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Tegevusaruanne

 Aruandeaasta tegevuse põhisuunad ja prioriteedid 

2014. aasta oli Sihtasutus Narva Muuseumi (edaspidi Sihtasutuse) teine tegevusaasta. Sihtasutuse tegevuse planeerimisel lähtuti põhikirjalistest 

ülesannetest ja muuseumi arengukavaga aastaks püstitatud eesmärkidest. Tulenevalt sihtasutuse arenduse pikajaajalisest planeerimisest olid 

2014. aasta arendustegevuse prioriteetsed valdkonnad põhiosas samad, mis aruandeaastale eelnenud aastal. Aruandeaasta arendustegevuse 

prioriteetset valdkonda olid järgmised: 

1) organisatsiooni efektiivsuse tõstmine; 

2) muuseumi tuntuse suurendamine, teenuste tugevdamine ja tulude kasvatamine 

3) muuseumi personali töökvaliteedi, efektiivsuse ja rahulolu tõstmine; 

4) linnuse ja kunstigalerii külastuskeskkonna kvaliteedi parandamine; 

5) teadus- ja fonditöö arendamine 

 

Sihtasutuse arenguks rakendatud meetmed aruandeaastal 
1) organisatsiooni efektiivsuse tõstmine: 

eesmärgi saavutamise meetmeks on Sihtasutuse arendustöö administratiivses, töökorralduslikus ja partnerlussuhete valdkonnas. Planeeritud 

tulemused jäid saavutamata, kuna inimeste vahetumise tõttu kulus suur osa arenduseks ette nähtud ajast ja energiast uute töötajate 

väljaõpetamisele ja nende kohanemisele ning see omakorda ei võimaldanud aruandeaastal realiseerida kavandatud mahus efektiivsuse tõusu 

läbi personali ja finantside parema juhtimise. Organisatsiooni efektiivsuse tõstmiseks viidi läbi küll planeeritud muudatused ametikohtades (ja 

neil ettenähtud ülesannete jaotuses) ja struktuuris, kuid reaalsete ülesannetega tegelemine ja sisuliste tegevuste teostamine lükkus suures osas 

edasi järgmisele aastale. Seetõttu saavutati aruandeaastaks planeeritud tegevuste täitmine mitte kavandatud 75% mahus, vaid 56% ulatuses. 

 

2) muuseumi tuntuse suurendamine, teenuste tugevdamine ja tulude kasvatamine: 

Sihtasutuse tuluelarve kasvas 2013. aastaga võrreldes 10,5%, samal määral suurenes ka omateenitud tulu. 2014. aasta tulust moodustas 

sihtasutuse omateenitud tulu 26,9% (2013 – 26,9%). Omateenitud vahenditest omakorda oli külastustulu 70,3%, rendi- ja üüritulu 18,8% ning 

muu tulu 10,9% (2013. vastavalt 73,8%, 15,7% ja 10,6). 

Võrreldes aruandeaastale eelnenud aastaga vähenes 2014. aastal muuseumi külastajate koguarv 9,1%, mis on eesmärgi esimest poolt silmas 

pidades negatiivne. Samas muuseumi külastustulu aga kasvas 5,3 %, kuna eelmise aastaga võrreldes vähenes just tasuta külastajate hulk 41,2 

%, samas kui tasuliste külastajate hulk kasvas 2,4 %. Seetõttu kasvas ka tuluefektiivsus, ühe külastaja kohta teenitav summa kasvas eelmise 

aastaga võrreldes 15,8%. 

Võrreldes möödunud aastaga suurunes külastustulus piletimüügi tulu osakaal (2014 – 74,2%, 2013 – 69,8%) ja vähenes muuseumiteenustega 

teenitud tulu osakaal (2014 – 25,8%, 2013 30,2%) hoolimata sellest, et aasta jooksul arendati välja kolm uut muuseumi külastusteenust. Seega 

peitub teenuste arenduses ja turunduses jätkuvalt suur sihtasutuse tulu kasvu potentsiaal. 

Sihtasutus osales oma esindaja (sihtasutuse juhataja) kaudu Kultuuriministeeriumi juures tegutsevas Eesti Muuseuminõukogu töös, juhtides 

muuseuminõukogu näitustekomisjoni, mille ülesandeks on valida välja parimad Eesti muuseumide näitused ning osales muuseuminõukogu 

koosolekutel Eesti muuseumielu suunavate poliitikate väljatöötamises. 

2014. aastal korraldas Sihtasutus Narva Muuseum koostöös Narva linnaga Euroopa müüriga piiratud linnasid ühendava assotsiatsiooni The 

European Walled Towns kevadise aruandekoosoleku Narvas ning võttis oma esindajate kaudu osa sügisesest Inglismaal Chichesteris toimunud 

sümpoosiumist. 

 

3) muuseumi personali töökvaliteedi, efektiivsuse ja rahulolu tõstmine: 

eesmärgi täitmise oluliseks meetmeks oli täiendavate vahendite leidmine sihtasutuse palgafondi ning töötajate palkade tõstmine. Kuna 

planeeritud eelarve täideti, siis olid olemas ka planeeritud vahendid ca 7-protsendiliseks palgatõusuks. Kahe aasta jooksul on sihtasutuses 

palgad tõusnud keskmiselt 15,7%. Kuna pikaajalise alafinantseerimise tõttu olid Narva muuseumi töötajate palgad oluliselt väiksemad Eesti 

muuseumides makstavast keskmisest palgast, siis on palkade suurendamine oluline ka aruandeaastale järgnevatel aastatel. 

Aruandeaastal koostati viis ametikohtade käsiraamatut ja täideti sellega planeeritud eesmärk. See töö jätkub ka järgnevatel aastatel, kuna 

võimaldab personali vahetudes hoida kokku uute töötajate sisselamisele kuluvat aega. 

Töötati välja ja kehtestati Narva Muuseumi teenindusstandardid, alustati töötajate rahulolu peegeldava enesehindamisprojekti läbiviimisega. 

 

4) linnuse ja kunstigalerii külastuskeskkonna kvaliteedi parandamine: 

jätkati tegevusi projekti väljatöötamisel, eesmärgiga arendada linnus välja mitmekülgseid (külastus)teenuseid pakkuvaks külastuskeskuseks 

(projekti tegevuste hulka kuulub muuhulgas nii linnuse restaureerimine kui uue püsiekspositsiooni loomine). 

Aruandeaastal sõlmiti leping Arhitektide Liiduga arhitektuurikonkurssi läbiviimiseks, töötati välja konkurssi võistlusülesanne ja koostati ajalik 

dokumentatsioon (sh võistlusülesande kirjeldus, muinsuskaitse eritingimused, jms). Ühtlasi saadi kultuuriministeeriumilt konkurssi läbiviimiseks 

vajalik finantseering. Arhitektuurivõistluse väljakuulutamine ning selle tulemuste põhjal piirkondade konkurentsivõime tõstmise programmile 

projekti ettevalmistamine jääb aruandeaastale järgnevasse aastasse. 

Aruandeaasta jooksul lõpetati EstLatRusi programmi raames linnuse ees asuva Lossipargi korrastamise projekti elluviimine. Koostöös 

Ivangorodi muuseumi ja oblasti Muuseumiühinguga on alustatud uue projekti ettevalmistamist EstRus programmi. Selle tegevuse õnnestumine 

sõltub suures osas ka Vene poole koostöö valmidusest. 

Sihtasutuse omavahenditest remonditi linnuse territoorumile viiv puitsild ning paigaldati pandus. Lisaks leiti lisavahendid linnusepargis asuva 

mälestusmärgi korrastamiseks. 
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5) teadus- ja fonditöö arendamine: 

Muuseumi fonditööga seotud ülesannetest täideti eelkõige museaalide infosüsteemi MUIS sisestamise plaan – aasta lõpuks olid infosüsteemi 

sisestatud kõik Narva muuseumi museaalid, neist üle 17% I etapi kirjeldusega ning üle 9% pildiga. See omakorda hõlbustab oluliselt muuseumi 

kogude sihtasutusele üleandmisega kaasneva fondide inventuuri korraldamist. Museaalide sisestamise prioriteetsuse tõttu on vähem olnud aega 

tegelda teiste oluliste fondidega seotud küsimustega, nagu näiteks arheoloogiakogu korrastamine, fondihoidlate arendamine ja digitaalse info 

säilitamise korraldamine. Järgnevatel aastatel on neis valdkondades vaja ette võtta olulisi arendustöid. 

Kavandatud museaalide üleandmist aruandeaastal siiski ei toimunud, seda sihtasutusest mittesõltuvatel põhjustel. 

 

Teadustöö 

 

Publikatsioonid ja teadustegevus: 

ilmus üks teaduspublikatsioon: Narva Muuseum. Toimetised 15.2014. „Piir ja jõgi - piirijõgi. Uurimusi Narva piirkonna ajaloost. Koostanud Merike 

Ivask. Narva, 2014 

Lisaks koostati ja trükiti jalutuskäikude voldikud eesti, vene ja inglise keeles marsruudil Narva kindlus. 

Muuseumi omanäitusena koostati linnuse tulevase uue püsiekspositsiooni teemade läbitöötamiseks Narva jõega seonduvaid teemasid käsitlev 

näitus "Piirijõgi". 

 

Väljaspool muuseumi väljaandeid avaldas Merike Ivask teadusartikli "Narva muuseumi loomisest." (kogumikus Varia historicaa VII. Eestimaa 

provintsiaalmuuseum ja muuseumitraditsiooni algus Eestis. Eesti ajaloomuuseum. 2013) ja Maina Kuvaitseva kaks teadusartiklit: "Peipsi 

lääneranniku vanausuliste laulukultuur 20. sajandil" (kogmik III Zavoloko mälestusloengud. Riia, 2014) ja "40 noodi kirjapanekud" (vanausuliste 

vaimulikkude värsside kogumik ,  Riia, 2014). 

 

Väli- ja arhiivitöö: 

Marina Kuvaitseva jätkas välitöid vanausuliste folkloori kogumisel teadusteema „Piiriäärsete rahvaste traditsiooniline kultuur“ raames, selle 

tulemusena täienes muuseumi folkloorikogu 230 leheküljega 15 elektroonilises kaustas (sh 11 faili 144 leheküljega dešifreeritud laulu- ja 

kõnetekste informantidega ja 4 faili 86 leheküljega osaliselt dešifreeritatud kõnetekste informatidega). 

 

Konverentsid: 

korraldati Ajaloopäev (20.02.2014 teemal Vesi ja linn) ning muuseumi ja Tartu Ülikooli Narva Kolledži koostöös rahvusvaheline konverents 

Jutustatud Linnad - Narrated Towns. The possibilities of (historic) urban studies (18.-19.09.2014). 

Teadur Marina Kuvaitseva esines ettekandega Peipsi lääneranniku vanausuliste matuseks ettevalmistamine Vanausuliste rahvusvahelisel 

teaduskonverentsil IV Zavoloko mälestusloengud (09-12.10.2014, Riias). 

 

Avalikkuse teenindamine. 
Näitused: 

Narva muuseumis korraldati 42 näitust, neist linnuses 25 ja galeriis 17 (2013 – 50 näitust, neist linnuses 27, galeriis 23), neist omanäitusi 4, 

linnuses 2 ja kunstigaleriis 2 (2013 – 6, linnuses 3, galeriis 3); 

Näitustest väärivad märkimist Ameerika Ühendriikide ja Poola Suursaatkonna vahendatud näitus „Kirjad Salale”, Läti Rahvusraamatukogu näitus 

„Liivimaa 16.-17. sajandi maakaartidel” ja Leedu Suursaatkonna vahendatud näitus „Leedu suurvürstide palee ja selle rekonstrueerimine”. 

Linnuses eksponeeritud muuseumi omanäitus „Piirijõgi” jagas Eesti Muuseumide Festivalil parima näituse auhinda Tartu Linnamuuseumiga. 

Kunstigaleriis eksponeerisid näitusi kunstnikud Eestist, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja Venemaalt. Kohalike kunstnike tegevust tutvustati 

Kunstnike päeval eksponeeritud näitusel ning traditsioonilisel Vestervalli kunstiühingu jõulunäitusel, kohalikest kunstnikest esinesid 

aruandeaastal personaalnäitusega Vladislav Kuznetsov, Anatoli Romnov, Gennadi Kurlenkov, Eduard Zentšik, Jekaterina Averko. 

XVII Eesti muuseumide festivalil osales 5 muuseumi (2013 – 6). 

 

Külastajad: 

Narva Muuseumi külastas kokku 76 066 inimest (2013 – 83 638), neist 44 043 külastajat tasulise piletiga (2013 – 43 129 ), 2241 tasuta piletiga 

(2013 – 5159), 1257 muuseumi tasulisi üritusi (2013 – 1558), 10 645 tasuta üritusi (2013 – 16 769), 15 408 muuseumiprogramme (2013 – 14 

870) ja muid tasulisi külastusteenuseid 2472 (2013 – 2153). Tasulise piletiga külastajatest oli üksikkülastajaid 37 730 (2013 – 35 661) ja  

turismigruppide koosseisus 6313 (2013 – 9621). 

 

Narva linnust külastas kokku inimest 61 542 (2013 –68 792), neist 42 162 tasulise piletiga (2013 –40 875), 2008 tasuta piletiga (2013 – 4838), 

966 tasulisi üritusi (2013 – 1249), 8953 tasuta üritusi (2013 – 14 289 ), 5075 muuseumiprogramme (2013 – 5388) ja muid tasulisi 

külastusteenuseid 2378 (2013 – 2153). Tasulise piletiga külastajatest oli üksikkülastajaid 35 994 (2013 – 33 480) ja turismigruppide koosseisus 

6168 (2013 – 9548). 

 

Narva kunstigaleriid külastas kokku inimest 14 524 (2013 – 14 846), neist 1881 tasulise piletiga (2013 – 2254), 233 tasuta piletiga (2013 – 321), 

291 muuseumi tasulisi üritusi (2013 – 309), 1692 tasuta üritusi (2013 – 2480) ja 10 333 muuseumiprogramme (2013 – 9482) ja muid tasulisi 

külastusteenuseid 94 (2013 – 0). Tasulise piletiga külastajatest oli üksikkülastajaid 1736 (2013 – 2181) ja turismigruppide koosseisus 145 (2013 

– 73). 

 

Ekskursioone viidi läbi 437, neil osales tasuliselt ja tasuta kokku 8189 inimest (2013 – 501 ekskursiooni ja 10400 inimest). 

Narva linnuses tehti 403 ekskursiooni, kus osales kokku 7368 inimest seahulgas 348 tavaekskursiooni, 8 temaatilist ekskursiooni "Narva linnus 

– kaitserajatiste mälestusmärk", 29 elamusekskursiooni "Vana linnuse legendid", 12 ekskursiooni „Muistse linnuse aarded“, 4 ekskursiooni "Öine
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seiklus", 2 elamusekskursiooni "Üks päeva rüütli elus" (2013 – kokku 471 ekskursiooni ja 9910 inimest, sh 374 tavaekskursiooni, 5 temaatilist 

ekskursiooni "Narva linnus – kaitserajatiste mälestusmärk", 7 ekskursiooni "Muistse linnuse aarded" ja 49 elamusekskursiooni "Vana linnuse 

legendid", 36 ekskursiooni "Öine seiklus"). 

Kunstigaleriis tehti 9 ekskursiooni, kus osales kokku 179 inimest seahulgas 7 tavaekskursiooni, 2 elamusekskursiooni "Paleeintriigid“" (2013 – 

6 tavaekskursiooni ja 92 inimest). 

Narva linnuses ja Kunstigaleriis tehti üks ühisekskursioon (2013 – 3). 

Lisaks tehti väljaspool muuseumi 24 ekskursiooni, neil osales kokku 642 inimest, neist 22 linnaekskursiooni ja 2 bastionide ekskursiooni (2013 

– 21 ekskursiooni ja 398 inimest, neist 16 linnaekskursiooni ja 5 bastionide ekskursiooni). 

 

Muuseumiprogrammid: 

viidi läbi 1053 muuseumiprogrammi (loengud, muuseumitunnid ja erinevaid haridusprogrammid), kus osales kokku 15 408 inimest (2013 – 990 

muuseumiprogrammi ja 14 870 inimest). 

- linnuses lastele ja noorema kooliea õpilastele korraldatud ajaloopäeval „Vesi ja linn“ osales 52 õpilast (2013 – 52); 

- korraldati 77 sünnipäevapidu lastele (72 linnuses ja 5 galeriis), kus kokku osales 686 inimest (2013 –73 sünnipäevapidu lastele (69 linnuses ja 

9 galeriis), osales 614 inimest); 

- viidi läbi 8 perepäeva, kus osales 340 inimest (4 linnuses ja 4 galeriis) (2013 – 7 perepäeva ja 338 inimest); 

kunstigaleriis (2013 – 190 inimest, neist 83 linnuses ja 107); 

- viidi läbi kolm linna konkursi „Kunst liikumine ja liikumise kunstis“, „Elav portree ja „Koerte elu“, rahvusvaheline laste kunstikonkursi „Aeg 

tantsida“, „Alguses oli Sõna...“ ja „Oli kord üks pidu...“. 

 

Muuseumis toimunud üritused 

- Põhjaõues toimus 8 (2013 – 12) plaanilist üritust, neist olulisematena olgu nimetatud Eesti Seppade Ühendusega koostöös korraldatav 

seppade festival „Barokksepis“, „Põhjaõue ajamasin 2014“ (01.06.2014, koos LV korraldatud lastekaitsepäevaga, osales 642 inimest), koostöös 

MTÜga Preobraženski Polk korraldatud traditsiooniline Narva ajaloofestival "Narva lahing" (8.-10.08.2014, osales 3 500 inimest) ja Talve lahing 

(15.11.2014, osales 1040 inimest) ning jõulude-eelne Talvelaat (osales 1000 inimest); 

- kolmandat aastat leidis aset Öökino, mis sedakorda oli ühendatud Narva ajaloofestivali programmiga (08.-10.08.2014, külastas kokku 654 

inimest); 

- kunstigaleriis korraldati traditsiooniline kunsti populariseerival Kunstnikupäev (08.06.2014, osales 620 inimest) ja jätkus kunsti ja muusikat 

ühendava sarja “Kunstide risttee” korraldamine, kokku toimus 6 kontserti, neil osales kokku 198 inimest; 

- rahvusvahelise muuseumiöö „Öös on tähti“ raames (17.05.2014) toimunud üritusi külastas linnuses 1537 ja galeriis 446 inimest; 

- ansambel „Suprjadki“ andis kolm rahvakalendri tähtpäevadega seotud kontserti (Vastlapäeva kontsert linnuses 4.03.2014, osales 65 külastajat, 

kontsert Nelipühad. Kontsert linnuses 7.06.2014, 34 külastajat ja Mardi- ja Kadripäeva kontsert perepäeva raames galeriis 8.11.2014, kokku 6 

külastajat). Lisaks toimusid linnuses Eesti Interpreetide Liidu korraldatud Julia Ageyeva Hessi klavessiinikontsert, kontsert „Beethoveni klaveri- ja 

viiulisonaadid“ ja Mihhail Bulõtšev-Okseri (New York) klaverikontsert. 

Narva linnuse konvendihoones ja territooriumil toimus 140 rendiüritust, neil osales 7799 inimest. 

 

Külastustulu: 

aruandeaastal oli sihtasutuse tulu 959 879 eurot (2013 – 869 046 eurot), sellest omateenitud tulu 258 425 eurot (2013 – 233 843 eurot). 

Sihtasutuse omateenitud tulu moodustasid muuseumi külastustulu 181 570 eurot (2013 – 172 477 eurot), rendi- ja üüritulu 48 613 eurot (2013 – 

36 665 eurot) ning muu tulu 28 242 eurot (2013 – 24 701 eurot). Külastustulust omakorda oli piletimüügi tulu 134 779 (2013 – 120 427) ja 

külastajate kasutatud teenuste tulu 46 791 eurot (2013 – 52 050 eurot). Ühe külastaja kohta teenis muuseum 2,39 eurot (2013 – 2,06 eurot). 

 

Tootearendus ja turundus 

- Aasta jooksul töötati välja 3 uut teenust: elamusekskursioon Paleeintriigid, laupäevane muuseumi piletihinna eest pakutav ekskursioon kõigile 

soovijale, ja erinevate teenustega seotavad furšetilaudade vahendamine.. 

- Muuseumi, Põhjaõue ja teenuseid käidi tutvustamas Leedus Adventouril (24.-26.01) Eesti turismimessil TourEst (13.-15.02.) ja Riias BalTouril 

(7.-9.02), haridusmessil „Ajavõit“ (5.06), Tartu hariduskonverentsil ja -messil (20.-21.11). 

- Toimusid Narva muuseumit ja muuseumi tegevust tutvustavad ja propageerivad üritused, nagu rahvusvaheline muuseumide öö, osalejaid 1983 

inimest (2013 – 2357), muuseumide festival, osalejaid 250 inimest (2013 – 260) ja rahvusvaheline muuseumipäev, osalejaid 304 inimest (2013 – 

1327 ). 

- Narva Muuseumi ja Põhjaõue üritusi ja teenuseid reklaamiti ajakirjades Reisimaailm ja Baltic Guide ning ajalehtedes KesKus, Ajaleht Gorod, 

 Ajaleht Narva, Viru Prospekt ja Virumaa Teataja, Internetiportaalis seti.ee ja raadios Raadio 4. Lisaks levitati reklaammaterjale piirkonna 

hotellides ja Eesti suuremate linnade turismiinfopunktides ning rahvarohkemates kohtades, Narva-Jõesuu rannas oli esmakordselt väljas 

Põhjaõue suveüritusi reklaamiv välireklaam. 

 

Kogud 

Muuseumi kogudetöö fookuses oli jätkuvalt museaalide retrospektiivne sisestamine Eesti muuseumide infosüsteemi MUIS-i. Vastavalt võetud 

eesmärgile viidi see töö aruandeaastal lõpule ning aasta lõpuks olid kõik Narva Muuseumi museaalid (kokku 83 034) sisestatud infosüsteemi 

MUIS-i. 

- põhikogusse uusi museaale aruandeaastal juurde ei lisandunud (2013. aastal 73 museaali). 

- I etapi kirjeldus MUIS-i programmis 14 659 (2013 – 950) museaali, 7742 museaali kirjeldusele MUISis lisati digifotod (2013 - 1106); 

- konserveeriti ja puhastati 38 museaali (2013 – 178), põhiliselt plaanid ja dokumendid; 

- korrastati museaalide hoidmist, valmistati paspartuud graafikale, jätkati trükiste, dokumentide, plaanide paigaldamist ümbrikutesse ja 

erikarpidesse ning telliti erikarbid museaalidele; 
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suurendati fondihoidlate pinda kunstigalerii hoones kahe ruumi võrra, kokku 155 m² . Ühte hoidlasse paigutati graafikakogu uutele riiulitele ja 

kappidesse. Endine graafikahoidla korraldati ümber olmetehnika hoiustamiseks (toodud linnusest). Teine hoidla kujundatakse puitesemete 

hoiustamiseks (mööbel, etnograafika), see töö on veel pooleli. 

- anti museaale välja kolmele Eesti muuseumides korraldatud näitusele (Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum Tallinnas, Evald Okase 

muuseum Haapsalus ja Tartu Kunstimuuseum). 

 

Personal 

Koosseis 

Aasta alguses oli sihtasutuses 56 ja aasta lõpus 55 ametikohta (2013 – aasta alguses 55 ametikohta ja aasta lõpus 56 ametikohta). Aasta 

jooksul koondati 3 ametikohta (personalijuht, kaks korrapidajat), korraldati ümber 12 ametikohta ning loodi juurde kaks ametikohta 

(teadussekretär ja turundusspetsialist). 

Infojuhi ametikoht korraldati ümber dokumendihalduri ametikohaks (lisaks varasematele infojuhi ülesannetele lisandus koondatud personalijuhi 

ülesannetest töötajate arvestus ning statistika esitamine ja registritesse andmete esitamine) ja üks projektijuhi ametikoht korraldati ümber 

kvaliteedijuhi ametikohaks (uued kvaliteediga seotud ülesanded, lisaks ka seni personalijuhi ülesandeks olnud sisuline personalitöö, sh koolituse 

korraldamine). Saalivalvuri (kokku 6 kohta) ja ühe kassiiri ning kassiiri-saalivalvuri ametikohad korraldati ümber saaliteenindajateks (kokku 8 

inimest), nende kõigi ülesandeks on nii näitusesaalide valvamine kui ka töötamine kassas. Üks kassiiri ametikoht korraldati ümber vanemkassiiri 

ametikohaks. Teadusdirektori ametikoht korraldati ümber teadusjuhi ametikohaks, senistele ülesannetele lisandus teadusjuhile ka Põhjaõue 

arenduse korraldamine ja selle eest vastutamine. 

Juurde loodi teadussekretäri ametikoht, tema ülesandeks on muuseumi aastakogumiku ning konverentsi korraldamine, samuti osalemine 

muuseumi püsiekspositsooni loomisel. Samuti loodi turundusspetsialist, kelle ülesandeks on turundusega seotud peamiselt tehnilised tööd 

turundusjuhi alluvuses. 

Aasta jooksul sõlmiti 9 töölepingut määratud ajaks (kaks programmijuht-giidi, neli saaliteenindajat, kaks koristajat ja tööline-kojamees). 

Määramata ajaks võeti aasta jooksul tööle 4 inimest (programmijuht-giid, pearaamatupidaja, ürituste projektijuht, dokumendihaldur) ja töölt 

vabastati 5 inimest (dokumendihaldur, kaks saaliteenindajat, pearaamatupidaja, personalijuht) (2013 – võeti tööle 4 ja vabastati 2 töötajat). 

27 töötajal on kõrgharidus, 21 inimesel keskeriharidus, 7 töötajal on keskharidus (2013 vastavalt 29, 21 ja 6). 

Töötajate keskmine vanus on 40,6 aastat (2013 – 45,6). 

 

Personalitöö ja täiendkoolitus 

Ametikohtade töö sisu paremaks analüüsimiseks, samuti töötajate vahetumise korral tööülesannete hõlpsamaks edasiandmiseks koostati 

aruandeaasta jooksul programmijuht-giidi, vanemkassiiri, teadur-koguhoidja, peavarahoidja, ja saaliteenindaja käsiraamatud. Kokku koostati 

aruandeaasta jooksul viis käsiraamatut ning lisaks põhjalik dokumendihalduri ametikoha rutiini kirjeldus. 

2014. alustati muuseumi enesehindamist eesmärgiga kaardistada valdkonnad, kus on vajalik teha parendusi. Enesehindamine lõpeb 

parendustegevuste kava koostamisega aruandeaastale järgneval aastal. 

Sisekommunikatsiooni parendamiseks viidi töötajate seas läbi küsitlus, mis andis ülevaate muuseumi sisekommunikatsiooni probleemidest, 

rahulolust juhtimisega, organisatsiooni kultuuri ja töötajate koolitamisega. Sisekommunikatsiooni kava moodustab koos aruandeaastale 

järgneval aastal koostatava väliskommunikatsiooni kavaga sihtasutuse kommunikatsioonistrateegia. 

Kvalifikatsiooni tõstmiseks osalesid muuseumitöötajad 29 (2013 – 19) erineval koolitusel, erinevatel koolitustel osalejate arv on 81 (2013 - 79). 

Ühe olulisema koolitusena saab jätkuvalt nimetada programmi “XXI sajandi muuseum”, kus osaleb 4 muuseumi töötajat alates novembrist 2013. 

Tegemist on 2-aastase koolitusega, mille raames osalejad antakse põhjalik ülevaade muuseumitöö erinevatest valdkondadest. 

Teeninduskvaliteedi tõstmiseks korraldati eesti keele (04.03.-13.05.14) ja müügikoolitus (31.03.-01.04.14). 

Kaks inimest osalesid ka rahvusvahelistel koolitustel, üks nendest oli Museum Mediators, mis toimus ERMis (28.04.-27.05.14), teine aga 

Prantsusmaal toimunud Courants du monde 2014 (16.-29.11.14), 4 inimest osalesid Sihtasutuse Haapsalu ja Läänemaa muuseumid 

eestvõtmisel Eesti muuseumitöötajatele korraldatud tutvumisreisil Poola linnustesse (4.-11.10.14). Teadustöötajad osalesid koolitustel 

Haruldane raamat ja sellega töötamise eripära (Eesti Rahvusraamatukogus 24.-25.09.2014), kursusel Rahvalaulu kollektiivi repertuaari 

koostamine. Muusikakasvatuse metoodika“ (läbiviija Olga Dudina Peterburist, Tallinnas 6.12.2014) ja infopäeval Fotode eksponeerimine ja 

säilitamine (Eesti Ajaloomuuseumis 18.10.2014). 

Meeskonna vaimu tõstmiseks viidi muuseumis läbi 5 oma töötajatele mõeldud üritust: tutvumine Maarjamäe lossiga ja Titanicu näitusega 

Lennusadamas (25.02.14), talgud Põhjaõues ja Põhjaõue hooaja avamine (mais), meeskonna motivatsioonireis Helsingisse 

(motivatsioonikoolitus praami peal ja ekskursioon linnas - 20.06.14), salasõbra mäng ja jõulupidu. 

 

Sisekontrolli süsteem 

Narva Muuseumi sisekontrollisüsteem hõlmab asutuse struktuuri, juhtkonna suhtumist, kehtivaid protseduurireegleid ja annab mõistliku 

kindlustunde meie tegevuse seaduspärasuses. 

Muuseumi varad on kaitstud raiskamise, ebasihipärase kasutamise ja pettuse eest. Narva Muuseumi tegevus on säästlik, tagatakse teenuste 

kõrge kvaliteet. Meie tegevust kajastav juhtimis- ja finantsinformatsioon on usaldusväärne ja õigeaegne. 

Narva Muuseumi sisseaudit tegutseb vastavalt Narva Muuseumi põhimäärusele, raamatupidamise eeskirjale, dokumentide nimistule, töötajate 

ametikirjeldustele, töösisekorraeeskirjadele. Raamatupidamine juhindub Sihtasutus Narva Muuseum raamatupidamise sise-eeskirjast. 

Detsembrikuus viidi läbi põhivara, väikevahendite, meenete ja näitus-müügil olevate esemete ning muude materjalide inventuur. Inventuurid viidi 

läbi muuseumi kassades seoses kassiiride puhkusele minekuga. Seisuga 31.12.2014.a. viidi läbi töötajate puhkuse, kohustuste ja nõuete, arvete 

ning müümata meenete jäägi inventuur. Iga kuu viimase kuupäeva lõpuks viidi läbi kassajäägi kontroll Narva linnuse kassas. 

 

Arendus ja osalemine projektides 

2014. aasta jooksul valmistat ette piirkondade kokurentsivõime meetmesse esitatava taotluse jaoks Narva linnuse arhitektuurikonkurssi – 

ettevalmistustöö lõpp ja konkursi väljakuulutamine jääb juba aruandeaastale järgnevasse aastasse. Samuti osalesid sihtasutuse esindajad
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maakonna arengukava väljatöötamisel ning linna arengukava täiendamisel, tagamaks neis dokumentides Narva Kindluse arendustegevuste

nimetamise. 

Narva Muuseumi töötajad osalesid Arendus- ja Ökonoomikaameti juhtimisel elluviidavas projektis "Unikaalse Eesti-Vene kindlustuste ansambli

kui ühtse turismitoote arendamine. II etapp. / EstRusFortTour-2" ja viisid lõpule Narva linnuse ees paikneva Lossipargi rekonstrueerimise. 

Sihtasutus osales nõuandva partnerina järgmistes Arendus- ja Ökonoomikaameti elluviidavates Narva muinsuskaitse all olevate objektide

restaureerimis- ja rekonstrueerimisprojektides: 

- “Unikaalse piiriülese Narva-Ivangorodi kindluste ansambli kui ühtse kultuuri- ja turismiobjekti arendamine“ – Viktoria bastioni

restaureerimisprojekt; 

- “Narva ja Ivangorodi kaldapealsete ajaloolise kaitseala integreeritud arendamine, II etapp” – Pimeaia pargi rekonstrueerimisprojekt. 

 

Kokkuvõte 

2014. aastal püüdis sihtasutus organisatsioonina saavutada igapäevast normaalset töörütmi, ehkki mitmes konkreetses valdkonnas on üleminek

veel lõpule viimata (näiteks muuseumikogude üleandmine). Samas võtsid ümberkorraldused struktuuris ning ametikohtades, samuti muutused

personalis planeeritust rohkem energiat ja aega ning ei võimaldanud kõiki ettevõetud eesmärke saavutada. 

 

Muuseumi 2015. aasta tegevusprioriteedid tulenevad sihtasutuse arengukavast aastateks 2014-2018. Neist olulisemana olgu nimetatud: 

- Narva Muusemi fondide inventuuri läbiviimine, fondide sihtasutuse omandisse võtmine ja linnaasutuse Narva Muuseumi tegevuse lõpetamine; 

- sihtasutuse arengukava rakendamine, arengukavas ettenähtud täiendavate baasdokumentide väljatöötamine erinevates valdkondades

toimuvate tegevuste tõhusamaks planeerimiseks; 

- sihtasutuse juhtimise ja toimimise tõhustamine uute lahenduste rakendamise kaudu dokumendihalduses ja finantsplaneerimises ning

-juhtimises, tööprotsesside tõhusam haldamine kvaliteedijuhtimise rakendamise kaudu; 

- sihtasutuse tootearenduse ja turunduse arendamine, selle parem sidumine muuseumi teaduspotentsiaaliga; 

- muuseumi tulude kasvatamine 10,45% (2013 - 869046 eur., 2014 - 959879 eur.), sealhulgas külastustulude kasv 3,98% (2013 - 174624 eur.,

2014 - 181570 eur.); 

- linnuse restareerimise arhitektuurikonkurssi läbiviimine, linnuse keskkkonna arendamise ja uue püsiekspositsiooni loomiseks rahataotluse

koostamine Euroopa Liidu fondidele. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013 Lisa nr

Varad    

Käibevara    

Raha 152 840 81 133 2

Nõuded ja ettemaksed 10 024 4 164 3

Varud 18 597 12 520 4

Kokku käibevara 181 461 97 817  

Põhivara    

Materiaalne põhivara 10 290 632 9 492 926 6

Immateriaalne põhivara 2 244 0 7

Kokku põhivara 10 292 876 9 492 926  

Kokku varad 10 474 337 9 590 743  

Kohustused ja netovara    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Võlad ja ettemaksed 72 098 75 717 9

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 41 477 1 270 10

Kokku lühiajalised kohustused 113 575 76 987  

Kokku kohustused 113 575 76 987  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 10 304 337 9 492 225  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem 21 531 0  

Aruandeaasta tulem 34 894 21 531  

Kokku netovara 10 360 762 9 513 756  

Kokku kohustused ja netovara 10 474 337 9 590 743  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 599 898 586 620 11

Tulu ettevõtlusest 258 087 234 636 12

Muud tulud 1 826 120  

Kokku tulud 859 811 821 376  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -599 898 -586 620 13

Jagatud annetused ja toetused -2 743 -3 757 14

Mitmesugused tegevuskulud -68 354 -83 586 15

Tööjõukulud -70 892 -37 787 16

Põhivara kulum ja väärtuse langus -68 395 -63 094  

Muud kulud -14 655 -25 009  

Kokku kulud -824 937 -799 853  

Põhitegevuse tulem 34 874 21 523  

Muud finantstulud ja -kulud 20 8  

Aruandeaasta tulem 34 894 21 531  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2014 2013 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 34 874 21 523  

Korrigeerimised    

Põhivara kulum ja väärtuse langus 68 395 63 094  

Muud korrigeerimised 4 570 12 709  

Kokku korrigeerimised 72 965 75 803  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -5 859 -4 164  

Varude muutus -6 077 -12 520  

Põhitegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 36 588 75 717  

Laekumised sihtotstarbelistest tasudest, annetustest,

toetustest
0 1 270  

Kokku rahavood põhitegevusest 132 491 157 629  

Rahavood investeerimistegevusest    

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel -60 803 -76 604  

Laekunud intressid 19 8  

Kokku rahavood investeerimistegevusest -60 784 -76 596  

Kokku rahavood 71 707 81 033  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 81 133 100 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 71 707 81 033  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 152 840 81 133 2



11

Sihtasutus Narva Muuseum 2014. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2012 1 927 467 1 927 467

Aruandeaasta tulem 21 531 21 531

Muud muutused

netovaras
7 564 758 7 564 758

31.12.2013 9 492 225 21 531 9 513 756

Korrigeeritud saldo

31.12.2013
9 492 225 21 531 9 513 756

Aruandeaasta tulem 34 894 34 894

Asutajate ja liikmete

sissemaksed
812 112 812 112

31.12.2014 10 304 337 56 425 10 360 762

Sihtasutuse asutajad on:

1) Eesti Vabariigi nimel Kultuuriministeerium

2) Narva linn .

- Kultuurministeerium andis rahalise sissemaksena üle 100 eurot;

- Narva linn andis mitterahalise sissemaksena omakapitali põhivara (maa ja hooned) summas 1927367 eurot;

- detsembris 2012.a. Narva linn võõrandas maaterialne põhivara summas 166510 eurot;

- jaanuaris 2013.a.  Narva linn andis üle tasuta kasutamiseks põhivara summas 7398248 eurot;

-detsembris 2014.a.  Narva linn andis üle tasuta kasutamiseks põhivara summas 812112 eurot;



12

Sihtasutus Narva Muuseum 2014. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Käesolev raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga . Hea raamatupidamistava tugineb

rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid

ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise

seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas sätestatud nõuded. 

Tulude ja kulude aruande koostamisel kasutatakse skeemi, mida soovitatakse RTJ 14.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes .

Raha

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke. 

Nõuded ja ettemaksed

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil. Nõudeid kajastatakse

bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga

konkreetse kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime kohta.  Ebatõenäoliselt laekuvad

nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil laekunud, kuid varasematel perioodidel kuludesse

kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste nõuete kulu vähendusena. Nõue loetakse lootusetuks, kui juhtkonna

hinnangul puuduvad võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud. 

Varud

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude

jäägi hindamisel kasutatakse FIFO meetodit. 

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 2000 eurost. Varad,

mille kasulik tööiga on üle 1 aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 2000 eurost, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku

inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud

taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset

taset, kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad

allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast.

Maa ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene,  ei amortiseerita.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    2000 euro

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Hooned ja rajatised 10-833

Masinad ja seadmed 5

Infotehnoloogilised seadmed ja

arvutitehnika
3

Muu amortiseeruv materiaalne

põhivara
5-10
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Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule.

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.

(a) Aruandekohustuslane on rentnik

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas või rendimaksete miinimumsumma

nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga,

välja arvatud juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara omandiõiguse – sellisel juhul

amortiseeritakse vara kas rendiperioodi jooksul või kasuliku eluea jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed

jagatakse kohustust vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks. 

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

(b) Aruandekohustuslane on rendileandja

Kapitalirendi alusel väljarenditud vara kajastatakse bilansis nõudena kapitalirenti tehtud netoinvesteeringu summas. Rentnikult

saadavad rendimaksed jagatakse kapitalirendinõude põhiosa tagasimakseteks ja intressituluks.

Kasutusrendi tingimustel väljarenditud vara kajastatakse bilansis tavakorras, analoogselt muu põhivaraga. Kasutusrendimaksed kajastatakse

tuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.

Annetused ja 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. 

Saadud sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse nii saadud sihtfinantseerimist kui ka selle arvel

tehtud kulusid või põhivara soetust mõlemaid eraldi. 

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse printsiibist ning tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

proportsionaalselt sellega seonduvate kuludega.

Sihtfinantseerimise korral põhivara soetamiseks võetakse vara bilansis arvele tema soetusmaksumuses, saadud sihtfinantseerimine

aga kajastatakse samal ajal tuluna.Samuti loetakse mitterahalisteks sissemakseteks sihtasutuse põhikapitali tasuta üle antud varasid,

mis moodustavad olulise osa vajalikust varast, eesmärkide saavutamiseks. Selliseid  toetusi  kajastatakse netovara muutusena.

Tulud

Tulu kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses.

Toodete, kaupade ja põhivara müügist saadud tulu kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale

ning müügitulu ja tehinguga seotud kulutusi on võimalik usaldusväärselt mõõta ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Tulu

teenuste müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Kulud

Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud, sh käibemaks, mida ei

saa arvata sisendkäibemaksuna, kajastatakse soetamishetkel kuluna tulemiaruande kirjel Muud kulud.

Seotud osapooled

Seotud osapoolteks loetakse  nõukogu ja juhtkonna 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.
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Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Raha kassas 1 930 442

Raha arvelduskontol 150 910 80 691

Kokku raha 152 840 81 133

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 7 438 7 438  

Ostjatelt

laekumata arved
7 486 7 486  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-48 -48  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
2 126 2 126 5

Muud 460 460  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
10 024 10 024  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 3 007 3 007  

Ostjatelt

laekumata arved
3 054 3 054  

Ebatõenäoliselt

laekuvad nõuded
-47 -47  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
671 671  

Muud nõuded 168 168  

Ettemaksed 101 101  

Tulevaste

perioodide kulud
101 101  

Ettemakstud tulenevad

toetused
217 217  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
4 164 4 164  



15

Sihtasutus Narva Muuseum 2014. a. majandusaasta aruanne

Lisa 4 Varud
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Müügiks ostetud kaubad 18 597 12 520

Kokku varud 18 597 12 520

Lisa 5 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2014 31.12.2013

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Ettevõtte tulumaks 68   

Käibemaks 1 095 270 0

Üksikisiku tulumaks 4 764 0 8 436

Erisoodustuse tulumaks   0 68

Sotsiaalmaks 9 652 0 15 538

Kohustuslik kogumispension 422 0 581

Töötuskindlustusmaksed 801 0 1 334

Ettemaksukonto jääk 1 031  401  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 2 126 15 707 671 25 957
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Lisa 6 Materiaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Maa Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muu

materiaalne

põhivara

 Lõpetamata

projektid ja

ettemaksed
Arvutid ja

arvutisüsteemid
Muud

masinad

ja

seadmed

Lõpetamata

projektid

31.12.2012  

Soetusmaksumus 33 024 1 894 343 1 927 367

Akumuleeritud kulum 0 0

Jääkmaksumus 33 024 1 894 343 1 927 367

  

Ostud ja parendused 7 551 201 2 745 6 356 9 101 5 542 62 809 62 809 7 628 653

Maa ja varem kasutusel

olnud ehitiste ost
7 551 201     7 551 201

Muud ostud ja

parendused
  2 745 6 356 9 101 5 542 62 809 62 809 77 452

Amortisatsioonikulu -60 793 -46 -1 271 -1 317 -984 -63 094

  

31.12.2013  

Soetusmaksumus 33 024 9 441 175 2 745 6 356 9 101 5 542 62 809 62 809 9 551 651

Akumuleeritud kulum -56 424 -46 -1 271 -1 317 -984 -58 725

Jääkmaksumus 33 024 9 384 751 2 699 5 085 7 784 4 558 62 809 62 809 9 492 926

  

Ostud ja parendused 2 440 4 165 47 319 47 319 53 924

Amortisatsioonikulu -59 755 -1 820 -1 820 -1 192 -5 563 -5 563 -68 330

Ümberklassifitseerimised 12 888 -12 888 -12 888 0

Muud muutused 28 358 737 407 4 905 6 820 11 725 34 622 812 112

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 61 382 10 193 910 7 650 13 176 20 826 44 329 91 677 91 677 10 412 124

Akumuleeritud kulum -116 179 -46 -3 091 -3 137 -2 176 -121 492

Jääkmaksumus 61 382 10 077 731 7 604 10 085 17 689 42 153 91 677 91 677 10 290 632
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Lisa 7 Immateriaalne põhivara
(eurodes)

  Kokku

Arvutitarkvara

  

Ostud ja parendused 2 309 2 309

Amortisatsioonikulu -65 -65

  

31.12.2014  

Soetusmaksumus 2 309 2 309

Akumuleeritud kulum -65 -65

Jääkmaksumus 2 244 2 244

Lisa 8 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rendileandja

 2014 2013

Kasutusrenditulu 38 455 16 829

Järgmiste perioodide kasutusrenditulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013

12 kuu jooksul 32 978 28 632

1-5 aasta jooksul 109 821 134 981

Rendile või üürile antud varade bilansiline jääkmaksumus

Muud varad 319 592 319 592

Kokku 319 592 319 592

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2014 2013

Kasutusrendikulu 3 230 2 146

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2014 31.12.2013

12 kuu jooksul 684 2 007

1-5 aasta jooksul 0 684
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Lisa 9 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2014 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 35 349 35 349  

Võlad töövõtjatele 20 625 20 625  

Maksuvõlad 15 707 15 707 5

Saadud ettemaksed 80 80  

Tulevaste perioodide tulud 80 80  

Muud 337 337  

Kokku võlad ja ettemaksed 72 098 72 098  

 

 31.12.2013 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 24 619 24 619  

Võlad töövõtjatele 24 724 24 724  

Maksuvõlad 25 957 25 957  

Muud võlad 337 337  

Saadud ettemaksed 80 80  

Muud saadud ettemaksed 80 80  

Kokku võlad ja ettemaksed 75 717 75 717  

Lisa 10 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses

 31.12.2012 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kultuuriministeerium 142 752 -141 690 1 062

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 420 691 -420 691 0

Eesti Kultuurkapital 16 200 -15 992 208

Muud residendid 250 -250 0

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
579 893 -578 623 1 270

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
579 893 -578 623 1 270
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 31.12.2013 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2014

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

Kultuuriministeerium 1 062 166 192 -1 062 -131 815 34 377

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 429 135 -429 135 0

Eesti Kultuurkapital 208 46 020 -180 -38 948 7 100

Eesti Kultuurkapital

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
1 270 641 347 -1 242 -599 898 41 477

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
1 270 641 347 -1 242 -599 898 41 477

Lisa 11 Annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 599 898 578 623

Mittesihtotstarbelised annetused ja toetused 0 7 997

Kokku annetused ja toetused 599 898 586 620

sh  Kultuurministeerium 131 815 141 690

sh  Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond 429 135 420 691

sh  mitteresidendid 0 7 997

sh  Kultuurkapital 38 948 15 992

sh  muu residendid 0 250

Rahalised ja mitterahalised annetused   

 2014 2013

Rahaline annetus 599 898 586 620

Kokku annetused ja toetused 599 898 586 620

Lisa 12 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2014 2013

Muuseumide ja näituste tasulised teenused 194 814 183 710

Ruumide  ja muu vara üür ja rent 53 500 44 076

Varude müügist tulu 9 773 6 850

Kokku tulu ettevõtlusest 258 087 234 636
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Lisa 13 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2014 2013

Energia -47 431 -32 116

Elektrienergia -26 882 -18 771

Soojusenergia -20 549 -12 998

Kütus 0 -347

Transpordikulud 0 -215

Üür ja rent -35 0

Mitmesugused bürookulud -299 -1 925

Lähetuskulud 0 -192

Koolituskulud 0 -2 282

Tööjõukulud -429 135 -453 234

Korrashoiuteenused ja muud ekspluatatsioonikulud -14 477 -25 922

Inventari ost 0 -3 921

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogilised kulud -3 160 -4 258

Ürituste ja näituste korraldamise kulud -71 561 -61 423

Muud -33 800 -1 132

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
-599 898 -586 620

Lisa 14 Jagatud annetused ja toetused
(eurodes)

 2014 2013

Sihtfinanseerimine tegevuskuludeks IVEK 1 348 -2 164

Liikmemaksud 225 -313

Muu mittesihtotstarbelinefinanseerimine 1 170 -1 280

Kokku jagatud annetused ja toetused 2 743 -3 757
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Lisa 15 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2014 2013

Energia -13 188 -28 823

Elektrienergia -2 017 -10 921

Soojusenergia -7 461 -14 839

Kütus -3 710 -3 063

Mitmesugused bürookulud -2 809 -6 110

Uurimis- ja arengukulud 0 -4 500

Lähetuskulud -6 806 -5 630

Koolituskulud -7 579 -2 173

Korrashoiuteenused ja muud ekspluatatsioonikulud -6 093 -7 338

Infotehnoloogia kulud 0 -2 466

Inventar ja inventari hooldus 0 -918

Ürituste ja näituste korraldamise kulud -31 879 -22 037

Transpordikulud 0 -3 434

Muud 0 -157

Kokku mitmesugused tegevuskulud -68 354 -83 586

Lisa 16 Tööjõukulud
(eurodes)

 2014 2013

Palgakulu -379 051 -371 837

Sotsiaalmaksud -118 406 -118 672

Muud -2 569 -512

Kokku tööjõukulud -500 026 -491 021

Sellest kajastatud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsese kuluna
-429 135 -453 234

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 53 54

Lisa 17 Muud kulud
(eurodes)

 2014 2013

Trahvid, viivised ja hüvitised 0 -14

Riigilõivud -396 -422

Käibemaksukulu tegevuskuludelt -9 465 -5 038

Käibemaksukulu põhivara soetustelt -4 570 -12 709

Ebatavalised kulud 0 -6 671

Muud -224 -155

Kokku muud kulud -14 655 -25 009
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Lisa 18 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2014 31.12.2013

Kohustused Nõuded Kohustused

Asutajad ja liikmed 34 714 3 1 399

Teised samasse

konsolideerimisgruppi kuuluvad

ühingud

227 0 15

Tegev- ja kõrgema juhtkonna

ning olulise osalusega

eraisikust omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju all

olevad ettevõtjad

 0 208

2014 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 30 12 655

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud

5 982

Tegev- ja kõrgema

juhtkonna ning olulise

osalusega eraisikust

omanike lähedased

pereliikmed ning nende

valitseva või olulise mõju

all olevad ettevõtjad

223

 

2013 Ostud Müügid

Asutajad ja liikmed 73 11 019

Teised samasse

konsolideerimisgruppi

kuuluvad ühingud

1 695 113

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2014 2013

Arvestatud tasu 30 018 28 635

Sihtasutuse asutajad on:

1) Eesti Vabariigi nimel Kultuuriministeerium

2) Narva linn .

-detsembris 2014.a.  Narva linn andis üle tasuta kasutamiseks põhivara summas 812112 eurot.

Perioodil 01.01.2014-31.12.2014 toimunud tehingud  seotud isikutega:

Tehingud FIE Ivan Feldman(reg. nr.10943553) ja SA Narva Muuseum vahel olid summas 6214 euro.

Tehingu liik oli teenuste ost. Ivan Feldman(is. kood 36901076513) on SA Narva Muuseum töötaja.
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Lisa 19 Sündmused pärast bilansipäeva

18.03.2015.a. oli sõlmitud Narva linna ja sihtasutuse Narva Muuseum kinnistu  mitterahalise sissemaksena üleandmise leping, millega

on vormistatud omandiõigus kinnistule asukohaga Ida-Virumaa, Narva linn, Peterburi mnt. 2, milline on kantud Tartu Maakohtu

kinnistusosakonna registriosa nr. 3486009.Antud kinnistu oli enne lepingu sõlmimist üle antud sihtasutusele tasuta kasutamisele, mainitud leping

oli klassifitseeritud kapitalirendi lepinguks ja vara oli kajastatud sihtasutuse bilansis seisuga 31.12.2014.a.


