaubad tarnimata või teenused osutamata.
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KONSOLIDEERIMISGRUPI RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
Konsolideeritud bilanss
tuh.eurodes

Lisa 31.12.2017 31.12.2016

Varad
Käibevara

Põhivara

Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Osalused sidusettevõtjates
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku

Varad kokku
Kohustised ja netovara
Saadud maksude, lõivude ja trahvide
ettemaksed
Võlad
tarnijatele
Lühiajalised
Võlad töövõtjatele
kohustised
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustised
Lühiajalised kohustised kokku
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku
Vähemuosalus
Netovara
Kohaliku omavalitsuse netovara
Reservid
Eelmise perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku

Tegevjuht

2
3
4
5
6
4
7
8
9

10
10
11
12
13
13

6

14 375
2 820
4 080
159
21 434
13
16
13 283
169 040
69
182 421
203 855
203 855

13 653
2 314
3 356
158
19 481
13
17
13 447
171 004
26
184 507
203 988
203 988

2
1 279
2 586
2 567
52
6 505
12 991
20 424
20 424
33 415
746
169 694
795
169 181
-282
170 440

3
990
2 377
2 472
42
5 477
11 361
21 920
21 920
33 281
890
169 817
825
171 882
-2 890
170 707
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Konsolideeritud tulem
tuh.eurodes

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstuld ja-kulud
Vähemusosale kuuluv kasum/kahjum
Aruandeperioodi tulem

Tegevjuht

Lisa

2017
26 544
27 694
27 883
243
82 364

2016
24 792
27 357
25 932
221
78 302

17
18
19
20
7,8,9

-4 409
-47 865
-17 797
-4 203
-7 963
-82 237
127

-5 853
-44 711
-17 645
-3 685
-8 890
-80 784
-2 482

13

-439
0
2
0
28
-282

-491
55
2
-5
31
-2 890

3
14
15
16

2
6
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Konsolideeritud rahavoogude aruanne
tuh.eurodes

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Korrigeerimine seoses valitseva mõju
kadumisega
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a.
finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Müügist saadud tulu
Laekunud põhivara müügist (v.a.
finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara
soetuseks
Antud laenud
Tagasi makstud laenud
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
Makstud intressid
Makstud muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Tegevjuht

Lisa
7,8,9
20

2017
127
7 963
1 155

2016
-2 482
8 890
623

15

-910

-87

16

-58

-128

17

52

1 200

21
21

8 329
-848
382

8 016
-276
-98

0

754

7 863

8 396

-6 910

-4 284

223

465

16

223

465

15

484

3 111

17

-28

423

-3
1
2
-6 231

0
1
2
-282

5 787
-6 124
-132
-441
0
-910
722
13 653
14 375
722

3 692
-9 160
-126
-495
-5
-6 094
2 020
11 633
13 653
2 020

7,8

13
13
13
11,13

2
2
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Konsolideeritud netovara muutuste aruanne
tuh.eurodes

Kohaliku omavalitsuse netovara
Aruande
Akumuleeritud
Vähemus
Lisa
Reservid
perioodi
Kokku
tulem
osalus
tulem
166 084
775
5 641 172 500
921

Saldo seisuga 31.12.2015
Eelmise perioodi
tulemi jaotamine
Põhivara ümberhindlus 8
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2016
Eelmise perioodi
tulemi jaotamine
Põhivara ümberhindlus 7,8
Aruandeaasta tulem
Saldo seisuga 31.12.2017

Tegevjuht

5 591
207
0
171 882

50
0
0
825

-2 860
159
0
169 181

-30
0
0
795

-5 641

Kokku
173 421

0
207
-2 890
-2 890
-2 890 169 817

0
0
-31
890

170 707

2 890
0
0
159
-282
-282
-282 169 694

0
0
-144
746

170 440
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Eelarve täitmise aruanne
Narva linna 2017.aasta eelarve
Nimetus
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU
Maksutulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Tulud kaupade ja teenuste müügist
Riigilõivud
Tulud haridusalasest tegevusest
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Tulud üldvalitsemisest
Tulud muudelt majandusaladelt
Üür ja rent
Õiguste müük
Muu toodete ja teenuste müük
Saadud toetused
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine
Kohaliku omavalitsuse toetusfond
Kohaliku omavalitsuse tasandusfond
Saadud tegevustoetused
Muud tegevustulud
Laekumine vee erikasutusest
Trahvid
Muud tulud varadelt
Tulud varude müügist
Muud tulud
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
Antavad toetused tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja muud toetused füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised toetused tegevuskuludeks
Mittesihtotstarbelised toetused
Muud tegevuskulud
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
PÕHITEGEVUSE TULEM
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU
Põhivara müük
Põhivara soetus
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine
Osaluste soetus (-)
Finantstulud
Finantskulud
EELARVE TULEM
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustiste võtmine
Kohustiste tasumine
LIKVIIDSETE VARADE MUUTUS

Tegevjuht

2017.a
kinnitatud
eelarve
52 713 790
24 354 484
24 004 039
259 445
75 000
16 000
4 265 474
41 700
2 192 370
197 580
537 830
955 960
610
26 600
283 480
19 744
9 600
24 083 860
381 084
11 035 079
12 667 697
0
9 972
1 000
5 250
522
1 200
2 000
47 586 046
4 748 864
2 310 316
2 386 847
51 701
42 837 182
31 000 886
11 611 896
224 400
5 127 744
-10 526 244
75 000
-9 690 725
80 000
-440 000
0
800
-551 319
-5 398 500
4 157 625
10 166 725
-6 009 100
-1 240 875

eurodes
2017.a
2017.a
2017.a eelarve
täpsustatud
eelarve
täitmine
eelarve
täitmise %
102%
56 274 206
57 634 418
105%
24 701 397
26 039 899
24 350 952
25 686 510
105%
259 445
254 693
98%
75 000
92 180
123%
16 000
6 516
41%
99%
4 608 212
4 583 817
50 700
61 951
122%
2 579 536
2 538 406
98%
29 770
24 667
83%
419 890
365 071
87%
1 177 918
1 239 332
105%
610
747
122%
26 600
24 410
92%
293 470
297 887
102%
20 544
24 764
121%
9 174
6 582
72%
100%
26 911 441
26 913 789
1 423 865
1 426 213
100%
12 335 661
12 335 661
100%
12 913 869
12 913 869
100%
238 046
238 046
100%
182%
53 156
96 913
1 000
1 254
125%
5 250
7 903
151%
1 667
6 617
397%
1 319
1 806
137%
43 920
79 333
181%
97%
52 033 618
50 575 389
94%
5 601 518
5 268 162
2 655 162
2 353 777
89%
2 848 560
2 818 489
99%
97 796
95 896
98%
98%
46 432 100
45 307 227
32 628 410
32 492 035
100%
13 724 318
12 798 617
93%
79 372
16 575
21%
4 240 588
7 059 029
-15 520 521
-6 086 894
134 600
221 798
165%
-14 784 610
-5 781 988
39%
276 015
473 233
171%
-387 805
-297 181
77%
-310 603
-310 603
100%
830
935
113%
-448 948
-393 088
88%
-11 279 933
972 135
6 787 199
-206 738
13 275 292
5 884 239
44%
-6 488 093
-6 090 977
94%
-4 492 734
765 397
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Eelarve täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil ning see ei ole konsolideerimata
finantsaruannetega võrreldav (vt lisa 1).
Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 26.
Narva linna eelarve kinnitati Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 summas
64 277 190 eurot. Aruandeaastal muudeti eelarvet (Linnavolikogu 23.03.2017 määrus nr 1,
18.05.2017 määrus nr 7, 15.06.2017 määrus nr 9, 10.08.2017 määrus nr 13, 21.09.2017 määrus
nr 16) ning aasta lõpu seisuga täpsustatud eelarve koos sihtotstarbeliste laekumistega moodustas
74 453 677 eurot. Eelarve kasv moodustas 10 176 487 eurot e. 16% esialgselt kinnitatud
eelarvest. 2017.a eelarve täitmine moodustas 63 449 226 eurot e. 85% täpsustatud eelarvest.
Võrdluseks 2016.a eelarve täpsustatud eelarve moodustas 67 767 029 eurot ja täitmine
moodustas 60 694 117 eurot (e. 90% täpsustatud eelarvest).

Tegevjuht
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Narva linna 2017.aasta kulude eelarve ametiasutuste lõikes
eurodes
Narva linna 2017.a kinnitatud eelarve
Asutuse nimetus

Põhieelarve

Narva
Linnavalitsuse
21 529 557
Kultuuriosakond
Narva linna
4 879 326
Sotsiaalabiamet
Narva
LinnaVolikogu
452 142
kantselei
Narva
1 257 655
Linnakantselei
Narva
Linnavalitsuse
Rahandusamet
6 495 344
sh laenude
tagastamine ja
intressi tasumine
Narva Linnvalitsuse
Arhitektuuri- ja
732 653
Linnaplaneerimise
Amet
Narva
Linnavalitsuse
6 125 237
Linnamajandusamet
Narva Linna
Arenduse ja
1 033 388
Ökonoomika Amet
Narva
Linnavalitsuse
20 000
Reservfond
eelarve reserv
200 000
Kokku

Tegevjuht

Narva linna 2017.a
täpsustatud eelarve täitmine
seisuga 31.12.2017

Narva linna 2017.a täpsustatud eelarve

Laenu
arvelt

Riigieelarvest

Sihtotst.
toetused

Kokku

Põhieelarve

Laenu
arvelt

Riigieelarve

Sihtotst.
toetused

Kokku

Täitmine kokku

Täitmise %

100 000

9 126 858

226 980

30 983 395

22 339 458

170 938

9 989 429

1 453 606

33 953 431

33 753 052

99,4%

6 479 548

5 133 363

2 013 139

31 732

7 178 234

6 634 364

92,4%

452 142

460 149

460 149

457 643

99,5%

1 269 383

1 288 433

7460

1305893

1 291 620

98,9%

6 495 344

6 964 728

22

6 964 750

6 292 610

90,3%

775 633

751 459

52 980

3 593

3 326

811 358

723 590

89,2%

13 826 248

6 763 604

10 015 750

540 001

63 331

17 382 686

11 613 764

66,8%

3 775 497

1 252 547

4 840 778

238 416

6 331 741

2 682 583

42,4%

20 000

435

435

200 000

65 000

65 000

64 277 190

45 019 176

63 449 226

85,2%

1 600 222

10 000

1 728

42 980

7 271 636

429 375

2 742 109

42 725 302 10 166 725

11 158 183

226 980

10 000

15 090 446

12 546 162

1 797 893

74 453 677
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Narva linna 2017.aasta finantseerimistegevuse eelarve
Kasutatud lühendid: OF- omafinantseerimine, SF- sildfinantseerimine
2017.a kinnitatud eelarve
Kohustiste (laenude) võtmine kokku

1

Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet
1.1 Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi
kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja
turismi objekti arendamine : Bastionide
Honor ja Victoria vahelise kurtiini ehk
vaate E restaureerimine; Bastionide
Honor ja Victoria vahelise kurtiini alal
olemasoleva ajaloolise kollektori/kaevu
rekonstrueerimine, sh uuring ja
projekteerimine
1.2 Narva linna bussi- ja raudteejaama
arendus
1.3 Narva linnapiirkonna jalg- ja
jalgrattateede võrgustiku rajamine
1.4 Väikesadamate võrgustiku arendamine
(investeerimisprojekt)
1.5 Narva raekoja hoone ja platsi
rekonstrueerimine
1.6 TEN-T transiitteede
rekonstrueerimistööd Narvas
1.7 Väikesadamad iga 30 miili kaugusel elavdatud veeturismi teenuste
arendamine Soome lahe idaosas
1.8 Stockholmi platsi arhitektuuri
ideekonkursi ettevalmistamine ja
läbiviimine
1.9 Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II
etapp
1.10 Narva ja Ivangorodi kaldapealsete
ajaloolise kaitseala integreeritud

Tegevjuht

OF
9 287 533
OF
1 862 917

SF
879 192
SF
879 192

kokku
10 166 725
kokku
2 742 109

2017.a täpsustatud eelarve

OF
12 498 912
OF
2 249 244

SF
2 591 534
SF
2 591 534

25938

kokku
15 090 446
kokku
4 840 778

eurodes
2017.a eelarve täitmine

2017.a
eelarve
täitmise %
OF
SF
kokku
kokku
5 626 408 452 317 6 078 725
40%
OF
SF
kokku
kokku
734 481 452 317 1 186 798
25%

25 938

25 938

100%

337 507

26%

128 404

80 000

208 404

279544

995600

1 275 144

48056

264 738

663 192

927 930

402116

663192

1 065 308

199209

199 209

19%

30 000

30 000

32838

32 838

0

0

0%

360 257

360 257

148085

148 085

25 569

25 569

17%

71 833

71 833

106000

106 000

756

756

1%

77 941

70%

16 000

100%

82 424

8%

7 512

21%

36 000

16 000

162 517
36 000

100 000

36 000

111000

16 000

16000

262 517

173785

36 000

36000

797664

111 000

289451

25 938

77 941

16 000

16 000

971 449

17 718

36 000

7512

64 706
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

0

0

0%

0

0

513 168

0

0

0%

30000

30 000

1440

1 440

5%

40000

40 000

40 000

40 000

100%

10000

10 000

10 000

10 000

100%

12000

12 000

12 000

12 000

100%

310603

310 603

310 603

310 603

100%

9500

9 500

9500

9 500

100%

50 745

10 180

30 399

60%

17 000

0

0

0%

kokku
52 980

OF
16 195

kokku
16 195

kokku
31%

7 980

1 995

1 995

25%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF
1.11

1.12
1.13

1.14
1.15
1.16

1.17
1.18
1.19

1.20

2
2.1

arendamine, III etapp
Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi
kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja
turismi objekti arendamine, II etapp
Narva linna tänavavalgustuse taristu
renoveerimise I etapp
Narva Lasteaia hoone Viru tn. 4, Narva
renoveerimine
Narva Lasteaia Kakuke hoone
(Hariduse tn 30) renoveerimise
projekteerimine
SA-le Narva Linna Arendus Äkkeküla
ehitustööde, III etapp
SA-le Narva Linna Arendus Akkeküla
spordiväljaku elementide soetamiseks
SA-le Narva Linna Arendus Akkeküla
alal spordikompleksi rajamise
detailplaneeringu koostamiseks
AS Narva Vesi aktsiakapitali
suurendamiseks
SA Narva Sadam mobiili kontori
soetamine
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja
(Maslovi 3) energiasäästu
suurendamine
Narva linna välisvalgustuse ekspertiisi
ja energiaauditi korrigeerimiseks ning
Narva linna välisvalgustuse
rekonstrueerimistööde tehnilise
kirjelduse koostamiseks
Narva Linnavalitsuse Arhitektuurija Linnaplaneerimise Amet
Raekoja ja raamatukogu ning nende
lähialade detailplaneeringute
koostamine

Tegevjuht

SF

kokku

OF

60 000

60 000

60000

150 000

150 000

513 168

513 168

513168

30 000

30 000

40 000

40 000

26667

SF

24078

17000

OF
42 980
7980

SF

kokku
42 980

OF
52 980

7 980

7980

SF

kokku

OF

60 000

SF

20 219

SF
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku
10 000

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku
100%

4 200
4 200

4 200
4 200

12%
28%

20 000

0

0

0%

kokku
10 015 750

OF
4 806 671

kokku
4 806 671

kokku
48%

922 435

922 435

920 306

920 306

100%

100 000

130 500

130 500

108 942

108 942

83%

690 000

690 000

1 161 729

1 161 729

1 004 155

1 004 155

86%

100 000

100 000

100 000

100 000

96 176

96 176

96%

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100%

88 000

88 000

1 200

1 200

1%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF
2.2

2.3

2.4

3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Peetri pl 5 ruumides (301, 302, 303,
304, 305) konditsioneeride
paigaldamiseks
Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku:
Narva Eesti Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli
õppehoone ehitamine ja sisustamine
(detailplaneeringute koostamine)
Narva Eesti Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli
õppehoone arhitektuuri ideekonkursi
ettevalmistamine ja läbiviimine
Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
Tallinna mnt renoveerimine ringteest
kuni linnast väljasõiduni
Laste mänguväljakute paigaldamine
26.Juuli 15a, A.-A. Tiimanni 13/15,
Kreenholmi 31a (sh projekteerimine),
erivajadustega laste mänguväljaku
projekteerimine ja ehitamine
Narva linna teede ehitamine (sh
Kalmistu tänava, Karjamaa tänava,
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde
viiva tee, A.A. Tiimani tänava J1)
SA-le Narva Linnaelamu akende
vahetamiseks, sh hoonete fassaadi
osaliseks renoveerimiseks ühiselamutes
(Vestervalli 17, Viru 3)
SA Narva Linnaelamu - linna
ühiselamutes vee- ning
kanalisatsioonisüsteemide vahetamine
(Rakvere 91, Viru 3)
SA-le Narva Linnaelamu - eluruumide
rekonstrueerimiseks ühiselamus

Tegevjuht

kokku

OF
10000

kokku
10 000

OF
10 000

35 000
15000

35 000
15 000

35 000
15000

35 000
15 000

20000

20 000

20000

kokku
7 271 636

OF
10 015 750

1 073 396

1 073 396

100 000

OF
7 271 636

SF

SF

SF

SF

SF

SF
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

Kohustiste (laenude) võtmine kokku

3.7

3.8
3.9

3.10

3.11

3.12

3.13
3.14
3.15
3.16

OF
Kreenholmi 40
Vihmaveekanalisatsiooni kollektorite
200 000
projekteerimine ja ehitamine
Välisvalgustuse ehitamine ning
50 000
mänguväljaku projekteerimine ja
ehitamine Narva Laste Loomemaja
juures
Katuse paigaldamine staadioni Fama55 802
Kalev tribüünidele
Koostöös KÜ väiksemate hoovisiseste
100 000
mänguväljakute, spordiväljakute
ehitamine
Kudruküla piirkonna aiandusühistute
110 000
territooriumi kuivendamine
Kultuurimaja Rugodiv
1 272 400
rekonstrueerimine (sh:
ventilatsiooniseadmed, mööbel II etapp,
heliseadmed, lavariided, serveriruumi ja
infotehnoloogia, valgustehnika
paigaldus, interaktiivse ekraani
hankimine)
Narva linnas välisvalgustuse
133 500
projekteerimine ja rekonstrueerimine
(sh Pähklimäe tänaval, Haigla tänaval,
Kadastiku tänaval, Kangelaste tn,
Jõesuu tn ja jn)
Akende vahetamine 3., 5. ja 6. korrustel
34 100
Linda 4 (sh Narva Linna
Sotsiaalabiameti ruumides)
Linda tn 4 hoones ühtse ATS süsteemi
paigaldamine
Joaoru veeosa ala projekteerimistööd
6 600
Narva linna supelranna
sadeveekanalisatsiooni ehitamiseks
Kreenholmi tn 25 panduse
11 000
projekteerimine ja ehitamine ning

Tegevjuht

SF

kokku

OF

SF

kokku

OF

200 000

SF

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

0

50 000

50 000

50 000

25 101

25 101

50%

55 802

55 802

55 802

44 336

44 336

79%

100 000

40 000

40 000

28 943

28 943

72%

110 000

0

1 272 400

3 405 141

3 405 141

606 846

606 846

18%

133 500

210 916

210 916

123 710

123 710

59%

34 100

34 100

34 100

16 214

16 214

48%

11 044

11 044

11 044

11 044

100%

6 600

6 600
24 000

6 600
24 000

0
0

0
0

0%
0%

11 000

35 000

35 000

11 988

11 988

34%
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF

3.17
3.18

3.19
3.20

3.21

3.22

3.23

3.24

3.25

3.26

aula ja osade ruumide projekteerimine
ning osaline renoveerimine
Äkkeküla territooriumil parkla
projekteerimine ja ehitamine
Joaoru puhkeala heakorrastamisega
seotud tööd
Paul Kerese tn 20 hoone fassaadide
rekonstrueerimise projekteerimine ja
rekonstrueerimine
Kerese tn 20 hoone pööninguruumi
soojustamine
Narva promenaadi välitreeningu
trenažööride platsi ehitamine (katendid,
valgustid ja pingid)
Linnuse tn 2 jalgrattasektsiooni
ruumides ventilatsiooni süsteemi
paigaldamine
Jõe tn L3 teelõigul sadevee ja drenaaži
toru paigaldamiseks, sh
projekteerimiseks
Narva linna kõnniteede ja
parklakohtade ehitamine, sh
projekteerimine (Karja 3 ja Tallinna
mnt J2 aadressil)
Vestervalli tn 9 territooriumil parkla
ehitamine ning välitrenažööride ja
võrkpalliväljakuga spordiplatsi
rajamine, välisvalgustuse paigaldamine
Narva Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu
(laste turvakoduteenus) Maslovi tn 3a
piirdeaia renoveerimine koos tiibvärava
paigaldamisega
Narva Kudruküla linnaosas 3
puurkaevu projekteerimine ja
paigaldamine
Haigla 6 hoone vihmaveesüsteemi

Tegevjuht

SF

kokku

OF

SF

kokku

OF

SF

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

200 000

200 000

232 017

232 017

335 840

335 840

214 014

214 014

64%

30 000

30 000

60 000

60 000

0

0

0%

19 140

19 140

16 104

16 104

84%

30 257

30 257

29 841

29 841

99%

10 000

10 000

0

0

0%

10 000

10 000

336

336

3%

35 000

35 000

0

100 000

100 000

100 000

100 000

98 130

98 130

98%

77 995

77 995

26 549

26 549

26 548

26 548

100%

19 200

19 200

100 000

100 000

170 000

170 000

157 263

157 263

93%

41 400

41 400

73 837

73 837

45 308

45 308

61%

0
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

10 678

10 678

97%

30 000

29 160

29 160

97%

7 978

7 978

7 978

7 978

100%

14 724

14 724

14 724

14 724

100%

45 000

45 000

14 940

14 940

33%

15 000

15 000

0

0

0%

5 000

5 000

0

0

0%

2 359 226

2 676 158
976

2 676 158
976

1 042 686
940

1 042 686
940

39%
96%

690 000

840 000

840 000

17 734

17 734

2%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku

3.27

3.28

3.29
3.30
3.31

3.32
3.33

3.34

3.35

3.36

OF
vahetamine ning külma- ja
soojaveevarustuse rekonstrueerimine,
sillutisriba renoveerimine,
tuletõkkesektsiooni projekteerimine
ning ühtse ATS süsteemi
projekteerimine ja paigaldamine
AÜ-s ''Retšnoi'' vihmavee- ja
10 000
drenaažisüsteemi paigaldamine, sh
projekteerimine
Tallinna mnt 61 kuni Pähklimäe
30 000
puiesteeni jalgtee rajamine, sealhulgas
projekteerimine
Narva Keskraamatukogu (Malmi tn 8)
hoone soojussõlme vahetamiseks
Bussiootepaviljonide paigaldamine
linnas
EV100 auks avaliku pargi rajamise I
etapiks Vabaduse/Rakvere tänavate
vahelisel alal
Võidu pargi rekonstrueerimise
projekteerimine
Kreenholmi tn 3b parkla
projekteerimiseks
Eelharidus, koolid, huvikoolid- kokku: 2 359 226
Narva Noorte Meremeeste Klubi
hoonete kompleksi aadressil Viru 18
renoveerimine ja sisustamine huvikooli
tehnilise ja materiaalse baasi
kaasajastamiseks ja noorsootöö
toetamiseks
Narva 6. Kooli (Kerese tn 22) juures
690 000
asuva staadioni rekonstrueerimine, sh
projekteerimine
Pähklimäe Gümnaasiumi drenaaži
245 000
ehitamine vastavalt projektile
Narva Keskraamatukogu –
373 716

Tegevjuht

SF

kokku

OF

10 000

30 000

SF

kokku

OF

11 000

11 000

30 000

245 000
373 716

SF

0
373 716

373 716

305 309

305 309

82%
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

8 112

8 112

2%

120 000

104 838

104 838

87%

60 000

60 000

59 997

59 997

100%

234 000

263 700

263 700

261 257

261 257

99%

70 000

70 000

77 305

77 305

71 050

71 050

92%

15 000

15 000

15 000

15 000

14 100

14 100

94%

140 000

140 000

230 000

230 000

0

0

0%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF

3.37

3.38

3.39
3.40

3.41

3.42

3.43

tuletõkkeuste paigaldamine; Narva
Spordikooli Energia ventilatsioonikambrist
tuletõkkesektsioonide moodustamine;
Narva Paju Kooli ja Õpilaskodu evakuatsiooni- ja avariivalgustuse
paigaldamine; Võidu tn 4 basseini
hoone - elektrivarustuse paigaldamine
ning automaatse
tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
paigaldamine, sh:
ventilatsioonisüsteemi agregaadi
automaatse väljalülitumise ühendamine
tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga;
Haigla tn 6 hoone – tuletõkkeuste
paigaldamine
Narva Spordikeskuse Rakvere 22d
katuse renoveerimine ning tamburi
projekteerimine ja paigaldamine
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi poiste
töökodade projekteerimine ja
renoveerimine
Narva Keeltelütseumi spordikompleksi
osaline renoveerimine
Narva Lasteaia Sipsik välisvalgustuse,
mänguväljakute projekteerimine ja
ehitamine
Narva Lasteaia Potsataja territooriumi
heakorrastustööde teostamine (sh
välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia
projekteerimine ja paigaldamine)
Narva Muusikakooli (Karja 3) hoone
ruumides heliisolatsiooni
projekteerimine ja paigaldamine
Narva Lasteaia Kirsike territooriumi
heakorrastustööde teostamine (sh laste
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SF

kokku

OF

293 080

293 080

120 000

SF

kokku

OF

393 080

393 080

120 000

120 000

60 000

60 000

234 000

SF
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

72 946

72 946

100%

974

0

0

0%

18 576

18 576

18 576

18 576

100%

11 964

11 964

11 964

11 964

100%

7 920

7 920

7 920

7 920

100%

50 000

50 000

49 123

49 123

98%

140 000

140 000

38 820

38 820

28%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF

3.44

3.45

3.46

3.47

3.48
3.49

3.50

mänguväljakute paigaldamine,
välisvalgustus, kõnniteede ja piirdeaia
projekteerimine ja paigaldamine)
Akende vahetamine Narva
Linnavalitsuse Kultuuriosakonna
hallatavates asutustes (Narva
Koorikool, Narva 6. Kool (Kerese tn
22))
Narva Soldino Gümnaasiumi
võrkpallimänguväljaku ehitamine
vastavalt projektile
Narva 6. Kooli abihoone
vihmaveetorude süsteemi vahetamine
ning sillutisriba ehitamine
Narva Soldino Gümnaasiumi hoone
paneelidevaheliste liitekohtade
renoveerimine
Narva Pähklimäe Gümnaasiumi juurde
viiva tee projekteerimine
Narva Kunstikooli (Kreenholmi tn 25)
töökoja teise osa renoveerimine (sh
ventilatsioon, elektrivarustus, WCruumid)
Narva linnas spordiväljaku
projekteerimine ja ehitamine

kokku

OF

kokku

OF

71 500

71 500

72 947

72 947

974

974

974

25 956

25 956

20 000

20 000

OF
4
4.1

4.2
4.3
4.4

Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
Narva Paemurru Spordikool jääpuhastusmasina koos lisavarustusega
hankimine
Narva Spordikeskusele jooksuraja
hankimine
Narva Lasteaias Karikakar fonolukuga
varustatud välisukse paigaldamine
Narva Lasteaias Kaseke fonolukuga
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SF

SF

SF

SF

SF

kokku

OF

kokku

OF

kokku

kokku

100 000

100 000

170 938

170 938

69 061

SF

69 061

40%

100 000

100 000

100 000

100 000

0

0

0%

7 090

7 090

7 090

7 090

100%

1 695

1 695

1 695

1 695

100%

1 874

1 874

1 874

1 874

100%
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2017.a kinnitatud eelarve

2017.a täpsustatud eelarve

2017.a eelarve täitmine

kokku

2017.a
eelarve
täitmise %
kokku

1 920

1 920

100%

31 317

31 316

31 316

100%

1 788

1 788

1 788

1 788

100%

5 000

5 000

4 320

4 320

86%

13 038

13 038

13038

13 038

100%

7 216

7 216

6020

6 020

83%

kokku
10 000
10 000

OF
0
0

kokku
0
0

kokku
0%
0%

Kohustiste (laenude) võtmine kokku
OF

SF

kokku

varustatud välisukse paigaldamine
4.5 Narva Lasteaia Põngerjas küttesüsteemi
väljavahetamine
4.6 Narva Kreenholmi Gümnaasiumi
basseini varustamine seadmetega
4.7 Narva Soldino Gümnaasiumi
soojussõlme tsirkulatsioonipumba
vahetamine
4.8 Narva Kesklinna Gümnaasiumi hoone
ehitustehnilise ekspertiisi koostamine
4.9 Narva Spordikeskuse profiiltegevuse
tagamiseks suurde mängusaali
elektrimootoritega lae alla kokku
keritavate vahekardinatega süsteemi
hankimiseks ja paigaldamiseks
4.10 Narva Spordikooli Energia aadressil
Tallinna mnt 30 Narva asuvasse
võimlasse võrk- ja korvpallis võistluste
läbiviimiseks elektroontabloosüsteemi
hankimiseks ja paigutamiseks
5
5.1

Narva Linnakantselei
Linnavalitsuse hoone elektrisüsteemi
renoveerimine, sh projekteerimine

OF
10 000
10 000

SF

kokku
10 000
10 000

OF

kokku

OF

1 920

1 920

31 317

OF
10 000
10 000

SF

SF

SF

SF

Eelarve täitmise aruannet selgitab lisa nr 26.
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Narva linna 2017.aasta eelarves ettenähtud toetuste väljamaksmine
eurodes
Nimetus
1
2
3

Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

4

Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

5

Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond

6

Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
7 Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
8 Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
9 Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
10 Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakond
11 Narva linna
Sotsiaalabiamet
12 Narva linna
Sotsiaalabiamet
13 Narva linna
Sotsiaalabiamet
14 Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet
15 Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet
16 Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet
17 Narva Linna Arenduse ja
Ökonoomika Amet
18 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet

Tegevjuht

Saaja
MTÜ STUUDIOTEATER
ILMARINE
SA NARVA
ALEKSANDRI KIRIK
Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kiriku Narva
Issanda Ülestõusmise
Peakiriku Kogudus
Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kiriku Narva
Jumalaema Narva Ikooni
Kogudus
Moskva Patriarhaadi Eesti
Õigeusu Kiriku Narva
Pühade Apostlisarnaste
Kirilluse ja Metodiuse
Kogudus
Eesti Evangeelne Luterlik
Kirik Narva Kogudus
SA Narva Muuseum

Kinnitatud Täpsustatud

Täitmine

Täitmise %

10 000

10 300

10 300

100%

4 500

4 500

4 500

100%

5 000

13 000

13 000

100%

5 000

10 000

10 000

100%

5 000

10 000

10 000

100%

5 000

10 000

10 000

100%

229 135

359 135

359 135

100%

89 980

102 780

102 780

100%

6 000

8 840

8 840

100%

2 000

2 000

100%

5 500

5 500

100%

59 371

59 371

59 371

100%

13 780

13 780

13 780

100%

10 102

10 102

10 102

100%

228 839

285 801

285 801

100%

40 000

62 000

62 000

100%

15 000

20 470

20 470

100%

SA Narva Sadam (laen)

9 500

9 500

100%

MTÜ Neli Käppa

2 000

2 000

100%

MTÜ JALGPALLIKLUBI
NARVA TRANS
MTÜ Narva Jalgpalli Liit
MTÜ NARVA
LASKESPORDIKLUBI
MTÜ Sõjaväeteenistuse ja
lahingutegevuse veteranide
liit "Bastion"
MTÜ LASTE
PÄEVAKESKUS LAD
MTÜ VIRUMAA
HEATEGEVUSKESKUS
MTÜ Narva avatud
noortekeskus RLK
SA Narva Linna Arendus
SA Narva Linna Arendus
(laen)
SA Narva Sadam
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19 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
20 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
21 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
22 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
23 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
24 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
25 Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet

Tegevjuht

MTÜ Narva kasside SOS
MTÜ NarvaKassituba
MTÜ Ayuda
SA Narva Linnaelamu

560 970

SA Narva Linnaelamu (laen)

2 000

2 000

100%

13 047

13 047

100%

2 000

2 000

100%

588 114

588 114

100%

288 000

197 376

69%

SA Vaivara Kalmistud

131 199

131 199

131 199

100%

Toetus linnaeelarvest
avaliku liiniveo
korraldamiseks
KOKKU

809 076

809 076

783 821

97%

2 227 952

2 832 515

2 716 636

96%
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Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Konsolideerimigrupi raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud
arvestusmeetodid ja hindamisalused
Käesolev konsolideerimisgrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud vastavuses
Eesti hea raamatupidamistavaga. Eesti hea raamatupidamistava tugineb rahvusvaheliselt
tunnustatud arvestuse ja aruandluse põhimõtetele. Selle põhinõuded on kehtestatud
raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja
antud juhendid (RTJ) ning avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend (edaspidi
üldeeskiri).
Konsolideerimigrupi
raamatupidamise
aastaaruanne
on
koostatud
lähtudes
soetusmaksumuse printsiibist, v.a olulised enne 1995. a soetatud kinnisvarainvesteeringud
ja materiaalne põhivara, mis on kajastatud ühekordselt ümberhinnatud väärtuses.
Konsolideerimigrupi raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes eurodes, v.a
eelarve täitmise aruanne, mis on koostatud eurodes.
Varade ja kohustiste jaotus lühi- ja pikaajalisteks
Varad ja kohustised on bilansis jaotatud lühi- ja pikaajalisteks lähtudes sellest, kas vara või
kohustise eeldatav valdamine kestab kuni ühe aasta või kauem arvestatuna
bilansikuupäevast.
Raha ja raha ekvivalendid
Rahaks ja selle ekvivalentideks on loetud:
-sularaha kassas
-arvelduskontode jäägid pankades ja raha teel
-lühiajalised tähtajalised deposiidid ja kõrge likviidsusega investeeringuid
Deposiitidelt bilansikuupäevaks
kogunenud
laekumata intressid
viitlaekumistena.

kajastatakse

Finantsinvesteeringud
Lühiajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse turuväärtuses likviidsuse tagamiseks
hoitavaid rahaturu- ja intressifondide aktsiaid ja osakuid ning lühiajalise kauplemise
eesmärgil hoitavad võlakirju.
Muude pikaajaliste finantsinvesteeringutena kajastatakse aktsiaid ja osi, millest grupp omab
alla 20%. Kui nimetatud pikaajalised finantsinvesteeringud on tehtud avalikku sektorisse
kuuluvatesse äriühingutesse koostöös teiste kohalike omavalitsuste üksustega siis neid
kajastatakse sarnaselt olulise mõju all olevate osalustega. Finantsinvesteeringute oste ja
müüke kajastatakse järjepidevalt tehingupäeval.
Nõuded
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtudes
tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse kliendi
laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.
Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes
arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise 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.
Tegevjuht
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Varud
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest
soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude arvestamisel kasutatakse
konsolideerimisgrupis nii FIFO kui ka kaalutud keskmise soetushinna meetodit.
Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui see on madalam
nende soetusmaksumusest.
Valitseva ja olulise mõju all olevad üksused
Valitseva mõju korral omab konsolideerimisgrupp üldreeglina üle 50% hääleõigusest
vastava üksuse nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis. Olulise mõju all olevaks loetakse
üksusi, mille nõukogus või muus kõrgemas juhtorganis omab konsolideerimisgrupp 20
kuni 50% hääleõigusest.
Osalused konsolideerimata aruannetes
Aruandekohustislase bilansis kajastatakse tuletatud soetusmaksumuses neid osalusi
sihtasutustes, mittetulundusühingutes ja äriühingutes, mille üle aruandekohustislasel on
valitsev mõju. Tuletatud soetusmaksumuses kajastatakse konsolideerimata aruannetes ka
osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes (sidusettevõtjad). Alla 50%-lisi osalusi
sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ei kajastata bilansis, vaid need on soetamisel
kajastatud kuluna.
Tuletatud soetusmaksumuseks loetakse kuni 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
väärtus kapitaliosaluse meetodil ning peale 31.12.2003 soetatud osaluste korral nende
soetusmaksumus. Tuletatud soetusmaksumus hinnatakse alla, kui osaluse objekti
omakapitalist aruandekohustislasele kuuluv osa (valitseva mõju all olevate sihtasutuste ja
mittetulundusühingute korral nende omakapital tervikuna) on langenud allapoole osaluse
bilansilisest väärtusest. Kajastatud allahindlusi taastatakse järgmistel perioodidel, kuid
mitte kõrgemale tuletatud soetusmaksumusest.
Konsolideerimine
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute tegevus kajastub
konsolideeritud aruandes alates valitseva või olulise mõju tekkimisest kuni selle
katkemiseni.
Valitseva mõju all olevate üksuste ja olulise mõju all olevate äriühingute soetamist
kajastatakse ostumeetodil, mille korral hinnatakse omandatud osaluste varad ja kohustised
nende õiglases väärtuses (v.a ühise kontrolli all toimuvad soetused, mida kajastatakse
nende raamatupidamisväärtuses).
Valitseva mõju all olevate üksuste finantsnäitajad on konsolideeritud aruannetes liidetud
rida-realt meetodil, kusjuures konsolideerimisel hõlmatud üksuste omavahelised nõuded,
kohustised, tulud, kulud ning realiseerumata kasumid ja kahjumid on elimineeritud.
Osalusi olulise mõju all olevates äriühingutes kajastatakse konsolideeritud aruannetes
kapitaliosaluse meetodil.
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid, mida kasutatakse hinnanguliselt pikema
perioodi jooksul kui üks aasta ja mille soetusmaksumus on alates 5000 eurost (kuni
31.12.2015 soetatud varade korral alates 2000 eurost). Alates 01.01.2017 rakendatakse
põhivara soetamisel uut piirmäära 5000 eurot ning seetõttu antud aruandes oli põhivara
soetusmaksumusega alla 5 000 euro seisuga 31.12.2016 kantud bilansist välja.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis vastavad materiaalse põhivara mõistele,
liidetakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele. Rekonstrueerimisväljaminekute
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lisamisel hinnatakse vara järelejäänud kasulikku eluiga ja vajadusel reguleeritakse
põhivara kulumi normi.
Põhivara tasuta võõrandamist, mida ei saa lugeda osaluse või finantsinvesteeringu
soetamiseks, kajastatakse mitterahalise sihtfinantseerimisena. Avaliku sektori üksuselt
mitterahalise sihtfinantseerimise saamisel võetakse saadud põhivara bilanssi arvele
põhivara üleandja poolt näidatud jääkväärtuses ning kajastatakse mitterahalise
sihtfinantseerimise tulu.
Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud selle
kasutuselevõtmiseks, v.a soetusega kaasnevad maksud, lõivud, laenu-, koolitus- ja
lähetuskulud, mis kajastatakse kuluna.
Põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt selle
kasulikust tööeast. Kui põhivara koosneb erineva hinnangulise kasuliku elueaga
komponentidest, mille soetusmaksumust on võimalik usaldusväärselt hinnata, võetakse
komponendid eraldi arvele.
Grupis kasutatavad kulumi normid aastas on järgmised:
Hooned ja rajatised
Masinad ja seadmed
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia seadmed
Inventar, tööriistad

2-20 %
5-50 %
33-50 %
5-50%

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku elueaga üle ühe
aasta ja soetusmaksumusega alates 5000 eurost (kuni 31.12.2015 soetatud varade korral
alates 2000 eurost). Alates 01.01.2017 rakendatakse põhivara soetamisel uut piirmäära
5000 eurot ning seetõttu antud aruandes oli põhivara soetusmaksumusega alla 5 000 euro
seisuga 31.12.2016 kantud bilansist välja.
Immateriaalset põhivara kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud
akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused.
Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja
amortisatsioonimäärad aastas on järgmised:
Immateriaalne põhivara
5-50 %
Uurimis- ja arenguväljaminekud on kajastatud tekkimisel kuluna.
Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad, hooned ja
rajatised), mida hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida
konsolideerimisgrupp ega ükski teine avaliku sektori üksus ei kasuta oma põhitegevuses.
Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil (soetusmaksumuses,
millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud allahindlused) analoogiliselt
materiaalse põhivara kajastamisele.
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.
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Seoses maareformi kestmisega on ümberhindluste kajastamist jätkatud ka peale 2005. a,
võttes arvele aruandeperioodil mõõdistatud ja maakatastrisse kantud maad. Samuti
võetakse ümberhindlusena jätkuvalt arvele aruandeperioodil omandatud peremehetut vara,
mis on saadud seoses pärijate puudumisega.
Varade ümberhindamiseks kasutatakse eelisjärjekorras turuhinda. Objektide korral, millel
turuhind puudub, kasutatakse õiglase väärtuse määramiseks jääkasendusmaksumuse
meetodit. Maa arvelevõtmiseks kasutatakse maksustamishinda, kui turuhind pole teada.
Renditud varad
Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga
seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse
kasutusrendina.
Konsolideerimisgrupp on rentnik:
- Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse
summas. 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 kohustist vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning
intressikuluks.
- Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Konsolideerimisgrupp on rendileandja:
Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt
muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse tuluna lineaarselt rendiperioodi jooksul.
Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud
netoinvesteeringu summas. Rentnikult saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude
põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.
Finantskohustised
Finantskohustised kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, kasutades efektiivset
intressimäära, v.a edasimüügi eesmärgil soetatud finantskohustised ja tuletisinstrumendid,
mida kajastatakse õiglases väärtuses. Olulised tehingukulutused võetakse efektiivse
intressimäära arvutamisel arvesse ja kantakse kohustise eluea jooksul intressikuludesse.
Eraldised ja potentsiaalsed kohustised
Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustisi, millel on seaduslik
või lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustislase senisest tegevuspraktikast ning
mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või maksetähtaeg ei
ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust ja
kogemustest.
Lubadused, garantiid ja muud kohustised, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda
kohustisteks, kuid mille kohustisena realiseerumise tõenäosus on alla 50%, on
avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades tingimuslike kohustistena.
Toetused
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega 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.
Tegevjuht
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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, sihtfinantseerimise summa aga kajastatakse samal ajal tuluna.
Tegevustoetustena on antud ja saadud toetused, mis antakse saajale lähtudes tema
põhikirjalistest ülesannetest ja arengudokumentides määratud eesmärkidest. Tegevustoetusi
kajastatakse toetuse andja poolt raha ülekandmisel kuluna ja toetuse saaja poolt tuluna raha
laekumisel.
Tulude arvestus
Kogutud maksude ning loodusvarade kasutamise ja saastetasude tulu võetakse arvele
tekkepõhiselt vastavalt Maksu- ja Tolliameti ja Keskkonnaministeeriumi poolt esitatud
teatistele. Kohalike maksude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud
maksudeklaratsioonidele. Lõivutulu kajastatakse lõivuga maksustatud toimingu päeval ning
trahve trahvide määramise päeval. Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud 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
kajastatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu kajastatakse
dividendide väljakuulutamisel.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud
mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei saa arvata sisendkäibemaksuks,
kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud tegevuskulud. Dividendide
väljamaksmisega kaasnev tulumaks kajastatakse kuluna dividendide väljakuulutamisel.
Arendusväljaminekud kajastatakse tekkimise momendil kuluna.
Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine
Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on võetud aluseks tehingu toimumise
päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud
monetaarsed finantsvarad ja –kohustised on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse
bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel.
Välisvaluutatehingutest ning varade ja kohustiste ümberhindamisest saadud kasumid ja
kahjumid on kajastatud tulemiaruandes.
Seotud osapooled
Seotud osapoolteks loetakse Narva linna volikogu ja valitsuse liikmed ning asutuste juhid,
kellele on antud õigus iseseisvalt lepinguid sõlmida, konsolideerimisgruppi kuuluvate
sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute nõukogude ja juhatuste liikmed, kõigi
eelpool loetletud tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete lähedased pereliikmed, samuti ka
nende valitseva ja olulise mõju all olevad sihtasutused, mittetulundusühingud ja äriühingud.
Aastaaruandes kuulub avaldamisele informatsioon seotud osapooltega tehtud tehingute
kohta kui need ei vasta õigusaktidele või raamatupidamiskohustuslase sisedokumentide
üldistele nõuetele või turutingimustele.Informatsioon seotud osapoolte kohta on esitatud
lisas 23.
Tegevjuht
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Bilansipäevajärgsed sündmused
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustiste 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 kohustiste hindamisel arvesse
võetud, kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on
avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades. Andmed on kajastatud seisuga
30.04.2018.a.
Eelarve täitmise aruanne
Narva linna eelarve koostatakse KOFS alusel kassapõhisel põhimõttel konsolideerimata
kohaliku omavalitsuse kohta. See jaotatakse 5 ossa: põhitegevuse tulud, põhitegevuse
kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus, likviidsete varade muutus.
Eelarve täitmise aruandes esitatakse esialgne e.kinnitatud eelarve, lõplik eelarve ja eelarve
täitmine. Lõplik eelarve on esialgne eelarve koos lisaeelarvetest, sihtotstarbeliselt saadud
toetuste tuludest ja nendega seotud kuludest ja investeeringutest lisandunud eelarve ning
reservfondi kasutusele võtmise otsustest tulenevate muudatustega korrigeeritud eelarve.
Eelarve täitmise aruandes kajastatakse reservfond järgmiselt:
1)
esialgses eelarves kajastatakse reservfond ühel real eraldi vastava nimetusega
põhitegevuse kuluna;
2)
lõplikus eelarves kajastatakse reservfondi real summa, mille võrra pole
reservfondist tehtud väljamakse otsuseid (kasutamata jääk)
3)
tegelik kulutamine kajastatakse vastavalt tegelikult tehtud kuludele.
Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lisas 26.
Eelarve täitmise aruanne erineb teistest aruannetest, kuna selles ei ole kohustist avaldada
eelmise perioodi võrdlusandmeid, selle eesmärgiks on võrrelda eelarvet selle tegeliku
täitmisega.
Selgitused ja põhjendused esialgse eelarve ja lõpliku eelarve oluliste vahede kohta ning
selgitused ja põhjendused lõpliku eelarve ja eelarve täitmise oluliste vahede kohta on
esitatud lisas 26.
Kuna eelarve täitmise aruanne on koostatud linnavalitsuse kohta (konsolideerimata)
kassapõhiselt, ei ole võimalik selle andmeid võrrelda tekkepõhistes konsolideerimata
aruannetes (vt lisa 25) kajastatud andmetega. Lisaks kassapõhisest printsiibist tulenevatele
ajalistele erinevustele on selles kasutusel veel järgmised olulised 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) 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).
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Lisa 2 Raha ja selle ekvivalendid
tuh.eurodes

2017
16
11 893
2 466
14 375
2

Sularaha
Arvelduskontod pankades
Tähtajalised deposiidid pangas
Raha ja selle ekvivalendid kokku
Rahalt ja rahaturufondi osakutelt teenitud intressitulu

2016
14
10 580
3 059
13 653
2

Lisa 3 Maksud, lõivud, trahvid
tuh.eurodes

A. Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded ja maksukohustised
Lühiajalised nõuded
31.12.2017 31.12.2016
Maksud brutosummas
sh tulumaks
2 799
2 299
maamaks
10
8
käibemaks
0
0
sotsiaalmaks
0
0
töötuskindlustusmaksed
0
0
kogumispensionimaksed
0
0
muud maksud
11
7
Kokku maksud
Loodusressursside kasutamise ja
saastetasud
Trahvid brutosummas
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded
Kokku maksud, lõivud ja trahvid

Lühiajalised kohustised
31.12.2017 31.12.2016
623
0
67
1 235
82
51
4

565
0
64
1 127
74
46
5

2 820

2 314

2 062

1 881

0
62
-62
2 820

0
62
-62
2 314

113
0
0
2 175

115
0
0
1 996

B. Maksu-, lõivu- ja trahvitulud

Maksud
Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Lõivud (vt lisa 14)
Loodusressursside kasutamise ja saastetasud (vt lisa 16)
Tasud vee erikasutusest
Trahvid (vt lisa 16)
Intressitulu (vt lisa 16)
Kokku maksud, lõivud, trahvid

Tulud
2017
26 544
26 186
256
97
5
62
2
2
70
9
26 687

2016
24 792
24 422
249
99
22
64
2
2
30
12
24 900

Kohalike maksude seaduse alusel on Narvas kehtestatud reklaamimaks ning teede ja tänavate sulgemise maks.
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Lisa 4 Muud nõuded ja ettemaksed
tuh.eurodes

Nõuded ostjate vastu, sh
Brutosummas
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
Viitlaekumised 1 sh,
Intressinõuded
Ebatõenäoliselt laekuvaks hinnatud
nõuded ostjate vastu
Muud viitlaekumised
Laenunõuded
Nõuded toetuste eest (vt lisa 15)
Muud nõuded
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded
Ettemakstud toetused
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Kokku
1

31.12.2017
31.12.2016
Lühiajaline Pikaajaline Lühiajaline Pikaajaline
osa
osa
osa
osa
2 132
0
1 954
0
2 255
0
2 500
0
-123
0
-546
0
270
0
287
0
5
0
4
0
-4
269
3
471
8
1 071
12
113
4 080

0
0
16
0
0
0
0
0
16

-3
286
1
67
17
970
1
59
3 356

0
0
17
0
0
0
0
0
17

Viitlaekumiste osas on kajastatud lõpetamata ravijuhtude raviteenused, mis osutatud aruandeaastal.

Lisa 5 Varud
tuh.eurodes

Tooraine ja materjalid
Muud varud müügiks
Ettemaksed varude eest
Kokku

Tegevjuht

2017
158
1
0
159

2016
157
0
1
158
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Lisa 6 Osalused tütar- ja sidusettevõtjates
tuh.eurodes

A. Tütarettevõtjad
Konsolideerimisgrupi kuuluvad üksused1
Käesolevas aastaaruandes on rida-realt konsolideeritud järgmised üksused:
Osaluse bilansiline
väärtus Narva LV
Tulud
Kulud
Tulem
Varad
Kohustised
Netovara
bilansis
2017
100
1 235
-1 314
-79
537
-121
416
12
SA Narva Linnaelamu
2016
100
1 212
-1 227
-15
602
-108
494
12
2017
100
17 679
-17 946
-267
16 430
-2 215
14 215
2 707
SA Narva Haigla
2016
100
18 779
-17 968
811
16 626
-2 144
14 482
2 707
2017
100
44
-42
2
16
-1
15
1
SA Narva Sadam
2016
100
20
-24
-4
17
-4
13
1
2017
100
860
-840
20
1 002
-113
889
168
AS Transservis-N
2016
100
866
-842
24
973
-105
868
168
2017
99
4 125
-6 334
-2 209
63 865
-4 116
59 749
4 633
AS Narva Vesi
2016
99
4 183
-6 270
-2 087
65 969
-4 320
61 649
4 322
2017
99
222
-237
-15
58
-48
10
10
OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus
2016
99
183
-219
-36
88
-63
25
25
2017
100
461
-399
62
322
-42
280
42
SA Narva Linna Arendus
2016
100
175
-183
-8
230
-12
218
42
2017
7 573
kokku
2016
7 277
1
Osaluse bilansilise väärtusena on kajastatud Narva linna osalus tabelis kirjeldatud asutustes. OÜ Narva Jäätmekäitluskeskus osanikena on Narva linn ja AS Uikala
Prügila. AS Narva Vesi osanikena on Narva linn ja Narva-Jõesuu linn. Andmed vähemusosalusest on esitatud konsolideeritud bilansis, mis Narva-Jõesuu linna osa
moodustab 746 tuh.eurot. Andmed aruandeaastal saadud kasumist/kahjumist on esitatud konsolideeritud tulemis, sellest Narva-Jõesuu linna osa moodustab 28 tuh.eurot.
AS Narva Vesi aktsionäride üldkoosolek võttis 28.04.2017 vastu otsuse aktsiaseltsi Narva Vesi aktsiakapitali suurendamise kohta uute aktsiate väljalaskmise teel. Uute
aktsiate arv 162, aktsiate nimiväärtus 1 917,30 eurot. Narva linn maksis 30.05.2017 aktsiate eest 310,6 tuh eurot. Seisuga 31.12.2017 on AS Narva Vesi aktsiakapitalist
Narva linnale kuuluv osa 2273,9 tuh eurot.
täiendavi informatsioon on esitatud ülevaates valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta
Nimetus

Tegevjuht

Aasta

Osaluse
määr %

Tulemiaruande näitajad

Bilansi näitajad aasta lõpus
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Lisa 6 jätkub
B. Sidusettevõtjad
Käesolevas konsolideeritud aruandes on kajastatud kapitaliosaluse meetodil järgmised sidusettevõtjad
Tulemiaruande näitajad
Bilansi näitajad aasta lõpus
Osaluse bilansiline
Osaluse
väärtus Narva LV
määr %
Nimetus
Aasta
Tegevustulud Tegevuskulud
Tulem
Varad
Kohustised
Netovara
bilansis
2017
50
26
-26
0
27
-1
26
3
OÜ Küste
2016
50
26
-25
1
26
-1
25
3
Osaluste bilansiline väärtus ja liikumised
Jääk seisuga
Müüdud
Tulem kapitaliosaluse
Nimetus
31.12.2016
(müügihinnas)
meetodil
Sidusettevõtjad
13
0
0
Küste OÜ
13
0
0

Jääk seisuga
31.12.2017

s.h soetusmaksumus
(allahindlustega) 31.12.2017
13
13

3
3

C.Sihtasutused, kus linn osaleb juhtimises (ei ole kajastatud aruandes osalustena)
Nimetus

SA Vaivara kalmistud
SA Narva Aleksandri Kirik
SA Ida-Virumaa Tööstusalade
Arendus
SA Narva Muuseum

Aasta
2017
2016
2017
2016
2017
2016
2017
2016

Osaluse
määr %
33
33
22
22
14
14
50
50

Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud Tegevuskulud
364
-348
349
-322
2
-4
31
-21
3 191
-593
376
-591
1 641
-1 231
1 236
-1 252

Bilansi näitajad aasta lõpus
Tulem
16
27
-2
10
2 598
-215
410
-16

Varad
Kohustised
166
-42
157
-47
4
-18
283
-295
9 775
-670
7 354
-847
11 100
-257
10 849
-416

Netovara
124
110
-14
-12
9 105
6 507
10 843
10 433

Osaluse
bilansiline
väärtus Narva
LV bilansis
0
0
0
0
0
0
0
0

Lisaks osaleb Narva linn veel Vaivara Kalmistud SA juhtimises, omades nõukogu kahe liikme kaudu 33% hääleõigust ning Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
juhtimises, omades nõukogu ühe liikme kaudu 14% hääleõigust. Samuti ka sihtasutuse Narva Muuseum juhtimises, omades nõukogu kolme liikme kaudu 50%
hääleõigust.
Narva Linnavolikogu võttis 22.02.2017.a vastu otsuse SA Narva Aleksandri Kiriku lõpetamise kohta. Otsus on edastatud teistele asutajatele.

Finantsinvesteeringud
Nimetus

AS Heakorrastus

Tegevjuht

31.12.2017
31.12.2016
Osaluse määr Osaluse jääk kajastatud
Osaluse määr Osaluse jääk kajastatud
(%)
soetusmaksumuses
(%)
soetusmaksumuses
12
0
12
0
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Lisa 7 Kinnisvarainvesteeringud
tuh.eurodes

Soetusmaksumus perioodi alguses
Akumuleeritud kulum perioodi alguses
Jääkväärtus perioodi alguses

2017
16 751
-3 304
13 447

2016
17 269
-3 250
14 019

Aruandeperioodi liikumised
Soetused
Müük
Kulum ja allahindlus
Varade mahakandmine
Ületoodud materiaalse põhivara grupist
Ümberhindlus 1
Üle viidud materiaalse põhivara gruppi
Mitterahaline sihtfinantseerimine (üleandmine)
Kokku liikumised
Soetusmaksumus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus
Jääkväärtus perioodi lõpus

22
-165
-225
0
338
-23
-111
0
-164
16 902
-3 619
13 283

0
-329
-400
-7
369
40
-237
-8
-572
16 751
-3 304
13 447

220
54

449
119

946
1 307
-361

766
1 046
-280

312
113

256
118

14
14

13
13

Müügid müügihinnas
Müügikasum/-kahjum
Kasutusrendile antud varad
Jääkväärtus perioodi lõpus
Soetusmaksumus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt (vt lisa 14)
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud (vt lisa 20)
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel
perioodide
Järgmisel majandusaastal
1

Ümberhindlusena võeti arvele kinnistud (maa ja korterid).
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Lisa 8 Materiaalne põhivara
tuh.eurodes

2017
Hooned ja
rajatised

Maa

Masinad ja
seadmed

Lõpetamata
Muu põhivara
tööd ja
ettemaksed

Kokku

Jääk perioodi alguses
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

2 470
0
2 470

206 706
-56 902
149 804

28 602
-12 272
16 330

2 273
-1 319
954

1 446
0
1 446

241 497
-70 493
171 004

Soetused ja parendused
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
Kulum ja allahindlus
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Üle viidud kinnisvara investeeringutesse
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Mitterahaline sihtfinantseerimine (saamine)
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

0
3
0
-1
-25
0
74
1
0
52

763
109
-6 251
-60
-314
-24
-8
2 925
0
-2 860

601
0
-1 075
-26
0
0
0
79
0
-421

23
0
-215
-1
0
0
0
70
0
-123

4 593
0
-27
-74
0
0
0
-3 106
2
1 388

5 980
112
-7 568
-162
-339
-24
66
-31
2
-1 964

2 522
0
2 522

209 655
-62 711
146 944

29 038
-13 129
15 909

2 337
-1 506
831

2 834
0
2 834

246 386
-77 346
169 040
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2016
Hooned ja
rajatised

Maa

Masinad ja
seadmed

Muu põhivara

Lõpetamata
tööd ja
ettemaksed

Kokku

Jääk perioodi alguses
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Soetused ja parendused
Üle toodud kinnisvarainvesteeringutest
Kulum ja allahindlus
Müüdud põhivara jääkväärtuse mahakandmine
Muu mahakandmine jääkväärtuses
Üle viidud kinnisvara investeeringutesse
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Ümberhindlused
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Tegevjuht

2 369
0
2 369

203 742
-52 046
151 696

36 904
-16 546
20 358

2 494
-1 322
1 172

3 261
0
3 261

248 770
-69 914
178 856

0
3
0
0
-1
-9
0
108
0
101

923
215
-6 143
0
-285
-336
0
59
3 675
-1 892

672
19
-984
-8
-571
-24
-1 192
0
6
-4 028

24
0
-290
0
-85
0
0
0
133
-218

2 113
0
0
0
-114
0
0
0
-3 814
-1 815

3 732
237
-7 417
-8
-1 056
-369
-1 192
167
0
-7 852

2 470
0
2 470

206 706
-56 902
149 804

28 602
-12 272
16 330

2 273
-1 319
954

1 446
0
1 446

241 497
-70 493
171 004
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Kasutusrendile antud varad

Jääkväärtus 31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus 31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum

Hooned
ja
rajatised
2 382
3 160
-778
2 367
3 012
-645

Masinad Muu amortiseeruv
ja
materiaalne
seadmed
põhivara
12
1
60
6
-48
-5
20
2
60
6
-40
-4

Kokku
2 395
3 226
-831
2 389
3 078
-689

Kapitalirendi tingimustel rendile võetud varad
Hooned Masinad Muu amortiseeruv Info- ja
ja
ja
materiaalne
kommunikatsioonite
hnoloogia seadmed
rajatised seadmed põhivara
Jääkväärtus 31.12.2017
3 785
45
0
0
Soetusmaksumus
4 852
91
306
10
Akumuleeritud kulum
-1 067
-46
-306
-10
Jääkväärtus 31.12.2016
3 979
62
28
0
Soetusmaksumus
4 852
92
306
10
Akumuleeritud kulum
-873
-30
-278
-10

Kasutusrenditulud materiaalselt põhivaralt
Kasutusrendile antud põhivara halduskulud
Renditulu katkestamatutelt kasutusrendilepingutelt tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
1. kuni 2. aastal
2. kuni 3. aastal
3. kuni 4. aastal
4. kuni 5. aastal
Peale 5. aastat

2017
239
174
168
48
24
24
24
24
24

Kokku
3 830
5 259
-1 429
4 069
5 260
-1 191
2016
165
208
147
44
19
19
27
19
19

Rahavoogude aruandes kajastub materiaalse põhivara eest tasutud summana 6910 tuh.eurot, mis tuleneb järgmistest
summadest:
1)
aruandeaasta soetuste summa 6023 tuh eurot ,
2)
käibemaksukulu aruandeaasta soetuselt 1155 tuh eurot (vt lisa 20)
3)
on liidetud aasta alguseks tarnijatele tasumata summa 268 tuh eurot. Muutuses on arvestatud ainult need
võlad, mis tasutakse rahaliselt.
Aruandeaastal põhivara müügist laekunud summas on rahavoogude aruandes võetud arvesse summa 223 tuh.eurot
Aruandeaastal võeti ümberhindlusena arvele varem maakatastrisse kandmata maad summas 74 tuh eurot, mis hinnati
maa maksustamishinnas.
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Panga laenude tagatisena panditud varad
Jääkväärtus 31.12.2017
Soetusmaksumus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus
Jääkväärtus 31.12.2016
Soetusmaksumus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum perioodi lõpus

Hooned ja rajatised
8 622
9 246
-624
21 160
21 984
-824

Maa

Õigused
Tarkvara
ja
litsentsid

Muu
immateriaalne
põhivara

40
40
0
0
40
0

Lisa 9 Immateriaalne põhivara
tuh.eurodes

2017

Jääk perioodi alguses
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused
Amortisatsioon
Ümberklassifitseerimine
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus

Kasutusele
võtmata varad
ja ettemaksed

Kokku

589
-589
0

0
0
0

34
-24
10

16
0
16

639
-613
26

0
0
0
0

16
-4
0
12

0
-4
30
26

5
0
0
5

21
-8
30
43

589
-589
0

16
-4
12

64
-28
36

21
0
21

690
-621
69
2016

Jääk perioodi alguses
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
Aruandeperioodi liikumised
Soetused
Amortisatsioon
Varade mahakandmine
Kokku liikumised
Jääk perioodi lõpus
Soetusmaksumus
Kogunenud kulum
Jääkväärtus
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Tarkvara

Õigused
ja
litsentsid

Muu
immateriaalne
põhivara

Kasutusele
võtmata varad
ja ettemaksed

631
-623
8

0
0
0

41
-29
12

9
0
9

681
-652
29

0
-3
-5
-8

0
0
0
0

0
-2
0
-2

7
0
0
7

7
-5
-5
-3

589
-589
0

0
0
0

34
-24
10

16
0
16

639
-613
26

Kokku
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Lisa 10 Võlad tarnijatele ja töövõtjatele
tuh.eurodes

Võlad tarnijatele
Lühiajalised kohustised
Võlad hankijatele toodete ja teenuste eest
Võlad hankijatele põhivara eest
Kokku

2017

2016

780
499
1 279

759
231
990

2017
767
433
1376
1
9
2 586

2016
708
433
1 230
1
5
2 377

2017
158
2 175
136
38
12
48
2 567

2016
239
1 996
122
25
14
76
2 472

Võlad töövõtjatele ...
Töötasu võlgnevus
Deklareerimata maksukohustis
Puhkusetasude kohustis
Võlad majanduskulude eest
Muud võlad töövõtjatele
Kokku
Lisa 11 Muud kohustised ja saadud ettemaksed
tuh.eurodes

Toetusteks saadud ettemaksed (vt lisa 15)
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustised (vt lisa 3)
Muud kohustised
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud
Viitvõlad
Muud toetuste andmise kohustised
Kokku muud kohustised ja saadud ettemaksed
Lisa 12 Eraldised ja tingimuslikud kohustised
tuh.eurodes

lühiajalised kohustised
eraldised kohtuprotsesside suhtes
sh BGM Ehitus OÜ
AS ATKO
eraldised garantiikohustiste tagamiseks
Kokku

jääk seisuga
lisandunud/
31.12.2016
tühistatud
20
20
0
22
42

32
21
11
-22
10

jääk seisuga
31.12.2017
52
41
11
0
52

Antud tabelis on kajastatud kohtuprotsessidest tõenäoliselt tulenevad kulud, lähtudes nende tasumise tähtajast.
AS ATKO Bussiliinid kaebuses Narva Linnavalitsuse otsuse peale tuvastada lepingust ning seadusest vastustajale tulenev
kohustis tasuda talle sooduspileti ja täispileti hinnavahe.
Objektil Narva Noorte Meremeeste Klubi tööde teostamisel, selleks, et vältida tööde peatamist sõlmis Linn kolmepoolse
kokkuleppe töövõtjaga OÜ E&G ja alltöövõtjaga BGM Ehitus OÜ, mille kohaselt linn maksis OÜ E&G ja BGM Ehitus OÜ
sõlmitud lepinguga ettenähtud töövõtutasu otseselt BGM Ehitus OÜ-le OÜ E&G asemel. Viimased maksed olid jäetud
tasumata linna poolt, kuna raamatupidamise algdokumendid ei olnud linnale esitatud. Asjas toimus kohtuistung 24.01.2018.
Ebasoodsa kohtulahendi tegemine on tõenäoline.
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Tingimuslikud kohustised
Tingimuslikud kohustised
Kohtuasjadega seotud kohustised
Tingimuslikud varad
Kohtuasjadega seotud nõuded

31.12.2017
31
31
2
2

31.12.2016
11
11
0
0

Narva linna vastu on esitatud hagid summas 78 tuh eurot. Juhtkonna hinnangul kohustise realiseerimine võrdub nulliga.
Narva Linn on esitanud nõuet summale 1395 tuh eurot. Hagiavaldusega esitatud nõude sissenõudmine ei ole tõenäoline.

Sõlmitud hankelepingud, summas 7 395 tuh.eurot. Siinkohal on kajastatud lepingud teostatavate
rekonstrueerimistööde osas (6 934 tuh.eurot ) ning
Sh tähtajaga
Kokku
Kuni 1 aasta
Kokku 2017
7 395
7 395
Kokku 2016
4105
4105

Muud võetud kohustised
Muud võetud kohustised
Kokku 2017
Kokku 2016

Tegevjuht

Sh tähtajaga
Kuni 1 aasta

Kokku
16
8

16
8
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Lisa 13 Laenukohustised
tuh.eurodes

Liik

Jääk seisuga 31.12.2017
Laenud
Kapitalirent
Jääk seisuga 31.12.2016
Laenud
Kapitalirent

KOKKU
Kuni 1 aasta
Põhiosa
26 929
6 505
6 366
22 267
139
4 662
27 397
5 477
5 346
22 604
131
4 793

Sh tähtajaga
1 kuni 2
2 kuni 3
3 kuni 4
aastat
aastat
aastat
6 050
4 901
2 247
5 905
4 751
2 082
145
150
165
5 312
4 827
3 521
5 173
4 682
3 372
139
145
149

4 kuni 5
aastat
698
535
163
1 299
1 134
165

üle 5 aasta
6 528
2 628
3 900
6 961
2 897
4 064

Aruandeperioodil toimunud liikumised

Saadud pangalaenud1
Võetud kapitalirendikohustised
Tagasi makstud pangalaenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
Kapitalirendikohustiste vähenemine seoses
valitseva mõju kadumisega

2017
5 787
0
-6 124
-132

2016
3 692
56
-9 160
-126

0

-1 181

1

Aruandeaastal sõlmis linn AS ga SEB Pank laenulepingu linna eelarves ettenähtud investeeringute finanseerimiseks. Leping oli sõlmitud 5. aastaks
summale 8,4 mln.eurot, intressimääraga 6 kuu Euribor+0,45%.
Vastavalt Narva Vesi AS ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse vahelisele laenulepingule on laenu katteks panditud hoone (veepuhastusmaja aadressiga
Kulgu tn.1), hüpoteegi summa on 5 715 tuh.eurot. Laenu lõpptähtaeg saabub 24.08.2033.а.

Aruandeperioodi kulud

Intressikulu
Pangalaenudelt
Kapitalirendilt
Kokku intressikulu

2017

2016

-141
-298
-439

-185
-306
-491

Kapitalirendi tingimustel renditud põhivarade kohta on esitatud informatsioon lisas 8.
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Lisa 14 Kaupade ja teenuse müük
tuh.eurodes

Tulud tervishoiust
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud
Tulud haridusalasest tegevusest 1
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest
Muu toodete ja teenuste müük
Üür ja rent (vt lisa 7,8)
Tulud spordi- ja puhkealasest tegevusest
Tulud muudelt majandusaladelt
Tulud kultuuri- ja kunstialasest tegevusest1
Tulu keskkonnaalasest tegevusest
Riigilõivud (vt lisa3)
Õiguste müük
Tulud üldvalitsemisest
Kokku kaupade ja teenuste müük
1

2017
17 239
4 247
2 532
1 236
979
579
357
240
25
176
62
21
1
27 694

2016
17 272
4 303
2 127
1 140
1 023
442
425
202
184
154
64
20
1
27 357

Täiendav informatsioon on esitatud lisas 26
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Lisa 15 Saadud toetused
tuh.eurodes

2017 tulud

Jääk 31.12.2017

1 483
0
178
27
0

908
0
0
371
371

25 490
25 250
73
0
0

471
0
0
54
54

12
0
0
0
0

158
0
1
2
0

Toetuste
saamise
bil.välised
nõuded
projektide
osas
14 774
0
0
1 764
1 158

0

0

0

0

0

0

381

0

0

0

0

0

0

213

16

0

0

0

0

0

12

37
32

316
0

0
0

296
0

0
0

0
0

4 564
0

0

190

0

190

0

0

3 745

0

95

0

83

0

0

817

2

31

0

22

0

0

2

926

193

2

98

12

155

112

56

26

0

74

0

16

35

18
39
35

0
167
6

0
0
33

16
0
1

0
0
0

0
32
0

0
0
0

12

0

0

0

0

0

175

16

0

0

0

0

Saadud
Saadud
sihtfinantseeri sihtfinantseerimine
Saadud
mine
põhivara
tegevustoetused
tegevuskuludeks
soetamiseks

Rahalised finantseerimised
Riigieelarvest toetus-ja tasandusfondi1
Haridus- ja Teadusministeerium
SA Keskkonnaivesteeringute Keskus
Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus
Narvalasteaia Kakuke (Hariduse tn 30)
renoveerimine ja lasteajahoones energiatõhususe ja
taastuvenergia kasutuse edendamine
Narva lasteaia Punamütsike (Viru 4) renoveerimine
ja lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuse edendamine
Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid Narva
õpilastele 2017/2018.
Ettevõtluse Arendamise SA
KÜK
sh projekt Narva linnapiirkonna jalg- ja
jalgrattateede võrgustiku rajamine, I etapp
projekt Pimeaia pargi rekonstrueerimine, II etapp
Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3)
energiasäästu suurendamine
Residendid,sihtasutused ja mittetulundusühingud,
äriühingud ja füüsilised isikud,mitteresidendid
Väikesadamad iga 30 miili kaugusel-elavdatud
veeturismi teenuste arendamise Soome lahe idaosas
Linnalt Linnale meie Euroopa heaks
Narva Keskraamatukogu Ameerika teabekeskus
Kultuuriministeerium
Narva Rahvaste maja vähemusrahvuste
kultuuriseltside ruumide remont
Rahandusministeerium
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ettemaksed
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Maanteetranspordi korraldamiseks ühistranspordi
sihtotstarbelise toetuse eraldamine
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
TEN-T transiitteede rekonstrueerimistööd Narvas
Sotsiaalministeerium, erakorralise meditsiini osakonna
renoveerimiseks
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove
projekt Narva Eesti Gümnaasiumi
ümberkorraldamisel tekkiva põhikooli õppehoone
ehitamine ja sisustamine
Narva taksojuhtide eesti keele oskuse arendamine
edukamaks toimetulekuks tööturul
Kaupadena saadud mitterahalised
sihtfinantseerimised
Kokku

48

0

0

0

0

0

0

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5 997
5 997

4

0

0

5

0

0

100

6

132

13

0

0

2 337

0

6

0

6

0

0

2 266

4

0

0

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

1 483

910

25 490

471

12

158

14 774

1

Vastavalt iga-aastasele riigieelarveseadusele kantakse riigieelarvest kohalike omavalitsuste üksuste (kov) tasandusfondi, hariduskuludeks, toimetulekutoetuseks,
sotsiaaltoetuse ning –teenuste osutamiseks, kohalike teede hoiuks summad, mille täpsemat kulutamist riik ei jälgi. Vastavalt üldeeskirjale liigitatakse nimetatud toetus
mittesihtotstarbeliseks ning kajastatakse kassapõhiselt tuluna.

Sh lisainformatsioon projektide kohta on esitatud ülevaates Narva linna arengukava täitmisest. Informatsioon täiendavate laekumiste kohta on avaldatud lisas 26
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1 220
0
258
439
18
0
32

86
0
35
9
1
1
18

24 626
23 419
165
10
0
0
0

67
0
0
39
2
0
0

1
0
0
1
0
0
0

240
0
2
59
0
0
0

Toetuste
saamise
bil.välised
nõuded
projektide
osas
1 747
0
17
72
1 380
1 370
0

0

18

0

0

0

0

0

32

0

0

0

0

0

0

54

2

2

20

0

106

182

15

0

0

0

0

0

0

23

0

0

20

0

0

117

3
0
24
222
15

0
0
0
21
0

0
0
30
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
45
5
68
0

16
49
0
0
0

14

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

3

0

0

0

158
1 220

0
86

0
24 626

3
67

0
1

0
240

96
0

2016 tulud

Jääk 31.12.2016

Saadud
Saadud
sihtfinantseeri sihtfinantseerimine
mine
põhivara
tegevuskuludeks
soetamiseks

Rahalised finantseerimised
Riigieelarvest toetus-ja tasandusfondi
Haridus- ja Teadusministeerium
Valitsusessektorisse kuuluvad üksused
SA Keskkonnaivesteeringute Keskus
Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus
Ettevõtluse Arendamise SA
sh Ventilatsioonisüsteemi paigaldamine Narva
Keeltelütseumi
KÜK
Residendid,sihtasutused ja mittetulundusühingud,
äriühingud ja füüsilised isikud,mitteresidendid
projekt “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi
kindluste ansambli kui ühtse kultuuri ja turismi objekti
arendamine” LSP6
Väikesadamad iga 30 miili kaugusel-elavdatud
veeturismi teenuste arendamise Soome lahe idaosas
Linnalt Linnale meie Euroopa heaks
Narva Keskraamatukogu Ameerika teabekeskus
Kultuuriministeerium
Rahandusministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Eelanalüüs - ettevalmistus uuele infosüsteemile e.
linna majandustarkvarale üleminekuks
Sotsiaalministeerium, erakorralise meditsiini osakonna
renoveerimiseks
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove
Kokku

Tegevjuht
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Lisa 16 Muud tulud
tuh.eurodes

Kasum/ kahjum põhivara müügist (vt lisa7,8)
tulu kinnisvarainvesteeringute müügist (müügihind)
kinnisvarainvesteeringute jääkväärtus
kasum maa müügist
transpordivahendite müügihind
transpordivahendite jääkväärtus
müügi eesmärgil ostetud kaupade müük
müügi eesmärgil soetatud kaupade müügiga seotud kulud
müügi eesmärgil ostetud kaupade bilansiline maksumus
Muud tulud varadelt
sh vee erikasutustasud( vt lisa3)
muud viivisintressitulud
Eespool nimetamata muud tulud
sellest muud ebatavalised tulud
Trahvid (vt lisa3)
Kokku muud tulud

2017
59
220
-165
1
2
0
5
0
-4
11
2
9
103
101
70
243

2016
135
449
-330
0
16
-7
22
-11
-4
15
2
12
41
36
30
221

2017
-2353
-1171
-537
-349
-203
-74
-19
-2 056
-108
-52
-28

2016
-2589
-1398
-539
-357
-203
-69
-23
-3 264
-78
-1 201
0

0

-1 192

-1 896
-831
-637
-304
-96
-25
-3
0
-4 409

-1 985
-717
-813
-290
-123
-14
-5
-23
-5 853

Lisa 17 Antud toetused
tuh.eurodes

Sotsiaaltoetused
Toimetulekutoetused
Muud sotsiaalabitoetused
Peretoetused
Toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased stipendiumid)
Antud sihtfinantseerimine
Antud mittesihtotstarbeline finantseerimine
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
AS Eesti Raudtee
bussid antud tagasi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile
Antud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks tegevusalade
lõikes..
Majandus
Vaba aeg,kultuur,religioon
Elamu- ja kommunaalmajandus
Sotsiaalne kaitse
Üldised teenused
Tervishoid
Haridus
Kokku antud toetused
Tegevjuht
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Lisa 18 Tööjõukulud
tuh.eurodes
Töötajad ja töötasukulud
Töötajate kategooria
Valitavad ametnikud ja
kõrgemad teenistujad
Juhid
ametnikud
Tippspetsialistid
Keskastme spetsialistid
Kokku ametnikud
Nõukogude ja juhatuse
liikmed
Juhid
Tippspetsialistid
Keskastme spetsialistid
Õpetajad
töötajad
Nooremspetsialistid ja
assistendid
Töölised
Tugispetsialistid
Kokku töötajad
Töötasud võlaõiguslike lepingute alusel
Kokku töötasukulud

Töötajate keskmise
arv

Töötasu kokku

Põhipalk ja
kokkulepitud
tasud
2017
2016

2017

2016

2017

2016

5,85
9,14
22,00
40,12
77,11

6,00
9,75
23,10
38,50
77,35

-299
-279
-442
-521
-1 541

-283
-259
-430
-472
-1 444

-287
-258
-422
-501
-1 468

11,00
109,76
339,28
503,20
817,29

7,00
111,73
391,45
521,63
800,58

-307
-2 071
-5 263
-6 245
-10 483

-279
-2 001
-5 622
-5 999
-9 131

293,58
982,23
35,26
3 091,60

287,39
984,51
20,77
3 125,06

3 168,71

3 202,41

-1 974
-7 185
-504
-34 032
-331
-35 904

-1 778
-6 704
-243
-31 757
-319
-33 520

Hüvitised ja
toetused

Boonused
2017

2016

2017

2016

-276
-253
-404
-454
-1 387

-4
-20
-17
-17
-58

0
-6
-21
-16
-43

-8
-1
-3
-3
-15

-7
0
-5
-2
-14

-281
-1 911
-4 986
-6 038
-9 854

-251
-1 845
-5 354
-5 786
-8 640

-26
-152
-232
-176
-552

-28
-148
-231
-180
-444

0
-8
-45
-31
-77

0
-8
-37
-33
-46

-1 865
-6 843
-471
-32 249

-1 694
-6 416
-236
-30 222

-90
-298
-23
-1 549

-69
-214
-6
-1 320

-19
-44
-10
-234

-15
-74
-1
-214

-33 717

-31 609

-1 607

-1 363

-249

-228

Tegev- ja kõrgema juhtkonna liikmete 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.
Ametnike palgad avalikustatakse avaliku teenistuse seaduse § 65 lg 1 ja 2 alusel aadressil https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigi-personalipoliitika/palgapoliitika.
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Lisa 18 jätkub
Erisoodustused
Õppelaenude kustutamine
Muud erisoodustused
Isikliku sõiduvahendi kasutamise hüvitis
Kindlustusmaksete tasumine
Esindus ja vastuvõtukulud
Toitlustuskulud ja toiduraha hüvitised
Muud sõidukulud
Kokku erisoodustused

2017
-8
-26
-7
-2
-6
-1
-1
-51

2016
-13
-28
-8
-1
-10
-1
-1
-62

Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Sotsiaalmaks töötasudelt
Töötuskindlustusmaksed
Sotsiaalmaks erisoodustustelt
Tulumaks erisoodustustelt
Kokku maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed

2017
-11 584
-281
-33
-20

2016
-10 815
-262
-40
-24

-11 918

-11 141

Töötasu kulud
Sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmaksed
Erisoodustused koos maksudega
Kapitaliseeritud tööjõukulud
Kokku töjõukulud

-35 904
-11 865
-104
8
-47 865

-33 520
-11 077
-126
12
-44 711

Tegevjuht
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Lisa 19 Majandamiskulud
tuh.eurodes

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud (vt lisa 7)
Rajatiste majandamiskulud
Meditsiinikulud ja hügieenikulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Õppevahendite ja koolituse kulud
Inventari majandamiskulud
Administreerimiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud
Sõidukite majandamiskulud
Sotsiaalteenused
Muu erivarustus ja materjalid
Koolituskulud (s.h.koolituslähetus)
Mitmesugused majanduskulud
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised kulud)
Lähetuskulud (v.a.koolituslähetus)
Teavikute ja kunstiesemete kulud
Uurimis- ja arendustööd
Tootmiskulud
Koolituskulud (sh koolituslähetus) riigieelarvelisest
haridustoetusest
Kokku majandamiskulud

2017
-4 331
-3 424
-2 815
-1 891
-805
-652
-638
-531
-501
-476
-355
-336
-260
-177
-158
-132
-100
-88
-82
-45

2016
-4 058
-3 331
-2 968
-1 929
-1 001
-447
-607
-323
-424
-472
-325
-343
-151
-620
-198
-139
-75
-89
-35
-36

0
-17 797

-74
-17 645

2017
-4 184
-2 579
-1 155
-399

2016
-3 565
-2 468
-623
-412

15
-34
-4 203

-71
-49
-3 685

Lisa 20 Muud tegevuskulud
tuh.eurodes

Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud)
Sh käibemaksukulu tegevuskuludelt
käibemaksukulu põhivara soetuselt
Sh loodusressurside kasutamine ja saastetasud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest müüdud toodete ja
teenuste eest
Muud tegevuskulud
Kokku

Tegevjuht
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Lisa 21 Rahavoogude aruande kirjete selgitus
tuh.eurodes

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus
Muutus nõuetes ostjate vastu
Muutus viitlaekumistes
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest
Muutus muudes nõuetes
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes
Muutus toetuste ettemaksetes
Muutus muudes ettemaksetes
Muutus varudes
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Muutus võlgades hankjatele
Muutus võlgades töövõtjatele
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes
Muutus toetuste ja siirete kohustistes
Muutus muudes kohustistes
Muutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes
Muutus eraldistes

2017
-848
-505
-179
17
-24
8
-101
-10
-54
0
382
21
209
179
-28
14
-36
13
10

2016
-276
-138
-187
-77
98
29
-34
12
11
10
-98
-242
-100
106
75
-19
57
4
21

Lisa 22 Kasutusrendikohustised
tuh.eurodes

911030

Võetud rendikohustised

Kokku 2017
sh hoonestusõigus
transpordivahendite kasutusrent
riist- ja tarkvara
Kokku 2016
sh hoonestusõigus
transpordivahendite kasutusrent
1

Kokku

462
132
179
115
421
135
286

Sh tähtajaga
Kuni 1 1 kuni 2 2 kuni 3 3 kuni 4 4 kuni 5 rohkem
aasta
aastat aastat
aastat
aastat 5 aastat
124
97
72
26
7
136
3
3
3
3
3
117
58
49
45
23
4
0
46
45
24
0
0
0
117
69
50
43
22
120
3
3
3
3
3
120
114
66
47
40
19
0

maa 19 tuh.eur -Riigimetsa Majandamise keskus: Kinnistute isiklike kasutusõigustega koormamise leping, asjaõiguslepingud ning kinnistamisavaldused (jalgrattateed)

Lisa 23 Tehingud seotud osapooltega
Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhend ei nõua selliste tehingute avalikustamist, mis
on toimunud seotud osapooltega normaalsetel turutingimustel või vastavalt seaduses sätestatud
tingimustele, mis kehtivad ühtviisi nii seotud isikutele kui ka mitteseotud isikutele. Käesolevas
aastaaruandes on muudetud informatsiooni esitusviis: alates 2017.a. ei avalikustata niisuguseid
seotud osapooltega toimunud tehinguid, mis on tehtud turuhinnas.
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Lisa 24 Bilansipäevajärgsed sündmused
Narva linna 2018.aasta eelarves on planeeritud vahendid summas 1 227,07 tuh.eurot AS Narva Vesi
aktsiakapitali suurendamiskes (eesmärgiga lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks Narva
linna Pähklimäe linnaosas.
Ühtekuuluvusfondi projekt "Narva linna bussi- ja raudteejaama arendus” (SFOS nr 20142020.10.02.001.01.15-0022)“. Antud projekti realiseerimisel taganeti töövõtulepingust AS-ga Vant,
kuna asutus ei täitnud oma lepingulisi kohustisi. AS-le Vant on esitatud 23.02.2018 trahvi nõue.
Alates 2018.a veebruarist algas Vassili Gerassimovi tänava pargi rekonstrueerimine. Narva linn
investeerib Gerassimovi pargi rekonstrueerimisse ca 360 tuh.eurot. Veebruaris alustati pargi
rekonstrueerimistööde esimese etapiga. Korda tehakse see osa Gerassimovi tänava pargist, mis on
Narva linna omandis. Plaanis on ka remontida pargiteesid, vahetada välja linnamööblit, teostada
pargis haljastustöid, paigaldada mänguväljakule täiendavaid mänguelemente. Ehitusprojekt on
koostatud Zoroaster OÜ poolt. Leping oli sõlmitud 18.12.2017. Käesoleval ajal toimuvad
projekteerimistööd.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada 2018.a aprillis 11 väikesadama arendamist kahe
miljoni euroga. Kokku saab toetust 11 sadamat, sh Narva linna sadam. Projekti eesmärgiks on
Narva sadama kui väikesadamate võrgustiku liikme arendamise kaudu Eesti kui mereturismi
sihtkoha rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmine, mille tulemusena suureneb reisimotivatsioon
Eesti külastamiseks ning pikeneb külastusaeg. Projekt hõlmab külalissadama boksi nr 12 (Jõe tn 3,
Narva) rekonstrueerimisega seotud vajalikke ehituslikke tegevusi ja lähiterritooriumi
heakorrastamist. Samuti projekti raames toimub vajaliku sisustuse soetamine ruumidesse. Projekti
tulemusena tagatakse sadama külastajatele kvaliteetsemate teenuste pakkumine sadama
territooriumil.
2018.aastal saavad kohalikud omavalitsused toetust teede investeeringuteks kokku 9 miljonit eurot.
Narva linn saab antud toetusmeetmest transiitteede toetust Tallinna maantee rekonstrueerimiseks
summas 505,7 tuh.eurot ja teeületuskohtade ohutumaks muutmise toetust summas 404,5 tuh.eurot.
Linna poolne kaasfinantseerimine on planeeritud Narva linna 2018.aasta eelarves.
Vabariigi Valitsuse 19.04.2018 korraldusega on tehtud toetusfondi jaotus jäätmehoolduse
arendamise toetuseks 2018. aastal, mille alusel Narva linn saab toetusena 164,4 tuh.eurot.
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Lisa 25 Narva Linnavalitsuse konsolideerimata aruanded
Konsolideerimata bilanss
tuh.eurodes

Varad
Käibevara

Põhivara

Raha ja pangakontod
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Käibevara kokku
Osalused sidusettevõtjates
Osalused tütar-ja sidusettevõtjates
Muud nõuded ja ettemaksed
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara
Põhivara kokku

Varad kokku
Kohustised ja netovara
Saadud maksude, lõivude ja trahvide ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töövõtjatele
Lühiajalised
kohustised
Muud kohustised ja saadud ettemaksed
Eraldised
Laenukohustised
Lühiajalised kohustised kokku
Pikaajalised
kohustised
Laenukohustised
Pikaajalised kohustised kokku
Kohustised kokku
Eelmise perioodide akumuleeritud tulem
Netovara
Aruandeaasta tulem
Netovara kokku

Tegevjuht

31.12.2017 31.12.2016
5 815
5 050
2 819
2 314
2 132
1 534
18
15
10 784
8 913
2 762
2 762
4 814
4 518
16
17
13 039
13 222
97 967
97 529
42
26
118 640
118 074
129 424
126 987
129 424
126 987
2
2
906
693
1 286
1 139
1 804
1 752
52
21
6 233
5 207
10 283
8 814
16 724
16 724
27 007
100 268
2 149
102 417

17 948
17 948
26 762
100 363
-138
100 225
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Konsolideerimata tulem
tuh.eurodes

Tegevustulud
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
Kaupade ja teenuste müük
Saadud toetused
Muud tulud
Tegevustulud kokku
Tegevuskulud
Antud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud kulud
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Tegevuskulud kokku
Aruandeperioodi tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt
Muud finantstuld ja-kulud
Aruandeperioodi tulem

Tegevjuht

2017
26 546
4 545
27 852
206
59 149

2016
24 794
4 292
25 120
197
54 403

-5 352
-32 580
-10 842
-2 922
-4 897
-56 593
2 556

-5 781
-30 186
-10 382
-2 381
-5 335
-54 065
338

-393
-15
1
0
2 149

-435
-37
1
-5
-138
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Konsolideerimata rahavoogude aruanne
tuh.eurodes

Rahavood põhitegevusest
Aruandeperioodi tegevustulem
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Käibemaksukulu põhivara soetuselt
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Kasum/kahjum põhivara müügist
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus
Muutus nõuetes ostjate vastu
Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest
Muutus muudes nõuetes
Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes
Muutus toetuste ettemaksetes
Muutus muudes ettemaksetes
Muutus varudes
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku
Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes
Muutus võlgades hankjatele
Muutus võlgades töövõtjatele
Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustistes
Muutus toetuste ja siirete kohustistes
Muutus muudes kohustistes
Muutus saadud toetuste ettemaksetes
Muutus muudes saadud ettemaksetes
Muutus eraldistes
Põhitegevusega seotud kohustiste netomuutus
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest
Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Müügist saadud tulu
Laekunud põhivara müügist (v.a. finantsinvesteeringud ja osalused) kokku
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Tagasi makstud laenud
Laekunud intressid ja muu finantstulu
Tasutud osaluste soetamisel
Rahavood investeerimistegevusest kokku
Rahavood finantseerimistegevusest
Laekunud laenud
Tagasi makstud laenud
Tagasi makstud kapitalirendikohustised
Makstud intressid
Makstud muud finantskulud
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

Tegevjuht

2017
2 556
4 897
1 054
-907
-56
112
7 656
-505
14
-57
-3
-106
-11
-55
-2
-725
0
-67
146
151
-28
10
-36
0
32
208
7 139

2016
338
5 335
515
-148
-125
117
6 032
-138
15
104
34
-32
12
4
1
0
-1
91
-9
43
75
-21
80
5
21
284
6 316

-6 079
221
221
472
-88
1
1
-311
-5 783

-3 061
459
459
3 534
-108
1
1
0
826

5 787
-5 859
-126
-393
0
-591
765
5 050
5 815
765

3 692
-8 898
-116
-434
-4
-5 760
1 382
3 668
5 050
1 382
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Konsolideerimata netovara muutuste aruanne
tuh.eurodes

Saldo seisuga 31.12.2015
Eelmise perioodi tulemi jaotamine
Põhivara ümberhindlus
Perioodi puhastulem
Saldo seisuga 31.12.2016
Eelmise perioodi tulemi jaotamine
Põhivara ümberhindlus
Perioodi puhastulem
Saldo seisuga 31.12.2017

Tegevjuht

Akumuleeritud Aruandeperioodi
ülejääk/puudujääk
tulem
98 371
1 785
1785
-1785
207
0
0
-138
100 363
-138
-138
138
43
0
0
2149
100 268
2 149

Kokku
100 156
0
207
-138
100 225
0
43
2 149
102 417
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Lisa 26 Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Narva linna 2017.aasta eelarve on esitatud Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31
kinnitatud vormis käesoleva aruande al.lk.80. Alljärgnevalt on esitatud selgitused eelarve täitmise
aruande juurde.
Narva linna eelarve kinnitati Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 summas 64 277 190
eurot. Aruandeaastal muudeti eelarvet 10 176 487 eurot e. 16% esialgselt kinnitatud eelarvest. Aasta
lõpu seisuga täpsustatud eelarve koos sihtotstarbeliste laekumistega moodustas 74 453 677 eurot.
Alljärgnevalt on esitatud ülevaade muudatustest volikogu määruste alusel. Ülevaade eelarvest
ametiasutuste lõikes on esitatud lk 82.
2017.a eelarve täitmine moodustas 63 449 226 eurot e. 85% täpsustatud eelarvest.
Võrdluseks 2016.a eelarve täpsustatud eelarve moodustas 67 767 029 eurot ja täitmine moodustas
60 694 117 eurot (e. 90% täpsustatud eelarvest).
Alljärgnevalt on esitatud ülevaade eelarve muudatustest eelarve osade lõikes.
eurodes

Nimetus

2017.a kinnitatud
eelarve

2017 täpsustatud
eelarve

52 713 790
47 586 046
-10 526 244
4 157 625
-1 240 875

56 274 206
52 033 618
-15 520 521
6 787 199
-4 492 734

Põhitegevuse tulud
Põhitegevuse kulud
Investeerimistegevus kokku
Finantseerimistegevus kokku
Likviidsete varade muutus

Vahe täpsustatud ja kinnitatud
eelarvete vahel
summa
%
3 560 416
6,8%
4 447 572
9,3%
-4 994 277
47,4%
2 629 574
63,2%
-3 251 859
262,1%

Ülevaade 2017.a eelarve muutmisest volikogu määruste alusel allikate lõikes on esitatud alljärgnevas
tabelis.
eurodes

Narva Linnavolikogu
23.03.2017 määrus nr 1
Narva Linnavolikogu
18.05.2017 määrus nr 7 1
Narva Linnavolikogu
15.06.2017 määrus nr 9
Narva Linnavolikogu
10.08.2017 määrus nr 13
Narva Linnavolikogu
21.09.2017 määrus nr 16
Kokku muutmine
1

Põhieelarve

Laenu arvelt

Riigieelarve

Sihtotst.toetused

1 570 895

3 003 939

888 469

191 673

Kokku eelarve
5 654 976

0

0

0

0

0

261 945

748 124

110 039

12 000

1 132 108

72 321

990 000

385 878

0

1 448 199

388 713

181 658

1 017

0

571 388

2 293 874

4 923 721

1 385 403

203 673

8 806 671

Oli võetud vastu otsus eelarve reservi jaotamisest.

2017.aasta jooksul on täiendavalt kajastatud sihtotstarbelisi toetusi kokku summas 1 367 240 eurot.
Ülevaade täiendavate sihtotstarbeliste vahendite osas on esitatud lisas 1.1. Aruandeaastal täpsustati
täiendavalt ka riigieelarvest saadavate vahendite plaani, kokku summas 2 576 eurot (Narva linnas
teostatud tarifitseeritavaid aadressiandmete korrastamine). (203673(sh 10000 ületulevad ALPA)+1367240)
Alljärgnevalt on esitatud andmed 2017.a eelarve muutmisest sissetulekute ja väljaminekute osas.
Ülevaade reservfondi kasutamisest on esitatud lk 139.
Ülevaade aruandeaastal läbiviidud üritustest ja objektidest on esitatud linna arengukava täitmise
osas.
Tegevjuht
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Andmed 2017.a eelarve muutmisest
Informatsioon linna eelarve muutmisest (sh koos seletuskirjadega) on avaldatud linna kodulehel
https://dokregister.narva.ee/index.php?page=sitlist. Eelarve muutmine moodustas kokku 10 176 487
eurot, sellest olulisemad muudatused ja põhjendused eelarve muutmisest on esitatud alljärgnevalt:
Sissetulekute osas
Nimetus
Maksutulud
Tulud kaupade ja
teenuste müügist

Saadud toetused

Muud tegevustulud
Põhivara müük
Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Finantstulud
Kohustiste võtmine
Likviidsete varade
muutus
Kokku

Muutus
Selgitus
346 913 Füüsilise isiku tulumaksu suurendamise summas 346 913 eurot aluseks on võetud tegelik
laekumine linna eelarvesse.
342 738 Selles osas olulisemad:
Riigilõivude suurendamine summas 9 000 eurot on seotud enne ehitusseadustiku
jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest riigilõivudega.
Tulude haridusalasest tegevusest kogu suurendamine on 387 166 eurot, sh:
+ 266 960 eurot on seotud üldeeskirja kontoplaani koodide muutmisega (k.a tegevusalade
osas, kus Narva muusika-, koori ja kunstikoolid ning Narva Laste Loomemaja ja Narva
Noorte Meremeeste Klubi tegevused 01.01.2017. a kajastatakse tegevusala 09510 “Noorte
huviharidus ja huvitegevus“ all);
+ 61 500 eurot on seotud laekumistega teistelt valdadelt või linnadelt proportsionaalselt
Narva linna munitsipaalsetes haridusasutustes käivate laste arvuga, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht asub nende valdade või linnade haldusterritooriumil (laste arvu ja lapsekoha
arvestusliku maksumuse kasv);
Tulude kultuuri- ja kunstialasest tegevusest kogu vähendamine on 167 810 eurot, sh
vähendamine summas165 340 eurot on seotud üldeeskirja kontoplaani koodide
muutmisega.
Tulude spordi- ja puhkealasest tegevusest kogu vähendamine on 117 940 eurot, sh:
-101 620 eurot on seotud üldeeskirja kontoplaani koodide muutmisega;
Tulude sotsiaalabialasest tegevusest suurendamine on summas 221 958 eurot, sh:
+107 450 eurot - laekumised Narva Sotsiaaltöökeskuse üldhooldekodu teenuse osutamisest;
+55 000 eurot - laekumised asenduskoduteenuse osutamisest
2 827 581 Selles osas:
Saadud tegevuskulude sihtfinantseerimine on kokku suurendatud summas 1 042 781
eurot ja saadud tegevustoetused on kokku suurendatud summas 238 046 eurot (vt lisa 1.1).
Kohaliku omavalitsuse toetusfond on suurendatud summas 1 300 582 eurot ja kohaliku
omavalitsuse tasandusfond on suurendatud summas 246 172 eurot, aluseks on võetud
Vabariigi Valitsuse korraldused.
43 184 Selles osas oli suurendamine 43 184 eurot, sh muude tulude suurendamine moodustas
41920 eurot
59 600 Suurendamine selles osas summas 57 700 eurot kinnistute müügist, sh: Tapamaja tn 2 23700 eurot, Tapamaja tn 4 - 17 000 eurot, Palli tn 1 - 17 000 eurot
196 015 Suurendamine asutuste täiendavate laekumiste arvelt (vt lisa 1.1).

30
3 108 567 Eelarve suurendamine laenude võtmises (realiseeritavate projektide ja tegevuste osas,
ülevaade lisas 3).
3 251 859 Sh 2016. aastast ületulev rahaliste vahendite vabajääk, mis on suunatud kulude katteks.
10 176 487

Väljaminekute osas
Nimetus
Antavad toetused
tegevuskuludeks, sh
Sotsiaalabitoetused ja
muud toetused
füüsilistele isikutele

Tegevjuht

Muutus

Selgitus

852 654
Antud osas täpsustamine toimus riigieelarvest eraldatavate (k.a toetusfondist) toetuste osas.
Samuti aruande perioodi jooksul eraldati täiendavaid vahendeid toetustele, mis on
344 846 kehtestatud linnavolikogu määrustega (nt hooldajatoetus, transporditoetus).
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Sihtotstarbelised
toetused
tegevuskuludeks
Muud tegevuskulud, sh

Tööjõukulud

Majandamiskulud
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks
antav sihtfin.
Osaluste soetus
Finantskulud
Kohustiste tasumine
Kokku muutmine

Tegevjuht

Aruandeperioodi jooksul täiendavalt eraldati vahendeid toetamaks MTÜ-de ja SA-te
tegevust (koondülevaade Narva linna 2017.aasta eelarve lisas 4), korteriühistuid projekti
"Kodulinn kaunimaks" raames jt. Samuti kajastati maanteetranspordi korraldamiseks
461 713 ühistranspordi sihtotstarbelisest toetust.
3 594 918
Antud osas täpsustamine toimus toetusfondist hariduskuludeks eraldatavate toetuste osas.
Antud osas on kajastatud lisavahendid Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajatele eestikeelse
õppe kvaliteedi tagamiseks. Sh on täpsustamine toimunud täiendavate vahendite
eraldamisel Vabariigi Valitsuse omandireformi resevfondist aadressiandmete
korrastamiseks; projektide realiseerimiseks saadavate vahendite osas; tööpraktika
1 627 524 korraldamiseks; Narva Paju Kooli baasil tegutsevas Õpilaskodus teenuste osutamiseks jne.
Aruandeperioodil täpsustati eelarvet nende vahendite osas, mis olid suunatud sh linna
asutuste remondiks, linna jäätmehoolduse arendamiseks, linna ürituste korraldamiseks,
huvitegevuse arendamiseks, projektide realiseerimiseks õppevahendite soetamiseks,
sotsiaalteenuste tagamiseks jt.
2 112 422 Antud osas on toimunud sh täpsustamised täiendavate toetuste osas (vt lisa 1.1).
Muudatused olid tehtud sh laenude arvelt teostatavate projektide ja tegevuste täpsustamise
-5 093 885 osas (vt lisaks Narva linna 2017.aasta eelarve lisa 3).
Teostatavate projektide ja tegevuste täpsustamise osas (vt lisaks Narva linna 2017.aasta
52 195 eelarve lisa 3).
-310 603 AS Narva Vesi aktsaakapitali suurendamiseks
102 371 Muudatus on seotud laenulepingute teenindamise kulu täpsustamisega
Täpsustati laenulepingute põhiosamaksete summasid (mida tasutakse laenulepingute
-478 993 alusel), sildfinantseerimise tagastamise summasid.
10 176 487
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2017.aasta täiendavate sihtotstarbeliste vahendite eelarve asutuste lõikes, eurodes
Lisa 1.1
Asutus
jaanuar-detsember
kokku
nimetus
summa
selgitus
Narva
1 226 626 Saadud tegevuskulude
178 989 Sellest: 83 250 - Narva Eesti Gümnaasiumi õpetajate palgalisa 2017.aastal; 47 145 - Narva linnas
Linnavalitsuse
sihtfinantseerimine (Haridusõpilasvõistluste, õpilasürituste ja aineolümpiaadide korraldamiseks; 17 681 - Narva linna
Kultuuriosakond
ja Teadusministeerium)
munitsipaal-, riigi- ja erakoolieelsete lasteasutuste meeskondade täiendusõppe läbimiseks; 6 580 Narva Keeltelütseumile haridusliku lõimumise mitteformaalse õppe läbiviimiseks; 2 970 - XII
Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi korraldamiseks
2018.aastal; 1 300 - Narva Laste Loomemajale Rahvusvahelise noorte teatriminiatuuride festivali
korraldamiseks; 880 - Narva Keskraamatukogule projekti "Raamatukogu sõidab lasteaiale külla"
kulude katmiseks; 400 - Narva Noortekeskusele 2017.aastal noortemaleva korraldamiseks; 380 Narva Muusikakooli 21.Laste Džässfestivali korraldamiseks ja läbiviimiseks; 18 403 eurot
laekusid Eesti Noorsootöö Keskuselt, sh: 6 370 - projektikonkursi "Varaait vol. 13" raames
inventari soetamiseks (2 000 - Narva Noorte Meremeeste Klubile; 1 300 - Narva Spordikoolile
Energia; 1 200 - Narva Kunstikoolile; 1 000 - Narva Muusikakoolile; 870 - Narva Paemurru
Spordikoolile); 8 533 - Narva Noortekeskusele (5 350 - noortemaleva tegevuse korraldamiseks
2017.aastal; 3 183 - projektide "Põnev spordimäng maja juures" ja "Ilus lilleaed oma kätega"
kulude katmiseks); 3 500 - Narva Laste Loomemajale (2 000 - projekti "Loome koos" kulude
katmiseks; 1 500 - õppevahendite ostmiseks mudellennunduse ringidele).
Saadud tegevuskulude
37 332 Kaitseressursside Ameti poolt riigikaitseõpetuse ja laagri korraldamiseks ning õppevahendite
sihtfinantseerimine
soetamiseks (15 243 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 8 858 - Narva Kreenholmi
(Kaitseministeerium)
Gümnaasiumile; 6 645 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 5 530 - Narva Keeltelütseumile; 1056 Narva Kesklinna Gümnaasiumile).
Saadud tegevuskulude
17 545 Sellest: 3 535 - XII Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud noorte pianistide konkursi
sihtfinantseerimine
korraldamiseks 2018.aastal; 3 400 - Narva Laste Loomemajale (1 000 - Rahvusvahelise noorte
(Kultuuriministeerium)
maleturniiri "Läänemere maletähed" läbiviimiseks; 1 000 - projekti "Fotokunsti jälgedes" kulude
katteks; 700 - avatud noorte fotofestivali "Pilk 2017" läbiviimiseks; 700 - projekti "Põlvkondade
pitsid" kulude katmiseks); 960 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile XIII Vabariikliku noorte
pianistide instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks; 812 - Narva Keskraamatukogule (390
- Rahvusvahelise lasteraamatupäeva läbiviimiseks; 272 - projekti "Teater algab raamatust:
üritused lastele" kulude katteks; 150 - suviseks lugemiseks Narva Keskraamatukogus); 400 Narva Kultuurimajale Rugodiv XXVI Vabariikliku kooliteatrite festivali "Kuldkalake 2017"
läbiviimiseks; 300 - projekti "Ida-Virumaa Vene koorimuusika päev 2017" kulude katmiseks; 8
138 eurot laekusid Rahvakultuuri Keskuselt, sh: 4 620 - Narva Eesti Gümnaasiumi
rahvatantsurühmadele "Päikeseratas" rahvarõivaste soetamiseks; 3 518 - erinevate projektide
kulude katteks (1 584 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 792 - Narva Noorte Meremeeste
Klubile; 792 - Narva Keeltelütseumile; 350 - Narva Kreenholmi Muusikakoolile).
Saadud tegevuskulude
1 370 Maanteeameti poolt jalgratturi koolituse läbiviimiseks (400 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile;
sihtfinantseerimine
360 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 280 - Narva Kreenholmi Gümnaasiumile; 210 - Narva
(Majandus- ja
Keeltelütseumile; 120 - Narva Soldino Gümnaasiumile).
Kommunikatsiooniministeerium)
Saadud tegevuskulude
3 414 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt puuviljatoetuseks (Narva Lasteaiale
sihtfinantseerimine
Päikene - 1 788, Narva Lasteaiale Punamütsike - 825, Narva Lasteaiale Põngerjas - 801).

Tegevjuht
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(Maaeluministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
kohaliku omavalitsuse
üksustelt ja omavalitsustelt)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
avalik-õiguslikelt juriidilistelt
isikutelt)

Tegevjuht

64 262 Sotsiaalkindlustusameti poolt hallatavate asutuste töötajate puhkusetasu ja palga hüvitise nõuded.

78 232 Riigieelarvest eraldatud vahendid, sh: 77 580 - teavikute soetamiseks ja 652 - projekti "Noored
toovad kunsti Narva raamatukogudesse" kulude katmiseks (Narva Keskraamatukogule).

57 472 36 318 eurot laekusid Eesti Kultuurkapitalilt, sh: 10 838 - Narva Laste Loomemajale erinevate
festivalide, konkursside, ürituste korraldamiseks ja läbiviimiseks ning erinevate projektide kulude
katteks; 5 900 - Narva Linna Sümfooniaorkestrile (3 900 - J.Mravinski nimelise XXIII
Rahvusvahelise muusikafestivali korraldamiseks; 1 000 - XIII Vabariikliku noorte pianistide
instrumentaalkontserdi konkursi korraldamiseks; 1 000 - Hans Christian Anderseni muusikalise
muinasjutu "Ööbik" esitamiseks); 5 280 - Narva Koorikoolile erinevate konkursside ja ürituste
korraldamiseks ja läbiviimiseks; 5 000 - XII Rahvusvahelise F.Chopini loomingule pühendatud
noorte pianistide konkursi korraldamiseks 2018.aastal; 3 500 - Narva Eesti Gümnaasiumile
rahvatantsurühmale "Päikeseratas" rahvarõivaste soetamiseks; 1 350 - Narva Kultuurimaja
rahvatantsuansamblile Jun-Ost rahvarõivaste soetamiseks; 1 000 - Narva Keskraamatukogule
erinevate projektide kulude katteks; 800 - projekti "S.Prokofjevi sümfooniline muinasjutt "Petja
ja Hunt"" kulude katmiseks; 850 - Narva Muusikakoolile erinevate festivalide ja kontsertide
korraldamiseks ja läbiviimiseks; 550 - Narva Kultuurimajale Rugodiv erinevate festivalide
korraldamiseks; 500 - Narva Spordikoolile Energia (300 - XX Rahvusvahelise V.Nikolajevi
võrkpalli mälestusturniiri läbiviimiseks; 200 - ujumisvõistluste "Narva sügis 2017"
korraldamiseks); 400 - Narva Noorte Meremeeste Klubile 60-aasta juubelile pühendatud
videoklipi tegemiseks; 350 - Ida-Virumaa vene koorimuusika päeva läbiviimiseks; 21 154 eurot
laekusid Eesti Töötukassalt, sh: 14 723 - tööpraktika korraldamise eest juhendamistasu
maksmiseks (3 012 - Narva Kultuurimajale Rugodiv; 2 406 - Narva Lasteaiale Kakuke; 2 179 Narva Lasteaiale Tuluke; 2 136 - Narva Lasteaiale Karikakar; 1 580 - Narva Paemurru
Spordikoolile; 1 402 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 985 - Narva Lasteaiale Tareke; 422 - Narva
Kreenholmi Gümnaasiumile; 312 - Narva Lasteaiale Punamütsike; 289 - haldusosakonnale); 6
431 - toetus tööpraktika läbimiseks teenuste andmise eest (2 335 - Narva Lasteaiale Tareke; 1 509
- Narva Lasteaiale Tuluke; 1 086 - Narva Laste Loomemajale; 678 - Narva Lasteaiale Päikene;
356 - Narva Lasteaiale Sädemeke; 245 - Narva Lasteaiale Pingviin; 222 - haldusosakonnale).
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Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt, MTÜ-delt ja
äriühingutelt)

Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
muudelt residentidelt)

Tegevjuht

406 147 159 164 eurot laekusid Hariduse Infotehnoloogia SA-lt, sh: 152 991 - Narva linna põhikoolidele
IT-varustuse soetamiseks Hariduse Infotehnoloogia SA teostatava projekti "Põhikoolide
digitaristu täiendamise toetusmeede" kaasfinantseering; 6 173 - Proge Tiigri IT-seadmete
soetamiseks (2 453 - Narva Lasteaiale Põngerjas; 1 760 - Narva Lasteaiale Käoke; 1 437 - Narva
Keeltelütseumile; 523 - Narva Soldino Gümnaasiumile); 26 490 eurot laekusid Spordikoolituse ja
-Teabe SA-lt Narva spordikoolide ja Narva Laste Loomemaja laste ning noorte treeningrühmi
juhendavate treenerite tööjõukulude osaliseks katmiseks; 96 888 eurot laekusid SA-lt Archimedes
erinevate projektide kulude katteks, sh: 23 222 - Narva Kesklinna Gümnaasiumile; 17 870 Narva Lasteaiale Põngerjas; 17 696 - Narva Keeltelütseumile; 13 576 - Narva Kreenholmi
Gümnaasiumile; 13 536 - Narva Paju Koolile; 7 536 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 3 036 Narva Noortekeskusele; 416 - Narva Täiskasvanute Koolile; 93 345 eurot laekusid SA-lt Innove,
sh: 44 200 - Narva Täiskasvanute Koolile projekti "Teisel Ringil Targaks Ida-Virumaal" kulude
katteks; 20 100 - Narva Lasteaiale Päikene lasteaedade metoodikakeskuse sisustamiseks Narvas;
10 000 - Narva Keeltelütseumile projekti "Narva Keeltelütseumi Keelesild" kulude katmiseks; 9
955 - Narva Laste Loomemajale projekti "Eesti keele kursus" kulude katmiseks; 3 500 - Narva
Eesti Gümnaasiumile ruumide kasutamise ja teenuste eest tagamaks eesti keele tasemeeksamite
läbiviimiseks aastatel 2017/18; 3 001 - keelekümblusprogrammi rakendamiseks (2 001 - Narva
Lasteaiale Sädemeke; 500 - Narva Lasteaiale Tareke; 500 - Narva Lasteaiale Cipollino); 1 640 Narva Lasteaiale Käoke õuesõppe süsteemi loomiseks õppekava arendamise ning meeskonnatöö
tõhustamise abil; 949 - Narva Lasteaiale Tareke seminar-praktikumi "Kogemuste jagamine Narva
ja Tartu lasteaedade vahel uute metoodiliste võtete ja uue interaktiivse tehnika kasutamise osas
eesti keele õppetunnis keelekümblusrühmas" läbiviimiseks; 15 661 eurot laekusid SA-lt
Keskkonnainvesteeringute Keskus erinevate projektide kulude katteks, sh: 8 917 - Narva
Kesklinna Gümnaasiumile; 4 074 - Narva Soldino Gümnaasiumile; 2 232 - Narva
Keeltelütseumile; 438 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 6 028 eurot laekusid Integratsiooni
SA-lt erinevate projektide kulude katteks, sh: 5 774 - Narva 6.Koolile; 254 - Narva Lasteaiale
Põngerjas; 4 927 eurot laekusid MTÜ-lt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit XII Noorte Laulu- ja
Tantsupeol osalemisega seotud transpordikulude kompensatsiooniks; 3 644 eurot laekusid
Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Noortekeskusele Euroopa Koostöö Päeva sündmuste
läbiviimiseks.
58 177 6 530 eurot laekusid Eesti Muusikakoolide Liit MTÜ-lt EV100 ühiskingituse "Igal lapsel oma
pill" raames pillide soetamiseks (4 200 - Narva Muusikakoolile; 1 270 - Narva Kreenholmi
Muusikakoolile; 630 - Narva Laste Loomemajale; 270 - Narva Koorikoolile; 160 - Narva
Lasteaiale Põngerjas); 5 000 eurot laekusid Jäähokiklubi Narva PSK MTÜ-lt Narva Paemurru
Spordikoolile kooli ja klubi koostöö tegemiseks jäähoki huviala tegevuskulude katteks; 2 800
eurot laekusid Eesti Kooriühing MTÜ-lt ja 1 800 eurot laekusid Eesti Rahvatantsu ja
Rahvamuusika Selts MTÜ-lt XII Noorte Laulu- ja Tantsupeol osalemisega seotud kulude
katmiseks; 1 289 eurot laekusid erinevatelt spordiliitudelt noortespordi arendamiseks (1 089 Narva Spordikoolile Energia; 200 - Narva Paemurru Spordikoolile); 600 eurot laekusid
Põhjamaade Ministrite Nõukogu esinduse Eestis poolt Narva Noortekeskusele projekti "Street of
Northern stories" kulude katmiseks; 40 158 eurot - sponsoriabi erinevatelt füüsilistelt ja
juriidilistelt isikutelt tegevuskuludeks (36 565 - Narva Keeltelütseumile inglise keele süvaõppe
programmi toetamiseks; 1 368 - Narva Koorikoolile; 1 200 - Narva Laste Loomemajale; 600 Narva Paemurru Spordikoolile; 200 - Narva Muusikakoolile; 100 - Narva Noorte Meremeeste
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Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
mitteresidentidelt)

Narva linna
Sotsiaalabiamet

Tegevjuht

Saadud tegevustoetused
(Haridus- ja
Teadusministeerium)
Saadud tegevustoetused
(Kultuuriministeerium)
Saadud tegevustoetused
(toetused valitsussektorisse
kuuluvatelt sihtasutustelt,
MTÜ-delt ja äriühingutelt)
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
(Kultuuriministeerium)
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks (toetused
mitteresidentidelt)
31 732 Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Rahandusministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
avalik-õiguslikelt juriidilistelt
isikutelt)

Klubile; 74 - Narva Kultuurimajale Rugodiv; 51 - Narva Soldino Gümnaasiumile).
82 374 37 200 eurot laekusid Ameerika Ühendriikide Saatkonnalt Narva Keskraamatukogule programmi
"Narva American Space" elluviimiseks; 21 205 eurot laekusid Swedish Council for Hinger
Education poolt, sh: 12 230 eurot - Narva Keeltelütseumile projekti "Nordplus Junior 2017"
kulude katteks; 8 975 eurot - Narva Lasteaiale Põngerjas projekti "Learning Bridges over the
Baltic Sea" kulude katteks; 10 351 eurot laekusid American Embassy poolt projekti "Young
Americans" kulude katmiseks; 4 995 eurot laekusid Universitets- och Hogskoleradet poolt Narva
Lasteaiale Põngerjas projekti "Open Minds investigate STEM" kulude katteks; 3 371 eurot
laekusid International Ice Hockey Federation poolt Narva Paemurru Spordikoolile
spordipreemiad jäähoki meeskonna liikmetele Continental Cup-il osalemise eest; 2 500 eurot
laekusid Google Ireland Limited LTD poolt Narva Paju Koolile projekti "Code in Action" kulude
katmiseks; 2 400 eurot laekusid Rahvusvahelise noorte maleturniiri "Läänemere maletähed"
läbiviimiseks (600 - Latvijas Saha Federacija poolt; 600 - Lietuvos Sachmatu Federatsija poolt;
600 - Suomen Shakkiliitto poolt; 600 - sponsoriabi füüsilistelt isikutelt - mitteresidentidelt); 352
eurot laekusid Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii
Profesionale (ANPCDEFP) poolt Narva Keeltelütseumile projekti "The EEA Scholarship
Programm - a plus in education" kulude katmiseks.
72 881 Sellest: 32 120 - eesti keele õppe rakendamiseks koolieelsetes lasteasutustes; 24 000 - Narva Paju
Kooli baasil tegutsevas Õpilaskodus teenuste osutamiseks 2017.aastal; 16 761 - erakoolide
tegevuskulude katmises Narva linna osalemisega seotud kulude hüvitamiseks.
30 000 Narva Linna Sümfooniaorkestri tegevuse korraldamiseks ja muusikainstrumentide soetamiseks.
132 165 SA-lt Innove ajavahemikul 01.01.2017-31.12.2017 kooli pidaja põhikoolide statsionaarses õppes
põhikooli riikliku õppekava alusel toimuv eestikeelne õpe ja/või täiendav eesti keele õpe (44 030
- Narva Soldino Gümnaasiumile; 37 555 - Narva Pähklimäe Gümnaasiumile; 30 600 - Narva
Kesklinna Gümnaasiumile; 19 980 - Narva Keeltelütseumile).
5 950 Narva Kultuurimajale Rugodiv avariiakende väljavahetamiseks.

316 Ameerika Ühendriikide Saatkonnalt Narva Keskraamatukogule programmi "Narva American
Space" elluviimiseks.
3 900 Ida-Viru Maavalitsuselt tervisedenduslike tegevuste korraldamiseks ja läbiviimiseks Narva
linnas.
13 019 Sotsiaalkindlustusameti poolt, sh: 9 077 eurot - töötajate täiendavate puhkusepäevade
hüvitamiseks; 3 942 eurot - omasteta isikute matusetoetused.
11 538 Eesti Töötukassa poolt, sh: 10 728 eurot - palgatoetus, 423 eurot - juhendamistasu, 387 eurot tugiisikutasu.
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Narva
Linnakantselei

Narva
Linnavalitsuse
Rahandusamet
Narva
Linnavalitsuse
Linnamajandusamet

Narva Linna
Arenduse ja
Ökonoomika Amet

Tegevjuht

7 460

22

63 331

228 416

Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
muudelt residentidelt)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
mitteresidentidelt)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Rahandusministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Kultuuriministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Rahandusministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt, MTÜ-delt ja
äriühingutelt)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt, MTÜ-delt ja
äriühingutelt)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine (toetused
mitteresidentidelt)
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks (toetused
valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt, MTÜ-delt ja
äriühingutelt)
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks (toetused

1 275 Annetused füüsiliste isikute poolt ja juriidiliste isikute poolt Narva Sotsiaaltöökeskuse
Turvakodule majandamiskuludeks.
2 000 BISTAND NARVA poolt (Norra) projekti "Noored tööle - kooli" realiseerimiseks.

7 249 Sellest: 5 515 - alaealiste komisjoni otsusega 2017.aastal kohaldatud mõjutusvahendite
rakendamise toetamiseks; 1 734 - õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks
erisoodustustelt tasumiseks.
211 Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.

22 Sotsiaalkindlustusameti poolt töötaja täiendava puhkusepäeva hüvitamiseks.

12 000 Narva Rahvaste maja vähemusrahvuste kultuuriseltside ruumide remondiks.

48 000 Ida-Viru Maavalitsuse poolt ühistranspordi toetus liinide nr 36,37,38,39,41 teenindamise eest.

1 781 Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.

1 550 SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid
Narva õpilastele realiseerimiseks.

34 720 32 000 eurot laekusid Ettevõtluse Arendamise SA-lt Narva Külastuskeskuse teenuste
osutamiseks; 2 720 eurot laekusid SA-lt Innove projekti "Narva taksojuhtide eesti keele oskuse
arendamine edukamaks toimetulekuks tööturul" realiseerimiseks.

3 947 Ameerika Ühendriikide saatkonnalt Tallinnas projekti "Narva Keskraamatukogu Ameerika
Teabekeskus" realiseerimiseks.
62 617 52 298 eurot laekusid SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti "Narva linna bussi- ja
raudteejaama arendus" realiseerimiseks; 10 319 eurot laekusid Ettevõtluse Arendamise SA-lt
projekti "Narva Sotsiaaltöökeskuse Sotsiaalmaja (Maslovi 3) energiasäästu suurendamine"
realiseerimiseks.
127 132 Ameerika Ühendriikide saatkonnalt Tallinnas projekti "Narva Keskraamatukogu Ameerika
Teabekeskus" realiseerimiseks.
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Narva
Linnavalitsuse
Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise
Amet
Kokku asutused
(kuludes 203673 (sh
10000
ületulevad)+1367240)

Narva
Linnavalitsuse
Rahandusamet, kui
eelarve pidaja

Kokku linna
eelarve
(art 3500+352+3502)

Tegevjuht

mitteresidentidelt)
3 326 Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Sotsiaalministeerium)
Saadud tegevustoetused
(Kultuuriministeerium)
Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
1 560 913 Saadud tegevustoetused
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
-84 071 Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
(Rahandusministeerium)

Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine
1 476 842 Saadud tegevustoetused
Saadud sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks

326 Sotsiaalkindlustusameti poolt töötajate täiendavate puhkusepäevade hüvitamiseks.

3 000 Muinsuskaitseameti poolt toetus muinsuskaitsealaste riiklike kohustiste täitmiseks Narva linnas.

1 126 852
238 046
196 015
-84 071 Sellest olulisemad tegevused:
Õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks erisoodustustelt tasumiseks (kinnitatud
eelarve - 14 428 eurot, eraldatud summa - 12 272 eurot, eelarve vähendamine - 2 156 eurot);
kohustisliku ujumise algõppe programmi läbiviimiseks (kinnitatud eelarve - 10 100 eurot,
eraldatud summa - 9 433 eurot, eelarve vähendamine - 667 eurot);
Täiendav riigieelarveline toetus - 20 760 eurot, sh: lasteaia "Cipollino" nõudepesuruumi remont
- 5 000 eurot; lasteaia "Sädemeke" tualettruumide remont - 7 000 eurot; nõudepesuruumi remont
lasteaias "Vikerkaar" - 2 000 eurot; Pähklimäe skvääri korrastamine – pinkide paigaldamine ja
puude istutamine - 6 760 eurot;
Projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome
lahe idaosas“ raames sildfinantseerimise tagastamine (kinnitatud eelarve - 31 000 eurot,
täpsustatud eelarve - 24 992 eurot, eelarve vähendamine - 6008 eurot);
Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamiseks Sotsiaalministeeriumi poolt - vähendamine
summas 98 576 eurot vastavalt tuluallika muutmisele (kohaliku omavalitsuse toetusfondi
suurendamine);
Narva linnas teostatud tarifitseeritavate aadressiandmete korrastamise eest - täiendav toetus
summas 2 576 eurot.
1 042 781
238 046
196 015

134

Raamatupidamise aastaaruanne 2017
Alljärgnevalt on esitatud selgitused aruandeaasta täpsustatud e.lõpliku eelarve ja eelarve täitmise oluliste vahede kohta (sh 2018.aastasse
üleminevatest).
Sissetulekute osas
Nimetus

PÕHITEGEVUSE
TULUD

2017.a
kinnitatud
eelarve

2017.a
täpsustatud
eelarve

2017.a
eelarve
täitmine

2017.a
Vahe täitmise
eelarve ja täpsustatud
täitmise %
eelarvete
vahel

Sellest peamisteks allikateks on maksutulud 45,2% ja saadud toetused
tegevuskuludeks 46,7% (osatähtsus põhitegevuse tuludest eelarve
täitmises). Võrreldes 2016. aastaga põhitegevuse tulude kasv moodustas 3,4
miljonit eurot e.6,2%, mis on peamiselt tingitud eelarve täitmisest füüsilise
isiku tulumaksu laekumise ning saadud toetuste tegevuskuludeks osas.
52 713 790

56 274 206

57 634 418

102,4%

1 360 212

Maksutulud
Tulud kaupade ja
teenuste müügist

24 354 484

24 701 397

26 039 899

105,4%

1 338 502

4 265 474

4 608 212

4 583 817

99,5%

-24 395

Saadud toetused

24 083 860

26 911 441

26 913 789

100,0%

2 348

Tegevjuht

Selgitus täitmise osas

Sellest:
füüsilise isiku tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv,
sissetulek ja riigi poolt omavalitsustele kehtestatav tulumaksu laekumise
määr. Vastavalt tulumaksuseaduse § 5 lõikele 1 eraldatakse 11,60
residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust (arvestamata
mahaarvamisi) tema elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele.
Maksu- ja Tolliameti andmetel 2017. a Narva linna keskmine
maksumaksjate arv oli 21 321 ja keskmine sissetulek - 866 eurot (2016.a 21 518 maksumaksjat ja 804 eurot). Võrreldes 2016. aastaga tulumaksu
laekumise kasv Narva linna eelarvesse moodustas 5,8%. Reklaamimaksus
enamtäitmine on peamiselt seotud sellega, et lisandusid uued
reklaamiavalikustajad ja on tasutud ettemaks 2018. aasta eest. Teede ja
tänavate sulgemise maks: Narva Linnavalitsus võib erandjuhul oma
korraldusega anda territooriumi sulgemismaksu soodustust, lähtudes
avalikust huvist ja kui üritus on linnaelu aspektis oluline. On tehtud ehitusja remonttööd linna tellimusel ja läbiviinud kultuuri-ja spordiüritused linna
poolt. Need maksustamisele ei kuulu.
Täitmisele on avaldanud mõju asutuste poolt osutatavate teenuste maht.
Kohaliku omavalitsuse toetus- ja tasandusfondi vahendid riigi poolt on
laekunud linna eelarvesse täies mahus. Saadud tegevuskulude
sihtfinantseerimine ja saadud tegevustoetused laekusid eelarvesse
täpsustatud eelarve ettenähtud mahus. Tulude enamlaekumis mõjutas
projekti „Väikesadamad iga 30 miili kaugusel -elavdatud veeturismi
teenuste arendamine Soome lahe idaosas“ raames saadud 2 348 eurot.
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Muud tegevustulud
INVESTEERIMIS
TEGEVUS

9 972

53 156

96 913

182,3%

43 757

155 800

411 445

695 966

169,2%

284 521

Põhivara müük

75 000

134 600

221 798

164,8%

87 198

Saadud
sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Finantstulud
FINANTSEERIMIS
TEGEVUS

80 000
800

276 015
830

473 233
935

171,5%
112,7%

197 218
105

10 166 725

13 275 292

5 884 239

44,3%

-7 391 053

Kohustiste võtmine

10 166 725

13 275 292

5 884 239

44,3%

-7 391 053

Likviidsete varade
muutus
Kokku

-1 240 875
64 277 190

-4 492 734
74 453 677

765 397
63 449 226

85,2%

-11 004 451

2017.a
kinnitatud
eelarve

2017.a
täpsustatud
eelarve

2017.a
eelarve
täitmine

2017.a
eelarve
täitmise %

Eelarveliste
vahendite
jääk

47 586 046

52 033 618

50 575 389

97%

1 458 229

4 748 864

5 601 518

5 268 162

94%

333 356

Antud osa täitmisele avaldas mõju sh: trahvid (7 903 eurot) on peamiselt
seotud rikkumisega pargitud sõiduki eest; saadud garantiisumma lepingu
tingimuste rikkumise eest (29 241 eurot), mitteõiguspäraselt saadud
eraisikute toimetuleku- ja hooldajatoetuse tagastamine, kindlustuskahju
hüvitamine (17 537 eurot); pärimismenetlusega seotud kulude hüvitamine;
teostatud müügist käibemaks jne

Sh 57 700 eurot - kinnistute müügist tulu (Tapamaja tn 2 -23700 eurot,
Tapamaja tn 4 -17000 eurot, Palli tn 1 -17000 eurot); 72 139 eurot eluruumide (11 korterit) müügist tulu; 90 000 eurot - kinnistu Kreenholmi
tn 10, mitteeluruumi müügitulu.
Sh 277 218 eurot - sildfinantseerimise tagastamine (kinnitatud eelarves oli
80 000 eurot), sellest 265 458 eurot - projekti „Narva linna bussi- ja
raudteejaama arendus“ raames ja 11 760 eurot - projekti „Pimeaia pargi
rekonstrueerimine, II etapp“ raames.

Sellest saadud laenud summas 5 787 000 eurot ja tagatisraha summas
97 239 eurot. Täitmine selles mahus on põhjendatud lepinguliste kohustiste
täitmise vajadusega.
Likviidsete varade muutuse eelarve osa näitab raha (sh pangakontode
saldo), mis on suunatud Narva Linnavolikogu määrustega eelarve kulude
katteks. Täitmise osa näitab raha (k.a pangakontode saldo) muutust
(suurenemist) arveldusperioodi lõpus võrreldes arveldusperioodi algusega.

Väljaminekute osas

PÕHITEGEVUSE
KULUD KOKKU
Antavad toetused
tegevuskuludeks
Sotsiaalabitoetused ja
muud toetused
füüsilistele isikutele
Sihtotstarbelised
toetused
tegevuskuludeks

Tegevjuht

2 310 316

2 655 162

2 353 777

88,6%

301 385

2 386 847

2 848 560

2 818 489

98,9%

30 071

Selgitus eelarveliste vahendite jäägi osas

Sellest PE 31 422 eurot.
Selles osas RE jääk on kokku 269 963 eurot (2018.a üleminevad
tegevused).
Sellest PE 45 003 eurot.
Ülekulu on SIHT osas kokku summas 14932 eurot.
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Mittesihtotstarbelised
toetused
Muud tegevuskulud

Tööjõukulud

Majandamiskulud
Muud kulud
INVESTEERIMIS
TEGEVUS KOKKU
Põhivara soetus
Põhivara soetuseks
antav
sihtfinantseerimine
Osade soetus
Finantstkulud
FINANTSEERIMIS
TEGEVUS

51 701
42 837 182

31 000 886

97 796
46 432 100

32 628 410

95 896
45 307 227

32 492 035

98,1%
98%

99,6%

1 900
1 124 873

136 375

11 611 896
224 400

13 724 318
79 372

12 798 617
16 575

93,3%
20,9%

925 701
62 797

-10 682 044

-15 931 966

-6 782 860

43%

-9 149 106

-9 690 725

-14 784 610

-5 781 988

39,1%

-9 002 622

-440 000
0
-551 319

-387 805
-310 603
-448 948

-297 181
-310 603
-393 088

76,6%
100,0%
87,6%

-90 624
0
-55 860

-6 009 100

-6 488 093

-6 090 977

94%

-397 116

Sellest PE NLAÖA 1699 eurot kaasfinantseerimine vastavalt "Uusi
töökohti loovate ettevõtjate toetamise korrale”)
Sellest PE 100 146 eurot, alljärgnevalt on esitatud olulisemad summad:
SAA 55 897 eurot, sh 34162 eurot üleminevad kulud Narva
Sotsiaaltöökeskuse Turvakodu (asenduskoduteenus)
Sellest PE 753 167 eurot, alljärgnevalt on esitatud olulisemad summad:
SAA - 129 742 eurot, sh 103 772 eurot Narva Sotsiaaltöökeskuse
Turvakodu (asenduskoduteenus) -üleminevad kulud.
LMA - 529 902 eurot, sh üleminevad kulud 107 022 eurot; 186 064 eurot
Narva tänavate aastaringe hoolduse arvelt; 75 089 eurot Narva linna teede
ja tänavate teekatte jooksvad remonttööd (sh 50000 eurot on kajastatud
ületulevatena 2018.a eelarves);
Selles osas RE jääk on kokku 119 942 eurot (2018.a üleminevad
tegevused).

Sellest üle 8 mln eurot üleminevad tegevused (on kajastatud 2018.a
eelarves)
Sellest toetus SA-le Narva Linnaelamu eluruumide rekonstrueerimiseks
(Kreenholmi 40) summas 86800 eurot (2018.a üleminevad kulud).
Intresse tasutakse laenulepingute alusel.

Põhiosamakseid tasutakse laenulepingute alusel. Sildfinantseerimise
laekumisel suunatakse need vahendid võetud laenude katteks. Kokku
tagastati sildfin-ni 361 562 eurot

Kohustiste tasumine
-6 009 100
-6 488 093
-6 090 977
94%
-397 116
11 004 451
Kokku
64 277 190
74 453 677
63 449 226
85%
Tabelis kasutatud lühendite selgitus: PE-põhieelarve, RE-riigieelarve, SIHT –sihtotstarbelised vahendid

Tegevjuht
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Ülevaade reservfondi kasutamisest
Narva Linnavalitsuse reservfond (edaspidi reservfond) moodustatakse iga-aastaselt linna eelarve kulude
koosseisus. Narva Linnavolikogu 08.09.2011.a määrusega nr 8 oli kinnitatud reservfondi kasutamise
kord. Reservfondi üle peab arvestust Rahandusamet, kes kontrollib reservfondi kasutamist ning esitab
jooksva aruandluse selle kasutamisest Narva Linnavalitsusele. Narva Linnavolikogule esitatakse
reservfondi kasutamise aruande kaks korda aastas.
Narva Linnavolikogu 15.12.2016 määrusega nr 31 oli reservfond kinnitatud 2017.aastaks summas 20 000
eurot.
Aruandeperioodil Narva Linnavolikogu 15.06.2017.a määrusega nr 9 suurendati 10 000 euro võrra ning
21.09.2017 määrusega nr 16 suurendati 5 000 euro võrra. Seisuga 31.12.2017.a reservfondi jääk
moodustas 435 eurot.
Reservfondist vahendite eraldamise
https://dokregister.narva.ee/.

otsused

on

avalikustatud

linna

kodulehel

aadressil

Reservfondist eraldatud vahendite jaotus linna asutuste lõikes.
eurodes

kokku
Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond
Narva linna Sotsiaalabiamet
Narva Linnakantselei
Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja
Linnaplaneerimise Amet
Narva Linnavalitsuse
Linnamajandusamet
Kokku

Eraldatud
seisuga
31.12.2017

Eraldatud
summast %

Täitmine
seisuga
31.12.2017a.

Täitmise %

18 866

55%

18 181

96%

2 086

6%

2 086

100%

11 152

32%

11 113

100%

736

2%

735

100%

1 725

5%

1 725

100%

34 565

100%

33 840

98%

Reservfondist eraldatud vahendite kasutamata osa on asutuste poolt tagastatud linna eelarvesse või on
vähendatud asutuste finantseerimist.

Tegevjuht
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Majandusaasta aruande allkiri
Konsolideerimigrupi majandusaasta aruande on koostanud Narva Linnavalitsus
kuupäev)
Aruande juurde kuulub sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning Narva Linnavalitsuse otsus aruande
heakskiitmise kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Tammiste
Linnapea

139

AUDEST
SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
NARVA LINNAVOLIKOGULE
Arvamus
Oleme auditeerinud NARVA LINNAVALITSUSE ja tema valitseva mõju all olevate üksuste (edaspidi
„grupp“) konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab konsolideeritud bilanssi seisuga 31.
detsember 2017, konsolideeritud tulemiaruannet, konsolideeritud netovara muutuste aruannet,
konsolideeritud rahavoogude aruannet ning konsolideeriva üksuse eelarve täitmise aruannet eeltoodud
kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas
märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.
Meie arvates kajastab kaasnev konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
grupi konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2017 ning sellel kuupäeval lõppenud
majandusaasta konsolideeritud finantstulemust, konsolideeritud rahavoogusid ja konsolideeriva üksuse
eelarve täitmist kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.
Arvamuse alus
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt
nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori kohustused seoses
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme grupist sõltumatud kooskõlas kutseliste
arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased
kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme
hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.
Muu asjaolu
Narva linna konsolideerimisgrupi 31.12.2016.a. lõppenud aasta finantsaruannete kohta avaldasime
31.05.2017.a. modifitseeritud arvamuse. Modifikatsiooni tinginud asjaolud on seisuga 31.12.2017.a. olulises
osas lahendatud.
Muu informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma
konsolideeritud raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei
tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.
Seoses meie konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud
informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat
oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud
sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru anda.
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Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses konsolideeritud
raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest
kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks, et
võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta konsolideeritud raamatupidamise
aastaaruande koostamist.
Konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama grupi
suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse jätkuvusega seotud
asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond
kavatseb kas grupi likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad grupi raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve
teostamise eest.
Vandeaudiitori kohustused seoses konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne
tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja vandeaudiitori
aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et
olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti)
läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse
oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke
otsuseid, mida kasutajad konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja
säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:


teeme kindlaks ja hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast
tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele
riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele.
Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast tuleneva
väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist,
vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;



omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes
asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks grupi sisekontrolli tulemuslikkuse
kohta;



hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega
seoses avalikustatud info põhjendatust;



teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse
kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust sündmuste või
tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust grupi suutlikkuses jätkata jätkuvalt
tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima
vandeaudiitori aruandes tähelepanu konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandes selle kohta
avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie
järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased
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sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada grupi suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;


hindame konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas
avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne esitab
aluseks olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.



hangime grupi majandusüksuste või äritegevuste finantsteabe kohta piisava asjakohase
tõendusmaterjali, et avaldada arvamus grupi konsolideeritud finantsaruannete kohta. Me vastutame
grupiauditi juhtimise, järelevalve ja läbiviimise eest. Me oleme ainuvastutavad oma auditiarvamuse eest.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse
ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis tahes sisekontrolli märkimisväärsete
puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.

Juri Nedaškovski
Vandeaudiitor 86
/allkirjastatud digitaalselt/

Tatjana Minzatova
Vandeaudiitor 535
/allkirjastatud digitaalselt/

Audest Audiitorteenuste OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 21
31.05.2018
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