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1. Sissejuhatus
Narva Laste Loomemaja arengukava on dokument, mis määrab NLL prioriteedid, põhisuunad ja
arengu valdkonnad, tegevuskavad järgnevaks viieks aastaks ja arengukava muutmise korra.
Aastate 2007-2013 arengukava eesmärgid on täidetud, ja arengukava koostamise aluseks
aastateks 2013-2017 on võetud NLL käesoleva arenguetapi analüüs, on tundma õpitud
lastevanemate ettepanekuid, arvestatud personali ja õpilaste soove.
NLL arengukava väljatöötamisel võttis osa administratsioon, õpetajate töörühmad, arengukava
loomise komisjon, õppenõukogu, hoolekogu. Arengukava lähtub Huvikooliseadusest, NLL
põhimäärusest, Narva linna noorsootöö arengukavast, Narva linna volikogu määrusest № 42
28.09.06 „Narva linna arendamise dokumentide läbivaatamise kord“.

2. Üldandmed
Narva Laste Loomemaja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas olev
munitsipaalkool.
NLL tööd juhib direktor, kes vastutab asutuse üldise seisundi, tema arengu, finantsvahendite
sihipärase ja õiguspärase kasutamise eest. Õppe-ja kasvatustöö protsessi organiseerimise eest
vastutab direktori asetäitja õppealal. NLL sisetegevuse juhtimises osaleb NLL hoolekogu, mille
koosseisu on kinnitanud Linnavalitsus. Õppetööga seotud küsimuste lahendamine kuulub
õppenõukogu kompetentsi. Õppenõukogu osaleb oma haldusalas olevate küsimustega, mille
ülesanneteks on õppetegevuse analüüs ja hindamine, samuti, asutuse edasise elu ja arengu kohta
käivate otsuste vastuvõtmine
Narva Laste Loomemaja töötas kuni 01.01.2010.a seitse päeva nädalas, aga alates 01.01.2010.a
eelarve vähenemise tulemusena, läks üle puhkepäevaga töögraafikule (pühapäev). NLL uksed on
avatud iga päev kella 8.00 kuni 21.00, laupäeval kella 8.00 kuni 18.00. NLL õpilaste arv viimase
viie aasta jooksul on olnud stabiilne, keskmiselt 1 200 inimest aastas. 2011. aastal NLL ringides
vähenes gümnaasiumiklasside õpilaste arv, mille tingis õpilaste suur koormatus üldhariduskoolis.
NLL otsib tööks noortega uusi töövorme, avab uusi ringe. Noorte huvide ja eelistuste
väljaselgitamiseks viiakse läbi uuringuid. 2010. aastal avati ring „Pehmed mänguasjad“, 2011.
aastal Fotostuudio „Positiiv“, Kodumajanduse ring. Nooremaealistele õpilastele avati 2012.
aastal ring „Tehnilise modelleerimise alused“, „Väike ballett“. Korraldatakse uusi festivale ja
konkursse: „Olen ise oma imidži looja“, fotokonkurss „Pilk“, mustvalgete fotode konkurss ja
muud taolised üritused ja tegevused.
Peale ülalloetletu NLL organiseerib linna elanike jaoks kontserte, regionaalseid festivale,
pereüritusi, osaleb linnasisestes projektides.
NLL baasil organiseeritakse meistriklasse Ida-Virumaa koreograafidele, kooliteatrite
näitejuhtidele, millest võtavad osa Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud, Tallinna
Ülikooli õppejõud. NLL on väga aktiivne projektitegevuses.
2010-2011.aa kõige suuremaks projektiks oli projekt „Narva Laste Loomemaja
rekonstrueerimine ja varustamine I etapp”, mida toetas Euroopa Liit. 2011. aastal NLL
autasustati Integratsiooniprojekti Fondi MISA tänukirjaga 2010. aasta parima projekti eest
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”Tantsi, Eesti!” 2011. aastal NLL sai Euroopa Liidu finantstoetuse kapitaalremondi jätkamiseks
„Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine II etapp”.
Täielik nimetus: Narva Laste Loomemaja
Reg. kood 75024283.
Aadress: Partisani 2, 21007 Narva
Telefon: 35 99570, 35 99571
Faks: 35 99570
e-post: loomemaja@narva.ee
Kodulehekülg: www.nll.ee

2.1 Tähtsad sündmused NLL ajaloos
Narva Laste Loomemaja asutati 15. oktoobril 1952. aastal kui Narva Pioneeridemaja ja ta
asukohaks oli Sillamäe linn, Majakovski, 9.
22. aprillil 1955. aastal Pioneeridemaja kolis taas Narva, Kommunaaride t, 13 (Vestrvalli, 29).
30. oktoobril 1963. aastal toimus Narva Pioneeride Palee pidulik avamine linna ajaloolises osas
endises Raekojas (Raekoja pl, 1).
Aastal 1990 Pioneeride Palee nimetati ümber Narva Laste Loomemajaks.
Alates aastast 1998 asub NLL endise üldhariduskooli hoones aadressil: Narva, Partisani, 2.

2.2 NLL põhieesmärgid ja ülesanded
2.2.1 NLL tegevuse eesmärgiks on tingimuste ja tugisüsteemi loomine noore inimese isiksuse
arenguks ja tema kujunemiseks edukaks ühiskonna liikmeks.
2.2.2 Ülesanded:
Noorte loominguliste võimete väljaselgitamine ja nende sihipärane arendamine, eesmärgiga
aidata sellise isiksuse väljakujunemisele, kes on suuteline loominguliselt mõtlema, suudab
sihipäraselt tegutseda ja hinnata oma tegevust, kes on suuteline tegema valikuid, langetama
otsuseid ja vastutama, isiksust, kes oskab analüüsida ümbritsevat tegelikkust, oskab
töötada, on valmis koostööks, mõistab teadmiste omandamise tähtsust, pidevõppe vajadust
ning oskab õppida;
1) Anda noortele huviharidust, lähtudes nende soovidest, vabast valikust ja võrdse kohtlemise
põhimõtetest;
2) Anda noortele võimalus tegeleda huviharidusega, saada sellest rahuldust ja saavutama
tunnustust;
3) Osutada toetust noorte arengule, arendades noorte iseseisvust, initsiatiivi, aktiivsust;
4) Kaasata õpetamise protsessi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaid;
5) Riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine teiste õppeasutustega;
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6) Sihipärane ja mõistlik NLL-le eraldatud ressursside kasutamine, huvihariduse õppekvaliteedi
täiustamise eesmärgiga;
7) Üldsuse plaanipärane teavitamine kooli tegevusest;
8) Kaasaegsete töötingimuste ja olme kujundamine kooli töötajate jaoks, tingimuste loomine
erialaseks enesetäiendamiseks, pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ning nende
kasutamiseks erialases töös;
9) Õpilaste koolisviibimise ajal tervisekaitse tingimuste tagamine;
10) Lähtudes vajadustest ja vastavuses võimalustega kool võib teostada täiskasvanute
õpetamist.
(Narva Linnavalitsuse otsus 19.03.2008 № 328).

2.3 Õppe-ja kasvatustöö Narva Laste Loomemajas
2.3.1 NLL õppekava
NLL õppetöö on üles ehitatud Õppekava alusel, mis on koostatud vastavuses Huvikooliseaduse
(2007) ja Haridus-ja teadusministeeriumi määruse № 24 - 21.03.2007 „Huviharidusstandard“
alusel. Õppekava kinnitas õppenõukogu. NLL Õppekava koostisosadeks on kõikide ringide
ainekavad, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).
2.3.2 Ringi ainekava
Ringide ainekavad on alusdokumentideks, mis määravad pakutava huvihariduse eesmärgid ja
sisu. Ainekavad koostab õpetaja ja kinnitab käskkirjaga direktor. Ainekavad sisaldavad
eesmärgid ja õppeaja pikkuse; õppedistsipliinide loetelu; nende distsipliinide ainekavad.
Ainekavade muutmine ja nende sulgemine toimub pärast vastava aine õppeperioodi lõppu.
Toimunud muudatused kajastatakse EHIS-es.
Perioodil 2007-2013 oli registreeritud 58 õppekava:
Muusika ja kunst
Mängimise õpetamine muusikariistadel (estraadiorkester)
Rokk-grupp
Tantsuringid:
“Sürpriis”
“Žemtšužina”
“Break-dance”
„Lionis”
„Free flow”
Ballitantsud “Raduga”
Vokaalansambel “Do-Re-Mi”
Teater - stuudio “16. tuba”
Teatrikunsti kool,7-12 aastased lapsed
Teatrikunsti kool, 13-18 aastased lapsed
Teatrikool „Voobrazilija”
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Käsitöökool
Mängu- ja animafilmide stuudio “Rovesnik”
Kunstistuudio
Disain-klass
Floristika, 12-15 aastased lapsed
Floristika,15-19 aastased lapsed ja täiskasvanud
Stuudio “Aksi-Art”(nahkehistöö)
Stuudio “Aksi-Art”(pärlpunutised)
“Creative-stuudio”
Stuudio „Mood + teater”
Stuudio „Fashion world”
Kudumine ja heegeldamine (Mood + teater)
Vokaalstuudio “Šansoon”
Scrapbooking
Väike ballett
Mängimise õpetamine muusikainstrumentidel (fortepiaano, süntesaator)
Vilditehnika
Klaasehistöö
Üldkultuur
Mängude maailm
Joonistamine
Käsitöö
Kunstiline voolimine
Käsitöö „Siidist roos”
Kool “Malõšok”
Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
Inglise keel
Eesti keel
Eesti keel ja kultuur
Tervise kultuur algajatele
Tervise kultuur
Ärikool
Sekretär-referent
Arengukool
Tüdrukute kool
Kodunduse ring
Varajase arengu kool „Ma ise“
Loodus
Zooring
Elus loodus
Tehnika
Mudellennundus (kordi-ja raadiomudelite valmistamine)
Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
Mudellennundus(tehnilise modelleerimise algõpetus)
Fotostuudio
Sport
Maleklubi
Aeroobika
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2.4 Õpetajad
Seisuga 01.01.2013 on NLL-is 51.658 ametikohta ja töötab 64 töötajat. Pedagooge -33 inimest.
Pedagoogideks on direktor ja direktori asetäitja õppealal.
Õpetajate koostis ametiastmete järgi:
Kvalifikatsioonita
Noorempedagoog
Pedagoog
Vanempedagoog
Pedagoog-metoodik

-

3 (9%)
2 (6%)
22 (67%)
5 (15%)
1 (3%)

Õpetajate jaotus hariduse järgi:
Kesk- ja keskeriharidus
–
11 (33%)
Kõrgharidus
–
22 (67 %)
Magistratuuris õpib 1 õpetaja (2012/2013 aa.).
Õpetajate jaotud vanuse järgi:
20-30 aastat
30-39 aastat
40-49 aastat
50 ja enam

–
–
–
–

4 (12,1 %)
7 (21,2 %)
7 (21,2 %)
15 (45,5 %)

Pedagoogilise personali keskmine vanus moodustab 45 aastat, mis on pedagoogilise süsteemi
üldises kontekstis suhteliselt hea näitaja. Pedagoogilise personali seas on meeste osakaal
probleemiks - meil töötab 8 meespedagoogi, mis moodustab 24% pedagoogide üldarvust.
Käesoleval ajal pedagoogide koosseis vastab asutuse vajadustele: 30 õpetajat vastavad
kehtivatele kvalifikatsiooninõuetele, mis on kinnitatud Narva Linnavalitsuse poolt. 2 õpetajat,
kelleks on mudellennunduse õpetajad vastavat kvalifikatsiooni ei oma, kuid nendel on
kõrgharidus ja varem on nad lõpetanud NLL mudellennunduse ringi. Kvalifikatsioonikursuste
läbimine pedagoogika ja psühholoogia alal 160 tunni ulatuses on kavandatud pärast vastava
kursuse avamist TÜ Narva Kolledžis.
Tunduva osa personalitööst NLL-is moodustab juhtimissüsteemi tõhustamine, meeskonnatöö
arendamine ja Narva Laste Loomemaja organisatsioonilise töö taseme tõstmine.
Ülevaate saamiseks personali arengust ja edasiliikumise tulemustest toimuvad:
-

õppenõukogud – mitte vähem kui 3 korda aastas
õpetajate nõupidamised – 1 kord kuus
arenguvestlused personaliga - mitte vähem kui 2 korda aastas
metoodilised päevad – mitte harvemini kui 2 korda aastas
töötajate koosolekud - 2 korda aastas

NLL lähtub personali täiendkoolituse programmi koostamisel organisatsiooni vajadustest ja
asutuse prioriteetidest, kvalifikatsiooninõuetest, enesehindamisest ja sisehindamisest, töötajate
soovidest ja arengu vajadustest. Aastatel 2007-2013 õpetajad võtsid osa pedagoogika,
psühholoogia ja erialakursustest. Alates aastast 2009 kogu personalile korraldatakse igal aastal
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Ida-Virumaa ajaloo ja kultuuri tundmaõppimise kursus. Alates aastast 2010 tegutseb teiste
huvikoolide kogemustega tutvumise kursus, kus tutvutakse Eesti huvikoolide ja Sankt-Peterburgi
Kirovi rajooni Laste ja noorte Palee kogemuse tundmaõppimisega.
Ümberõppele ja täiendõppele suunatud finantside piiratuse tõttu ei ole võimalik kasutada
kursustel õppimist vajalikus mahus, kuigi sellest on huvitatud NLL personal. Samaaegselt
tasuliste kursustega kasutatakse tasuta kursuste võimalusi, samuti planeeritakse erinevate
valdkondade meisterklasse NLL-is toimuvate projektide raames.
Tundide arvu summa
Õppeaasta

Tundide arv

2007/2008

816

2008/2009

1042

2009/2010

843

2010/2011

833

2011/2012

662

2012/2013

708

Paljud NLL õpetajad on väärinud tulemusliku töö eest äramärkimist ning saanud tänukirjad
Haridus-ja teadusministeeriumilt (J. Meštšerjakov, L. Pelešev, N. Peleševa, G. Moldon), Narva
Kultuuriosakonnalt (Т. Lelina, E. Loseva, O. Katuntseva, V. Katuntsev, O. Sokolova, N.
Peleševa, L. Pelešev, J. Kasterpalu), Narva Laste Loomemajal (L. Sedova, J. Jevstratenko, I.
Zemski), Eesti Maleföderatsioonilt (L. Pelešev), Eesti Mudelilennuspordi Föderatsioonilt (А.
Mikenin), Vabariiklikult konkursilt „Koolitants“ (Е. Loseva) ja teistelt asutustelt. Õpetaja O.
Katuntseva sai 2011. aastal sai Narvas Aasta õpetaja tiitli nominatsioonis „Õpetaja – laste
sõber“.

2.5 Õpilased
Narva Laste Loomemaja on Narva linna huvihariduse munitsipaalkool, mis teenindab Narva
linna. NLL-is ~ 98,8 % on Narva õpilased, ~ 1,2 % õpilastest on Vaivara valla linnast NarvaJõesuust.
Poisid

Tütarlapsed

Õpilasi kokku

Jaanuar 2008

27%

73%

1304

Jaanuar 2009

27%

73%

1404

Jaanuar 2010

28%

72%

1232

Jaanuar 2011

27%

73%

1056

Jaanuar 2012

30%

70%

1204
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Jaanuar 2013

29%

71%

1152

Keskmine

28%

72%

1200

Õpilaste arv viimase viie aasta jooksul on olnud stabiilne: keskmiselt 1200 õpilast aastas.
Õpilaste arv õppimisaastate järgi

1.
õppeaasta

2.
õppeaasta

3.
õppeaasta

4.
õppeaasta

5.
õppeaasta

6. ja
enam
õ/aastat

Jaanuar 2008

61%

25%

7%

1%

1%

1%

Jaanuar 2009

58%

25%

10%

3%

2%

2%

Jaanuar 2010

57%

23%

8%

6%

2%

4%

Jaanuar 2011

51%

28%

9%

4%

3%

5%

Jaanuar 2012

57%

23%

9%

4%

4%

3%

Jaanuar 2013

56%

26%

8%

4%

2%

4%

Keskmiselt

57%

25%

9%

4%

2%

3%

NLL õpilaste kontingent vahetub igal õppeaastal ligi 57%. See toimub sellepärast, et enamus
ringidest töötab üheaastaste õppekavade alusel, samuti, õpilaste jaoks huvihariduses suure
valikuvõimalusega, kuna Narvas töötab 8 huvihariduskooli.
Ajavahemikul 2007-2013 NLL andis välja 762 tunnistust õppekava täieliku läbimise kohta ja 57
õiendit.
Vanuse järgi

Koolieelikud

1.-4.
klass

5.-8.
klass

9.-12.
klass

Jaanuar 2008

27%

27%

15%

20%

Noored,
üliõpilased
kuni 26
aastat
4%

Jaanuar 2009

22%

30%

20%

16%

5%

7%

Jaanuar 2010

18%

34%

19%

13%

6%

10%

Jaanuar 2011

19%

30%

20%

15%

8%

8%

Jaanuar 2012

25%

30%

23%

10%

4%

8%

Jaanuar 2013

22%

31%

24%

11%

3%

9%

Keskmiselt

22%

30%

20%

14%

5%

8%

9

Täiskasvanud
7%

2007. kuni 2013. aastani on toimunud muutus õpilaste NLL koosseisus: igal aastal tõuseb 1.-8.
klasside õpilaste arv ja kahaneb 10.-12. klasside õpilaste arv, mis on tongitud sündivuse
vähenemisest ja muudatustega, mis on toimunud üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes.
Klasside kaupa

Keskmine õppeaastatel 20082012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7%

8%

8%

8%

6%

6%

4%

4%

5%

3%

3%

3%

1

2

3

4

6

9

10

11

13

14

Muud
koolid

8%

1%

4%

7%

4%

1%

1%

12%

15%

10%

1%

Koolide kaupa

Keskmine
õppeaastatel 20082012

NLL-is õpivad erinevates vanustes lapsed ja noored, erinevatest koolidest ja linnaosadest, mis
tõestab asjaolu, et ringid on kättesaadavad ja populaarsed. Koolieelikud ja täiskasvanud tulevad
huvikooli linna erinevatest rajoonidest.
Seisuga 1. oktoober 2012:
Koolieelikud
Õpilase ja noored
Täiskasvanud (26 a ja vanemad)
Kokku:

-

-

240
808
104

1152 õpilast

NLL võib kooli võtta 1250 õpilast (piirarv), sest õppetundide arv (ja grupid) on piiratud
eelarvega.

2.6 Õppetöö korraldus
Õppetöö NLL-is toimub tööst ja õpilaste õppetegevusest vabal ajal. Arvestades töö tingimusi ja
ringi omapära õppetöö toimub terviklike gruppidena ja individuaalselt. Õppeaasta koosneb
õppeperioodidest (01.09-31.05) ja koolivaheaegadest. Õppetöö toimud tunniplaani põhjal, mida
kinnitab NLL direktor. Õppetunnid toimuvad 2-3 korda nädalas.
Õppetöö põhiliseks vormiks on õppetund (tund). Õppetöö kestus NLL ringides on ära toodud
õppekavades. Pärast täieliku õppekursuse lõppu saavad õpilased vormikohase tunnistuse, mis on
kehtestatud Narva Linnavalitsuse poolt. Sõltuvalt ainest ja õpilaste vanusest peale õppetundide
kasutatakse muid töövorme; arvestused, testid, konkursid, festivalid, näitused; võistlused,
meisterklassid, matkad, väljasõidud, ekskursioonid.
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2.7 Õppesuunad ja astmed
Alates 2007 kuni 2013 aastani toimus õppetöö järgmistel õppesuundadel:
-

Muusika ja kunst
Üldkultuur
Sport
Tehnika
Loodus

Alates 01.012010. aastast suleti suund „Loodus“, mis toimus seoses eelarve vähenemisega.
Õppetöö ringides toimub astmeti:
-

Esimese õppeaasta õppegrupid,
Teise ja järgnevate õppeaastate grupid;
Segagrupid,
edasijoudnud pikemaajalise pusiva koosseisuga opperühmad.

2.7.1 NLL ringid, stuudiod, klubid
Kõikidesse ringidesse võetakse õpilasi vabatahtlikkuse alusel ja konkursita. Eelkuulamine
toimub vokaalgrupis „Šansoon“, vestlus toimub ringis „Mängimise õpetamine
muusikainstrumentidel“.
Aastatel 2007-2013 tegutsesid järgmised ringid:
Muusika ja kunst
Teater-stuudio „16.komnata“
Teatrikool „Voobrazilija“
Tantsuring „Väike ballett“
Tantsuring “Žemtšužina“
Tantsuring „Sürpriis“
Tantsustuudio „Lions“
Tantsuring „Free flow“
Rokk-grupp „Labürint“
Klaver
Mängimise õpetamine muusikainstrumentidel
Tantsuring „Break-dance“
Ballitantsude ring „Raduga“
Vokaalstuudio „Šansoon“
Ring „Vilt“
Käsitöö kool
Stuudio „Aksi-art“
Kunstistuudio
Disain-klass
Floristika
Video-stuudio „Rovesnik“
Vokaalansambel “Do-Re-Mi”
Stuudio „Mood + teater”
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Stuudio „Fashion world”
Üldkultuur
Joonistamine
Mängude maailm
Käsitöö
Kunstiline voolimine
Käsitöö „Siidist roos”
Kool “Malõšok”
Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
Inglise keel
Eesti keel
Eesti keel ja kultuur
Tervise kultuur algajatele
Tervise kultuur
Ärikool
Sekretär-referent
Arengukool
Tüdrukute kool
Kodunduse ring
Varajase arengu kool „Ma ise“
Loodus
Zooring
Elus loodus
Tehnika
Mudellennundus (kort-ja raadiomudelite valmistamine)
Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
Mudellennundus (tehnilise modelleerimise algõpetus)
Fotostuudio
Sport
Maleklubi
Aeroobika
Ringide arv
Suund

01.2008

01.2009

01.2010

01.2011

01.2012

01.2013

Muusika ja kunst

21

22

22

19

19

17

Üldkultuur

14

14

11

11

13

10

Tehnika

2

2

2

2

2

4

Loodus

1

1

-

-

-

-

Sport

2

3

3

3

3

3

40

42

38

35

37

34

Seoses eelarvelise finantseerimise vähenemisega 2010. aastal ja ametikohtade vähenemisega
vähenes ka ringide arv. Teiseks põhjuseks oli eesti keele ringide sulgemine seoses õpetajate
tööleasumisega üldhariduskoolidesse, kus palk on kõrgem.
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Vanus

Ringide arv, kus on avatud vastavad vanusastmete
grupid

Koolieelikud

9

1.-4. klass

17

5.-8. . klass

18

9.-12.. klass ja noored (kuni 26 aastat)

21

Täiskasvanud

7

Enamus ringidest loomemajas on avatud erivanuselistele lastele. Paljud NLL ringid pühitsesid
oma juubeleid: 20 aastat on tantsuringil „Žemtšužina“, 10 aastat – tantsustuudiol „Lions“, 25
aastat – videoloomingu stuudiol „Rovesnik“, 20 aastat – noorte juuksurite stuudiol „Creative
stuudio“, 20 aastat – teater-stuudiol „16. komnata“, 35 aastat – maleklubil.

2.8 Materiaalsed ressursid
2.8.1 Finantseerimine
Narva Laste Loomemaja finantseeritakse linna eelarvest (100%).
(õppetasu) moodustab ligi ~ 8%.

Sealhulgas omavahendid

Kulud personalile moodustavad ~ 95% ja majanduskulud ~ 5% NLL eelarve summast. Toetust
ürituste korraldamiseks osutab Hasartmängumaksude Fond, Kultuurkapital, sponsoreid.
2.8.2 Ruumid
NLL asub endise üldhariduskooli hoones. Hoone on ehitatud 1965. aastal, üldpind – 4423,1 m2,
neist kasulik pind 4200 m2.
2008. aastal projekti “Narva Laste Loomemaja aknaplokkide vahetamine” fondi EAS toetusel
hoones vahetati välja aknaplokid. 2010-11.aa Euroopa Liidu toetusel ja projekti “Narva Laste
Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine I etapp“ on teostatud remont ja rekonstrueerimine
umbes 70% hoone pinnast.
Pärast rekonstrueerimist on olemas 27 õppeklassi, kinokontseridisaal pindalaga 270,3 m2, kus
on 210 istekohta, aula pindalaga 238,4 m2, 3 tantsuklassi üldpindalaga 287,8 m2, 2
tehnikatöökoda, mis vastavad kaasaja nõuetele, õppekabinetid, garderoobid koreograafia ja
teatriringide jaoks, galerii näituste jaoks, kostüümide ladu, majapidamisruumid.
Kogu hoones on välja vahetatud küttesüsteem, veevarustus ja kanalisatsioon, on paigaldatud
ventilatsioon, remonditud ruumides on asendatud elektrijuhtmestik, täielikult on remonditud I
korrus, kõik tualettruumid kogu hoones, 3 tualetis on seadmed erivajadustega inimeste jaoks, on
remonditud II korruse kabinetid (mööbli vahetamiseta), 2 kabinetti kolmandal korrusel, on välja
arendatud arvutivõrk, telefoniühendus, paigaldatud valve-ja tuletõrjesüsteem, Rekonstruktsiooni
käigus on laiendatud teatriringide tööruumid, rekonstrueeritud garderoob. Kontserdisaalis on
võimalik vaadata filme. Treppide ees väljas on ehitatud pandus erivajadustega inimeste jaoks.
Hoone fassaad on soojustatud ja kapitaalselt remonditud katust. Kabinetid on igati puhtad ja
korrektsed.
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Loomemaja teenindab territooriumi pindalaga üle 20 000 m2, kus asuvad spordiväljak ja
jalgpalliväljak, tehiskattega kinnine spordiväljak minijalgpalli jaoks, lasteväljak. Kõik väljakud
vajavad uuendamist, asfaltkate kogu territooriumil on üsna kulunud ja ohtlik, muruväljakud ja
hekid vajavad uut planeeringut ja taastamist. 2013. aastal projekti «Narva Laste loomemaja
rekonstrueerimine ja varustamine 2 etapp» raames planeeritakse osalist territooriumi
rekonstrueerimist ja hoone siseremondi lõpetamist.
2.8.3 Õppevahendid
NLL õppevahendeid aastatel 2009, 2010, 2012 uuendati konkursi Varaait raames, mida alates
2008. aastast korraldab Eesti Teadus –ja Haridusministeerium. Selle projekti raames on soetatud
vahendeid mudellennunduse klassile (tööpingid), fotostuudio, kunstistuudio, disain-klassi jaoks.
2011. aastal projekti „NLL rekonstrueerimine ja varustamine“ raames on soetatud oluline kogus
spetsiaalseid ja kaasaegseid seadmeid ringidele, ürituste ja näituste korraldamiseks.
2013. aastal projekti „NLL rekonstrueerimine ja varustamine“ raames soetatakse uued arvutid,
mööbel ja seadmed 2. ja 3. korruse kabinettidesse.

2.9 Näitused, konkursid, festivalid, traditsioonid
Õppetegevuse käidus toimub igal õppeaastal Loomemajas ligi 150 üritust noortele: festivalid,
konkursid, tööde näitused, kontserdid, võistlused. Üritustele on kutsutud lapsevanemad, noored
ja linna elanikud.
Aastatel 2007-2013 oli korraldatud 65 näitust ringidelt: käsitöö, disain-klass, kunstistuudio,
stuudio Aksi-Art, fotostuudiolt „Positiiv“, joonistamise ringilt, Creative-stuudiolt, floristika
ringilt, ringilt „Vilt“ ja toimusid reklaaminäitused.
Sealhulgas toimusid linna, vabariigi ja rahvusvahelised üritused:
-

Noorte disainerite konkursid: “Talvefeeria”, “Fantaasia + Looming + Kuju“, „Moodsad
patsid“, „Kevadise kutse“;

-

Festivalid: „Hõbenõel“, noortefestival „Rokk+Mood“;

-

Eesti-Venemaa noorte juuksurite konkurss “Fantaasiasoeng” konkurss “Olen ise oma imidži
looja”;

-

Autorilaulude festival “Kolm akordi”, kitarristide konkurss, rokkbändide festival;

-

Rahvusvaheline võistkondlik maleturniir “Läänemere maletähed”, “Šokolaaditurniirid”
maletamises, põlvkondade turniirid (erinevate aastate maletajate vahel),
Narva linna
malevõistlused, sõpruskohtumised jne;

-

Eesti-Venemaa videoloomingu festival “Tušite svet!”, Loomemaja juubelile pühendatud
ühesekundiliste filmide konkurss;

-

Loominguliste kollektiivide kontserdid, kokkuvõtlikud üritused, näidendid;

-

Noorsookonkurss “Aeroobikakuninganna”;

-

Meelelahutuslikud-arendavad programmid, koolivaheaegadel toimusid loomingulised
õppetoad, mäng-viktoriin „Käi jalgsi“, „Erudiit“, „Astrid Lindgreni maailm“, filmide
demonstratsioonid, temaatilised laagrid, töölaagrid;
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-

Fotofestivalid,
foto-kross,
meistriklassid
harrastusfotograafide kursused;

fotograafia

aluste

kohta,

noorte

-

Lahtised rahvusvahelised võistlused mudellennunduse alal;

-

Eesti Iseseisvuspäevade üritused: näitus „Minu kaunis Eesti“, „Eesti lemmikpaik“, „Tantsi,
Eesti“ (toimub igal aastal), „Lastele Eestist“;

-

Teatriminiatuuride vabariiklik festival „Jeralaška 20…“;

-

Jõuluhommikud koolieelikutele ja noorema kooliastme õpilastele.

Lastevanemate jaoks:
-

Täiskasvanud õppija nädal;

-

Isadepäev;

-

Lõbusad puhkepäevad vanaemadele ja vanaisadele;

-

Lahtised tunnid lastevanematele;

-

Perevõistkondade sõu-võistlused „Meie – sportlik perekond“;

-

Fotokonkurss „Minu üksmeelne pere“;

-

Emadepäev.

2.10

Projektitegevus, koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega

NLL projektitegevus on suunatud õppetöö edendamisele ja on asutuse kultuurielu osaks. Alates
2007. kuni 2013. aastani on NLL realiseerinud 59 rahvusvahelist, regionaalset ja linnasisest
projekti
(sealhulgas sisustuse soetamiseks, eesti keele õppeks, kollektiivide sõiduks
Bulgaariasse ja Saksamaale).
NLL partneriteks projektiürituste organiseerimisel ja läbiviimisel on linnas:
-

Soldino kool

-

Keskkool № 6

-

Vanalinna riigikool

-

Pähklimäe Gümnaasium

-

Kesklinna Gümnaasium

-

Paju Kool

-

Koorikool

-

„Energia“ spordikool

-

Noorte Meremeeste Klubi

-

Kunstikool

-

Narva muuseum

-

Narva Keskraamatukogu

-

KM Rugodiv

-

Kutseõppekeskus

-

Kreenholmi Muusikakool
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-

Noortekeskus

-

Ettevõtluse Kõrgkool „Mainor“

Partnerid vabariigis:
-

Viljandi Huvikool

-

Sillamäe Huvikeskus „Ulei“

-

Kohtla-Järve Laste Loomemaja

Partnerid välisriikidest:
-

Sankt-Peterburgi Kirovi rajooni Laste- ja Noorteloomingu palee

-

Kingissepa rajooni Laste Loomemaja, Venemaa

-

Sankt-Peterburgi Dekoratiivse kosmeetika ja juuksurikunsti kolledž „Lokon“

NLL hoolekogu arutab küsimusi mitte harvemini kui kaks korda aastas. Hoolekogu liikmed
võtavad aktiivselt osa asutuse tööst, teevad oma ettepanekuid, mida NLL arvestab oma töös.
Ühistöö lastevanematega on heal tasemel. Lapsevanemaid kutsutakse lahtistesse tundidesse,
kontsertidele, näidenditele. Koos lastega sõidavad võistlustele ja konkurssidele, võtavad osa
NLL massiüritustest.
NLL vilistlased osalevad üritustel, demonstreerivad oma töid näitustel, osalevad koos õpilastega
konkurssidel ja festivalide, viivad läbi meisterklasse.
Koostöö kohaliku omavalitsusega toimib tulemuslikult. Linna juhtkond toetab NLL algatusi ja
arendusprojekte.
Keskraamatukogu avas NLL-is pilootprojekti raames alates septembrist 2012 raamatute
laenutuspunkti. Mainori Kõrgkool osaleb noorteürituste korraldamises NLL baasil.
Viljandi kultuurikeskusega, Kohtla-Järve Laste Loomemajaga, Sillamäe Huvikeskusega „Ulei“
toimuvad ühisüritused, töötajatevahelised kogemuste vahetamise aktsioonid. Sankt-Peterburgi
(Kirovi rajoon) ja Kingissepa loomemajad osalevad rahvusvahelistes projektides.

2.11

Inforessursside juhtimine

NLL informeerib regulaarselt oma tegevusest õpilasi, lapsevanemaid, teisi linna elanikke.
Selleks kasutatakse kodulehekülge www.nll.ee, millega töötatakse iga päev. Materjale pannakse
üldsusele välja Narva koduleheküljel, samuti kodulehekülgedel seti.ee, fill.ee, stena.ee.
Regulaarselt avaldatakse materjale ajalehes „Narvskaja gazeta“, ajalehes „Gorod“ , infot
avaldatakse kohalikul TV kanalil ja
Raadio4 Narva stuudio kaudu. Lastevanematele
demonstreeritakse reklaamiklippe NLL tegevusest.
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3. Põhisuunad ja arengu eesmärgid aastateks 2013-2017
3.1 Nägemused
2017. aastaks pakub NLL noortele laiapõhjalist, paindlikku ja kvaliteetset huviharidust
kaasaegsete ja kindlatele sihtrühmadele suunatud õppekavade alusel. NLL-is on loodud
kaasaegne ja ohutu õppekeskkond, mis arvestab huvitegevuse spetsiifikat, hubane ja esteetiline
keskkond, heakorrastatud territooriumiga, kus paiknevad laste-ja spordiväljakud. Õpilaste arv on
stabiilne, lapsevanemad võtavad aktiivselt osa koos lastega ühistes tegevusprogrammidest.
Õpilased võtavad osa festivalidest, konkurssidest nii Eestis kui ka väljaspool Eestit, teevad
koostööd erinevate riikide noortega. NLL pedagoogiline kollektiiv täieneb noorte
pedagoogidega, kes mõistavad oma missiooni, valdavad tööks noortega kaasaegseid ja
mitmekesiseid õpetamise võtteid. NLL õpetajate tasumäärad on võrdsustatud üldhariduskoolide
pedagoogide palkadega.
3.2 NLL arenguriskid ja võimalused
Antud analüüs tugineb läbiviidud SWOT-analüüsist, millest võttis osa 64% töötajatest, õpilaste
ja lastevanemate küsitlusest ja 2013. aastal läbiviidud 10.-12. klasside õpilaste arvamuste
uuringust.
SWOT – analüüs

SISEMISED ARENGUFAKTORID

VÄLISED ARENGUFAKTORID

Tugevad küljed

Võimalused

Noorte igakülgse arengu jaoks võimaluste
olemasolu
2. Kogenud kaadri olemasolu
3. Traditsioonide säilitamine
4. Aktiivne projektitegevus
5. Vabariiklike ja rahvusvaheliste ürituste
organiseerimise kõrge tase
6. Huvihariduse vajalikkuse tunnetamine
üldsuse poolt
7. Kontaktide olemasolu teiste asutuste ja
organisatsioonidega
8. Kollektiivi osalus linna kultuurielus
9. Materiaal-tehnilise baasi olemasolu
10. Kaasaegse kinokontserdisaali ja välilava
olemasolu
11. Õppimisvõimaluste kättesaadavus

1. Kinokontserdisaali kasutamine NLL
kontaktide laiendamiseks teiste asutustega
2. Laste ja noorte kaasamine huvitegevusse
ringide mitmekesisuse kaudu
3. NLL reklaamikampaaniate laiendamine
4. Noorsootöö arendamine projektitegevuse
kaudu
5. Koostöö peredega
6. Uute NLL initsiatiivide toetamine kohaliku
omavalitsuse poolt
7. Otsingud pedagoogide kvalifikatsiooni
tõstmise osas
8. NLL materiaalse baasi täiustamine

1.
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Ohud

Nõrgad küljed
1.
2.
3.
4.
5.

Ebapiisav ringide mitmekesisus
Ebapiisav õpetajate kvalifikatsiooni
tõstmise finantseerimine
NLL territooriumi korrastamise
lõpetamise puudumine
Reklaami võimalusi kasutatakse mitte
täiel määral
Madal pedagoogide ja personali palk

1. Laste ja noorte arvukuse vähenemine
2. Personali töömotivatsiooni vähenemine
tööks NLL-is
3. Laste suur hõivatus õppetööga põhi-ja
gümnaasiumiastmes
4. Finantseerimise vähendamine linna poolt ja
õppetasu tõstmine
5. Konkurentsi tõusmine huvikoolide vahel
õpilaste arvu eest
6. Sotsiaalse õhkkonna halvenemine linnas

3.3 Ülesanded
3.2.1 Anda noortele kvaliteetse huvihariduse omandamise võimalus.
3.2.2 Sihipäraselt toetada noore inimese individuaalset arengut, tagada loodetava hariduse
omandamine.
3.2.3 Tõsta õpetajate kvalifikatsiooni.
3.2.4 Selgitada üldsusele ja noortele huvihariduse omandamise tähtsust.
3.2.5 Kaasa tõmmata huviharidusega tegelemisesse suuremat noorte hulka.
3.2.6 Laiendada NLL rahvusvahelisi kontakte ja sidemeid.
3.2.7 Teostada seadmete uuendamist ja täiustamist, territooriumi heakorrastamist.
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4. Ürituste plaan aastateks 2012-2017
4.1 Juhtimine ja personali koostöö
Ülesanne 3.2.1: Anda noortele kvaliteetse huvihariduse omandamise võimalus.
Tegevused

Tähtajad

Hea suhtlemise tasandi arendamine kollektiivis, motivatsiooni tõstmine.

Pidevalt

Pedagoogidele õppe organiseerimine vastavuses arengukava nõuetega.

2013-2017

Sisekontrolli süsteemi arendamine

Pidevalt

Kaasaaitamine iga õpetaja individuaalsele arengule (arenguvestlused, töö
analüüs, lahtised tunnid, enesetäiendamine)

Pidevalt

Sisehindamise süsteemi arendamine, arengukava täiendamine ja muutmine.

Pidevalt

Lastevanemate abi NLL arengule (infotunnid, ettepanekud, ühisüritused ja
projektid)
Hoolekogu kaasav roll kooli arengus ja juhtimises, hoolekogu töö
aktiivsemaks muutmine.
Õppereiside korraldamine kollektiivile.

Pidevalt

Vastutajad
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja,õpetajad

Finantseerimise
allikad
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

Võimalusel
1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja

NLL eelarve, fondid,
omafinantseering

Pidevalt

IT-spetsialist,õpetajad

NLL eelarve

Sisekorra eeskirjade uuendamine, vajadusel ametijuhendite uuendamine.

1 kord aastas

NLL eelarve

NLL plaani iga-aastane koostamine ja õppetöö tulemuste analüüsimine.

1 kord aastas

Direktor
Direktor, direktori
asetäitja

Kodulehekülje uuendamine ja täiustamine. .
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NLL eelarve

4.2 Õppekavade arendustegevus
Ülesanne 3.2.2: Sihipäraselt toetada noore inimese individuaalset arengut, tagada loodetava hariduse omandamine.
Tegevused

Tähtajad

Õppekavade analüüsimine, täiendamine ja arendamine,
huviharidusstandardiga vastavusse viimine.

2 korda aastas

Uute õppekavade väljatöötamine noortele vanuses 15-19 aastat.

Pidevalt

Õppetöö tulemuste analüüs ja hinnang.

2 korda aastas

Ökoloogilise töö arendamine linna koolidega ja koolieelsete lasteasutustega.

2014-2017

Õpilaste initsiatiivi toetamine.

Pidevalt

Kabinettide varustamine seadmetega, materjalidega, õppevahenditega,
õpilaste tervisele ohutu inventariga.

Pidevalt

Ruumide ja õppekabinettide kaasaegne kujundus.

Pidevalt

Õpilaste osalemine kutsetega meisterklassides, lahtistes tundides ja
projektides.

Pidevalt

Kokkuvõttekontsertide, näidendite, festivalide, konkursside organiseerimine.

Pidevalt

Õpilaste tunnustamine (käskkirjad, diplomid, tunnustamine üritustel,
vastuvõtud lastele ja lastevanematele).

Pidevalt

Õppematerjalide, õppevahendite ja metoodiliste materjalide koostamine.

Pidevalt
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Vastutajad
Direktor, direktori
asetäitja
Õpetajad,
Direktori asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja ,
õppenõukogu
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja,
õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja, õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad,
Osakonna juhataja
Direktori asetäitja
Osakonna juhataja
Direktor, direktori
asetäitja
Direktor, direktori
asetäitja, õpetajad

Finantseerimise
allikad
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve,
projektid
NLL eelarve,
fondid
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve, fondid,
omafinantseering
NLL eelarve
NLL eelarve
NLL eelarve, fondid

4.3 Pedagoogiline kaader: kvalifikatsiooni tõstmine, eneseharimine.
Ülesanne: 3.2.3: Tõsta õpetajate kvalifikatsiooni.
Tegevused

Tähtajad

Vastutajad

Finantseerimise
allikad

Täiendõppe organiseerimine kogu kollektiivile (meeskonnatöö, stress,
arendav pedagoogika, infotehnoloogia õpetamine, esmaabi õnnetuse korral). .

Mitte vähem kui
1 kord aastas

Direktor

NLL eelarve, fondid

1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja

NLL eelarve

Pidevalt

Direktor, direktori
asetäitja

NLL eelarve

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve, fondid

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

Motiveerimise süsteemi täiustamine tööresultaatide põhjal (tänuavaldamise
käskkirjad, tänukirjad, Kultuuriosakonna õpetajate vastuvõtud Õpetajate
päeva puhul jne).

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

Mentorite süsteemi rakendamine.

Pidevalt

Direktori asetäitja

NLL eelarve

Lastelaagri kasvatajate väljaõpe.

1 kord aastas ja
vajadusel

Direktori asetäitja

NLL eelarve

Pidevalt

Direktori asetäitja

NLL eelarve

1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja

NLL eelarve

Õpetaja eneseanalüüs teostatud töö kohta.
Osalemine õppes väljaspool NLL, lähtudes asutuse vajadustest (teemadel, mis
on seotud erialadega).
Kogemuste vahetamine teiste huvikeskustega (Eestis ja väljaspool).
Õpetajate töö motiveerimine (tunnustamine kolleegide ja õpilaste ees,
materiaalne motiveerimine ametiaste tõstmise kaudu jne).

Komisjonide ja orgkomiteede loomine õppetöö tõhustamiseks ja ürituste
korraldamiseks.
Personalivajaduste analüüs.
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4.4 Koostöö lastevanematega, omavalitsusega, organisatsioonidega ja asutustega.
Ülesanne 3.2.4: Selgitada üldsusele ja noortele huvihariduse omandamise tähtsust.
Tegevused
Lastevanemate informeerimine kooli tegevusest e-posti , vestluste, kooli
kodulehekülje kaudu internetis, infostendide, telereklaami kaudu ja tagasiside
analüüs.
Üritused kogu perele.
Lastevanemate tunnustamise süsteemi organiseerimine abi osutamise eest
ringi töö korraldamisel.
Lahtiste uste päevad, lahtised tunnid.
Lastevanemate koosolekud ringides.
Koostöö organiseerimine regionaalsete huvikoolidega, ühine tegevus
programmides, meistriklassides, õppes.
Koostöö Kultuuriosakonnaga ja lähiomavalitsustega õpilaste vastuvõtu
korraldamise küsimustes.
Ühistöö erinevate infoallikatega info edastamiseks NLL tegevuse kohta.

Tähtajad

Vastutajad

Finantseerimise
allikad

Pidevalt

Direktor, direktori
asetäitja

NLL eelarve

2 korda aastas

Õpetajad

NLL eelarve, fondid

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad

NLL eelarve

1 kord aastas

Õpetajad

NLL eelarve

Pidevalt

Direktor

Fondid, NLL ja
partnerasutuste eelarved

Pidevalt

Koostöö Viljandi Kultuuriakadeemiaga ja TÜ Narva Kolledžiga, teiste
asutustega projektitegevuses, meisterklassid ja muud koostöö vormid.
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Direktor koostöös
Omavalitsuste eelarved
Kultuuriosakonnaga

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

Pidevalt

Direktor

Asutuste eelarved,
fondid

4.5 Õppetöö ja õpikeskkonna kujundamine.
Ülesanne 3.2.5: Kaasa tõmmata huviharidusega tegelemisesse suuremat noorte hulka.
Tegevused

Tähtajad

Kollektiivige osalemise organiseerimine regionaalsetes, vabariiklikes
konkurssides ja festivalidel.

Pidevalt

Kontsertide organiseerimine noorte ja linna elanike jaoks.

Mitte vähem kui 3
korda aastas

Osalemine Narva linna kultuuriprojektides (Linna päevad ja muud üritused).

Rahvusvahekise võistkondliku maleturniiri „Läänemere maletähed“
organiseerimine.

Iga aasta

2013, 2015, 2017

Eesti-Venemaa laste ja noorte videoloomingu festivali Tušite Svet!“
organiseerimine.

2014, 2016

NLL 65. juubeli üritused.

2017

Tööinspektsiooni ja töötervishoiu inspektsioonide ettekirjutuste täitmine.

Vastutajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad
Direktor, direktori
asetäitja,
Õpetajad

Finantseerimise
allikad
NLL eelarve

NLL eelarve

Linnaeelarve

Linnaeelarve, fondid
Fondid
NLL eelarve
NLL eelarve, fondid

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve

Reklaami arendamine.

Pidevalt

Arendusjuht

NLL eelarve

Projektitegevuse organiseerimine.

Pidevalt

Arendusjuht

Juuni 2014-2017

Direktor

NLL eelarve
NLL eelarve,
Kultuuriosakonna
eelarve

Laste suvelaagri korraldamine ringide õpilastele.
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4.6 Välissuhted.
Ülesanne 3.2.6: Laiendada NLL rahvusvahelisi kontakte ja sidemeid.
Tähtajad

Vastutajad

Finantseerimise
allikad

Sõprussuhete arendamine huvikoolidega: Sankt-Peterburgi Kirovi rajooni ,
Leningradi oblasti Kingissepa linna ja teiste sõpruslinnade huvikoolidega.
Uute suhete ja kontaktide loomine.

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve, fondid

Kollektiivide väljasõidud, ühisprojektid teiste välisriikide asutuste noortega.

Võimalust mööda
kord aastas

Direktor

NLL eelarve,
fondid

Pidevalt

Direktori asetäitja,
osakonnajuhataja

NLL eelarve

Tähtajad

Vastutajad

Finantseerimise
allikad

NLL territooriumi heakorrastus (kõnniteed, haljasalad, jalgpalliväljak,
lasteväljak, korvpalliväljak, jooksurajad, valgustus, hekkide uuendamine ja
istutamine).

2013-2017

Direktor

Fondid ja linnaeelarve

Mööbli uuendamine.

2015-2017

Direktor

NLL eelarve

Seadmete uuendamine tehniliste ringide jaoks.

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve, fondid

Kostüümide ja õppevahendite soetamine.

Pidevalt

Direktor

NLL eelarve, fondid

2013-2017

Direktor

NLL eelarve, fondid

Tegevused

Suhete arendamine partnerorganisatsioonidega ja asutustega.

4.7 Investitsioonid ja õppevahendite hankimine aastatel 2013-2017
Ülesanne 3.2.7: Teostada seadmete uuendamist ja täiustamist, territooriumi heakorrastamist.
Tegevused

Arvuti ja programmtarkvara uuendamine.
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Eeldatakse, et tegevuskava elluviimiseks vajalik linnaeelarveliste vahendite maht moodustab 30-35% linnaeelarvest, arvestades lisaks fondide
vähemalt 70 protsendilist rahalist toetust investeerimis- ja teiste projektide teostamiseks.

5. Arengukava muutmise kord
5.1 Arengukava täitmist analüüsitakse igal õppeaastal õppenõukogu koosolekul.
5.2 Arengukavas tehakse muudatusi sel juhul, kui :
5.2.1 toimuvad muudatused huvikooli seaduses,
5.2.2 toimuvad muudatused huvikooli finantseerimises,
5.2.3 seoses õppenõukogu või hoolekogu poolt esitatud ettepanekutega,
5.2.4 seoses arengukava kehtivusaja lõppemisega.

Lisa:
Koolid:
№1 Kesklinna kool
№2 Eesti gümnaasium
№3Vanalinna Riigikool
№4Kreenholmi gümnaasium
№6 Keskkool
№9 Peetri kool
№10 Paju kool
№11Pähklimäe gümnaasium
№13Soldino gümnaasium
№14 Humanitaargümnaasium
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