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1. Sissejuhatus
Narva Laste Loomemaja arengukava on dokument, mis määrab kindlaks NLL prioriteedid,
põhisuunad ja arenguvaldkonnad, tegevuskava järgnevaks viieks aastaks ja arengukava muutmise
korra.
Aastate 2013-2017 arengukava eesmärgid on põhiosas täidetud ning 2018-2022 arengukava
koostamise aluseks on võetud NLL käesoleva arenguetapi analüüs, on välja selgitatud
lastevanemate soovid ning arvestatud personali ja õpilaste ettepanekuid.
NLL arengukava väljatöötamisel osalesid juhtkond, õpetajate töörühmad, arengukava
väljatöötamise komisjon, õppenõukogu, hoolekogu. Arengukava lähtub huvikooli seadusest, NLL
põhimäärusest, Narva noorsootöö arengukavast, 28.09.2006.a Narva Linnavolikogu määrusest nr
42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“.
2. Üldandmed
Narva Laste Loomemaja on Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna haldusalas olev
munitsipaalhuvikool.
NLL tööd juhib direktor, kes vastutab asutuse üldseisundi, arengu, finantsvahendite sihipärase ja
õiguspärase kasutamise eest. Õppe- ja kasvatustegevuse protsessi organiseerimise eest vastutab
direktori asetäitja õppealal. NLL tegevuse juhtimisel osaleb hoolekogu, mille koosseisu on
kinnitanud linnavalitsus. Õppetööga seotud küsimuste lahendamine kuulub õppenõukogu
kompetentsi. Õppenõukogu võtab vastu otsuseid oma pädevuse piirides. Õppenõukogu
ülesanneteks on õppetegevuse analüüs ja hindamine, samuti asutuse edasise arengu kohta käivate
otsuste vastuvõtmine.
Narva Laste Loomemaja töötas kuni 01.01.2010.a seitse päeva nädalas, alates 01.01.2010.a eelarve
38 % 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 on viimase
nelja aasta jooksul on olnud stabiilne, keskmiselt 1 377 inimest aastas.
2011. aastal vähenes NLL ringides gümnaasiumiklasside õpilaste arv. Antud sihtgrupi hulgas
tehtud uurimus näitas, et selle tingis õpilaste suur koormatus üldhariduskoolis.
2017.aastal avati NLLs “Loodus- ja täppisteaduste kool”, kus huviringides “Keemia”, “Füüsika”,
“Matemaatika” ja “Bioloogia” osalevalt enamjaolt gümnaasiumiõpilased.
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“, “Kodunduse” huviring. Nooremaealistele õpilastele avati 2012. a
ring „Tehnilise modelleerimise alused“, „Väike ballett“, 2013.a avati huviring “Imidži kool”, mis
2017.a nimetati ümber “Imidži ja stiili stuudio I.M.A.G.E”. 2016.a avati “Pitsikool” 2017.aastal
avati huviringid “Looduse sõbrad”, “Ökodisain”, “Programmeerimine”, “Kabe”, kaasaegse tantsu
stuudio jmt. Korraldatakse uusi festivale ja konkursse: „Olen ise oma imidži looja“, „Pilk“,
“Mobilograafia” jt.
Peale ülalloetletu organiseerib NLL maakondlikke festivale, konkursse, pereüritusi ja kontserte,
osaleb linnasisestes projektides.
NLL baasil organiseeritakse meistriklasse, seminare, loomingulisi kohtumisi koreograafidele,
fotograafidele, animaatoritele, kooliteatrite näitejuhtidele, millest võtavad osa Tartu Ülikooli
Viljandi Kultuuriakadeemia ja Tallinna Ülikooli õppejõud, samuti ka õpetajad Eestist, Lätist,
Leedust ja Venemaalt. NLL on väga aktiivne projektialases tegevuses. 2010-2011.a oli kõige
suuremaks projektiks „Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine I etapp”, mida
toetas Euroopa Regionaalarengu Fond. 2011. aastal autasustati NLL MISA tänukirjaga 2010. aasta
parima projekti “Tantsi, Eestimaa!” eest. 2011.aastal sai NLL toetust Euroopa Regionaalarengu
Fondist kapitaalremondi jätkamiseks “Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine
II etapp“. 2013.aastal lõpetati NLL hoone täielik rekonstrueerimine ning seadmetega varustamine.
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Täisnimetus: 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 Pioneeride Maja, asukohaks
oli Sillamäe linn, Majakovski 9.
22. aprillil 1955. aastal kolis Pioneeride Maja taas Narva, Kommunaaride tn 13 (Vestervalli 20).
30. oktoobril 1963. aastal toimus Narva Pioneeride Palee pidulik avamine linna ajaloolises osas
endises Raekojas (Raekoja pl, 1)
Aastal 1990 nimetati Pioneeride Palee ümber Narva Laste Loomemajaks.
Alates aastast 1998 asub NLL endise üldhariduskooli hoones aadressil Narva, Partisani 2.
2.2 NLL põhieesmärgid ja ülesanded
NLL tegevuse eesmärgiks on tingimuste ja tugisüsteemi loomine noore inimese isiksuse arenguks
ja tema kujunemisel edukaks ühiskonna liikmeks.
Ülesanded:
1. Noorte loominguliste võimete väljaselgitamine ja nende sihipärane arendamine, eesmärgiga
aidata kaasa 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;
2. Anda noortele huviharidust, lähtudes nende soovidest, vabast valikust, ettevalmistusest ja
võrdse kohtlemise põhimõtetest;
3. Anda noortele võimalus tegeleda huviharidusega, saada sellest rahuldust ja saavutada
tunnustust;
4. Osutada toetust noorte arengule, arendades noorte iseseisvust, initsiatiivi, aktiivsust;
5. Kaasata õpetamise protsessi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaid;
6. Riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine teiste õppeasutustega;
7. NLL eraldatud vahendite sihipärane ja mõistlik kasutamine huvihariduse kvaliteedi
tõstmiseks;
8. Üldsuse plaanipärane teavitamine kooli tegevusest;
9. Kaasaegsete töötingimuste ja olme kujundamine kooli töötajate jaoks, tingimuste loomine
erialaseks enesetäiendamiseks, pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ning nende
kasutamiseks erialases töös;
10. Õpilaste koolisviibimise ajal tervisekaitse tingimuste tagamine;
NLL eraldatud vahendite sihipärane ja mõistlik kasutamine huvihariduse kvaliteedi tõstmiseks.
2.3 Õppe-ja kasvatustegevus Narva Laste Loomemajas
2.3.1 NLL õppekava
NLL õppetöö on üles ehitatud Õppekava alusel, mis on koostatud vastavuses huvikooli seaduse
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(2007) ja haridus-ja teadusministri 21.03.2007.a määruse nr 24 „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. Ainekavades sisalduvad eesmärgid ja
õppeaja pikkus; õppedistsipliinide loetelu; nende distsipliinide ainekavad. Ainekavade muutmine
ja nende sulgemine toimub pärast vastava aine õppeperioodi lõppu. Toimunud muudatused
kajastatakse EHIS-es.
Ühtekokku on 01.09.2017.a seisuga EHISes registreeritud 73 õppekava:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Nimetus
Muusika ja kunst
Mängu õpetamine muusikariistadel (estraadiorkester)
Rokk-grupp
Tantsuringid:
“Sürpriis”
“Žemtšužina”
“Break-dance”
„Lionis”
„Free flow”
Ballitantsud “Raduga”
Vokaalansambel “Do-Re-Mi”
Teater - stuudio “16. komnata”
Teatrikunsti kool,7-12 aastased lapsed
Teatrikunsti kool, 13-18 aastased lapsed
Teatrikool „Voobrazilija”
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 (klaver, süntesaator)
Vilditehnika
Klaasehistöö
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№

Nimetus

33. Pitsi kool
34. Nukuteater
35. Tantsuring “Varjud”
Üldkultuur, sealhulgas rahvuskoolid
36. Mängude maailm
37. Imidži kool
38. Joonistamine
39. Käsitöö
40. Kunstiline voolimine
41. Käsitöö „Siidist roos”
42. Kool “Malõšok”
43. Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
44. Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
45. Inglise keel
46. Eesti keel
47. Eesti keel ja kultuur
48. Tervise kultuur algajatele
49. Tervise kultuur
50. Ärikool
51. Sekretär-referent
52. Arengukool
53. Tüdrukute kool
54. Kodunduse ring
55. Varajase arengu kool „Ma ise“
56. Joonistus ja maal
57. Matemaatika huviala
58. Noor ettevõtja
Loodus
59. Zooring
60. Elus loodus
61. Looduse sõbrad
62. Keemia huviala
63. Bioloogia
64. Öko-disain
65. Füüsika huviala
Tehnika
66. Mudellennundus (kort-ja raadiomudelite valmistamine)
67. Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
68. Mudellennundus(tehnilise modelleerimise algõpetus)
69. Programmeerimine ja veebilehtede disain
70. Fotostuudio
Sport
71. Maleklubi
72. Aeroobika
73. Kabe
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2.4 Õpetajad
31.12.2017 seisuga on NLL-is 46 pedagoogi. Pedagoogideks on ka direktor ja direktori asetäitja
õppealal.
Õpetajate koosseis ametijärguti:
Kvalifikatsioonita - 3 (7%)
Noorempedagoog – 4 (9%)
Pedagoog - 30 (65%)
Vanempedagoog - 8 (17%)
Pedagoog-metoodik - 1 (2%)
Õpetajate jaotus hariduse järgi:
Keskharidus – 1 (2%)
Keskeriharidus – 8 (17%)
Kõrgharidus – 37 (81 %)
Õpetajate jaotus vanuse järgi:
20-30 aastat – 4 (9 %)
30-39 aastat – 5 (11 %)
40-49 aastat – 11 (24 %)
50 ja enam – 26 (56%)
Pedagoogilise personali keskmine vanus on 47 aastat, mis on pedagoogilise süsteemi üldises
kontekstis suhteliselt hea näitaja. Pedagoogilise personali seas moodustab meeste osakaal 24%
pedagoogide üldarvust.
Olulise osa NLL-i personalitööst moodustab meeskonnatöö arendamisele suunatud tegevus ja
Narva Laste Loomemaja organisatsioonilise töö taseme tõstmine.
Personali arendamiseks ning tulemuslikkuse tõstmiseks 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, enesehindamise ja sisehindamise tulemustest,
töötajate soovidest ja arenguvajadustest. Aastatel 2007-2013 võtsid õpetajad osa pedagoogika,
psühholoogia ja erialakursustest. Alates aastast 2009 korraldatakse kogu personalile igal aastal
Ida-Virumaa ajaloo ja kultuuri tundmaõppimise kursus. Alates aastast 2010 tegutseb teiste
huvikoolide kogemustega tutvumise kursus, kus tutvutakse Eesti ja Ida-Virumaa ajaloo ja kultuuri
tundmaõppimise kursus. Alates aastast 2010 tegutseb teiste huvikoolide kogemustega tutvumise
programm, kus tutvutakse Eesti ja Vene huvikoolide töökogemusega. Samaaegselt tasuliste
kursustega kasutatakse tasuta kursuste võimalusi, samuti planeeritakse erinevate valdkondade
meistriklasse NLL-is toimuvate projektide raames.
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Summaarne tundide arv
Õppeaasta
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017

Tundide arv
524
939
623
1048
1441

В 2012/2013 õppeaastal märgiti ära:
- Narva Laste Loomemaja tänukirjaga L.Sedova, J.Kasterpalu, J.Jevstratenko, S.Šelepenkina
- Narva linna ja Haridus-ja Teadusministeeriumi tänukirjaga (seoses NLL juubeliga) J.Losseva,
O.Katuntseva, V.Katuntsev, T.Lelina, J.Meštšerjakov, L.Pelešev, O.Sokolova, N.Peleševa,
G.Moldon.
- Õpetaja L.Pelešev sai 2012.a Eesti parima treeneri tiitli ning määrati noortevõistkonna
treeneriks male maailmameistrivõistlustel osalemisel ning Eesti meeskonna kapteniks
maleolümpiaadil.
- NLL direktorit G.Moldoni autasustati Valgetähe V klassi teenetemärgiga panuse eest Narva
haridusellu.
2014/2015 õppeaastal: õpetaja L.Pelešev sai tiitli „ 2014.a Narva parim treener“ ning autasustati
NLL diplomiga ja Narva linna diplomiga noorte ettevalmistamise eest Euroopa noorte
meistrivõistlustele males ning 24. Euroopa noorte meistrivõistlustele kiirmales. Õpetaja O.
Katuntsevat ja lavastaja V.Katuntsevit autasustati diplomiga kui maakondliku teatrifestivali ja
vabariikliku kooliteatrite festivali (Narva) parimaid lavastajaid ning diplomiga „Parim
lavastajatöö“ vabariiklikul teatrifestivalil „Kuldkalake 2015“
2015/2016 õppeaastal: Narva Linnavalitsus autasustas maleklubi õpetajat L.Peleševi Narva linna
teenetemärgiga, õpetaja R.Ježov sai individuaalmeistrivõistluste tulemuste põhjal Eesti
Olümpiakoondisse, O.Katuntsevat ja V.Katuntsevit autasustati diplomiga Eesti Harrastusteatrite
Liidu poolt kui „Kooliteater 2016“ parimaid režissööre
ning Narva Linnavalitsuse
Kultuuriosakonna ja KM „Rugodiv“ poolt diplomiga „ Teatritraditsioonide hoidmise eest“
vabariiklikul kooliteatrite festivalil „Kuldkalake“
2016/2017 õppeaastal: õpetaja J.Jevstratenko sai tiitli „Aasta õpetaja“ nominatsioonis „Parim loov
õpetaja“, õpetaja K.Ivanovi autasustas Siseministeerium Elupäästja III klassi medaliga,
O.Katuntsevat ja V.Katuntsevit autasustati diplomiga Eesti Harrastusteatrite Liidu poolt kui
maakonnateatri parimaid režissööre
Õpetajaid O.Kublitskaja, O.Neustus, J.Kasterpalu, I.Zemski, J.Stepanova, J.Kisin autasustati
diplomite ja tänukirjadega konkurssidel, festivalidel, konverentsidel, näitustel osalemise eest.
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 vallast, Narva-Jõesuust.
Lähtudes vajadusest ning vastavalt võimalustele võib kool korraldada ka täiskasvanute õpet
(Narva Linnavalitsuse 19.03.2008.a määrus nr 328)
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Poisid

Tüdrukud

Kokku õpilasi

September 2013

373

975

1348

September 2014

380

978

1358

September 2015

396

1032

1428

September 2016

368

1005

1373

Keskmine

379

998

1377

September 2017

557

1206

1763

Üldine keskmine

415 - 29%

1039 – 71%

1454

Õppurite arv on 4 aasta jooksul olnud stabiilne: keskmiselt 1377 õpilast. 2017.a jaanuaris avati
NLLs „ Loodus-ja täppisteaduste kool“, õppurite arv kasvas 340 õppekohta.
Õpilaste arv õppimisaastate järgi

1. õa

2. õa

3. õa

4. õa

5. õa

6.õa
ja
vanemad

September 2013

658

369

202

53

29

37

September 2014

634

356

144

126

39

59

September 2015

648

360

179

78

101

62

September 2016

603

326

159

117

71

97

Keskmine

636

353

171

94

60

64

September 2017

937

327

185

85

82

147

Üldine keskmine

696

348

174

92

64

80

NLL huviringide õpilaste kontingent vahetub igal õppeaastal ligi 48%. See on seotud üleminekuga
ühest huviringist teise ning uute õpilaste lisandumisega.
Ajavahemikul 2013-2017 andis NLL andis välja 406 tunnistust õppekava täieliku läbimise kohta.
Vanuse järgi
Koolieelikud

1.-4.
klass

5.-8.
klass

9.-12.
klass

Noored,
üliõpilasedkuni
Täiskasvanud
26 aastat

September 2013

334

371

335

156

49

103

September 2014

312

436

331

130

51

98

September 2015

328

488

347

142

41

September 2016

273

497

355

134

20

82
94
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Koolieelikud

1.-4.
klass

5.-8.
klass

9.-12.
klass

Noored,
üliõpilasedkuni
Täiskasvanud
26 aastat

Keskmine

312

448

342

141

40

94

September 2017

238

526

448

431

31

89

Üldine keskmine

297

464

371

169

38

93

21%

32%

26%

12%

3%

6%

2013. kuni 2017. aastani on toimunud muutus õpilaste NLL koosseisus: igal aastal tõuseb 1.-8.
klasside õpilaste arv ja kahaneb 9.-12. klasside õpilaste arv, mis on tingitud sündivuse
vähenemisest ja muudatustega, mis on toimunud üldhariduskoolide gümnaasiumiastmes.
Seoses 2017.a avatud “Loodus- ja täppisteaduste kooli” avamisega suurenes 9.-12.klasside
õpilaste arv 14%. Tervikuna on 73% NLL õppuritest noorsugu vanuses 7 kuni 26 eluaastat.
Klasside kaupa

Keskmine
2013-2017

1
8%

2
8%

3
8%

4
8%

1

2

3

9%

2%

6%

5
7%

6
6%

7
6%

8
5%

9
6%

10 11 12 Noored
3% 3% 2% 3%

Koolide kaupa

Keskmine
2013-2017

4
4%

6
3%

10

11

13

14

0,4% 16%

15%

15%

Muud koolid
2%

NLL-is õpivad erinevas vanuses lapsed ja noored, erinevatest koolidest ja linnaosadest, mis
tõendab asjaolu, et ringid on kättesaadavad ja populaarsed. Koolieelikud ja täiskasvanud tulevad
huvikooli linna erinevatest rajoonidest.
2.6 Õppetöö korraldus
Õppetöö NLL-is toimub tööst ja õpilaste õppetegevusest vabal ajal. Arvestades huviringi töö
tingimusi ja omapära, toimub õppetöö toimub terviklike gruppidena, alarühmadena (väikeste
gruppidena) ja individuaalselt. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest (01.09-31.05) ja
koolivaheaegadest. Õppetöö toimub tunniplaani põhjal, mille 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
kinnitatud Narva Linnavalitsuse poolt. Sõltuvalt ainest ja õpilaste vanusest kasutatakse peale
õppetundide ka muid töövorme: esinemised kontserditel, arvestused, testid, konkursid, festivalid,
näitused; võistlused, turniirid, meistriklassid, matkad, väljasõidud, ekskursioonid.
2.7 Õppesuunad ja -astmed
Alates 2007 kuni 2017 aastani toimus õppetöö järgmistel õppesuundadel:
- Muusika ja kunst
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Üldkultuur
Sport
Tehnika
Loodus

-

Õppetöö ringides toimub astmeti:
- Esimese õppeaasta õppegrupid
- Teise ja järgnevate õppeaastate grupid
- Segagrupid
- Edasijõudnute õpperühmad.
NLL ringid, stuudiod, klubid
Kõikidesse ringidesse võetakse õpilasi vabatahtlikkuse alusel ja konkursita. Eelkuulamine toimub
vokaalstuudios „Šansoon“, vestlus toimub inglise keele huviringis.
Aastatel 2013-2017 tegutsesid järgmised ringid:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Nimetus
Muusika ja kunst
Teater-stuudio „16.komnata“
Teatrikool „Voobrazilija“
Tantsuring “Žemtsuzina“
Tantsustuudio „Lions“
Rokk-Grupp
Stuudio “Liigutus”
Muusikastuudio “Labürint”
Klaver
Löökpillid
Tantsustuudio „Varjud“
Ballitantsude ring „Raduga“
Vokalastuudio „Šanson“
Töö vildiga
Käsitöö
Stuudio „Aksi-art“
Kunstistuudio
Nukuteater ja varjude teater
PitsI kool
Mängu-ja animatsioonifilmide studio „Rovesnik“
Üldkultuur
Joonistus ja maal
Noor kunstnik
Imidži ja stiili kool
Kunstiline voolimine
Kool “Malõšok”
Inglise keel, 6-11 aastased lapsed
Inglise keel ja kultuur, 12-16 aastased lapsed
Tervise kultuur
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№
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Nimetus
Massaaži alused
Sekretäri kool
Kodunduse ring
Matemaatika huviala
Loodus
Looduse sõbrad
Keemia huviala
Bioloogia
Õko-disain
Füüsika huviala
Tehnika
Mudellennundus (kort-ja raadiomudelite valmistamine)
Mudellennundus (vabaltlendavate mudelite laboratoorium)
Mudellennundus(tehnilise modelleerimise algõpetus)
Fotostuudio
Programmeerimine ja veebilehtede disain
Sport
Maleklubi
Kabe

Ringide arv
Suund

2013

2014

2015

2016

2017

Muusika ja kunst

14

15

15

17

20

Üldkultuur

12

11

11

12

13

Tehnika

4

4

4

4

5

Loodus

-

2

5

Sport

2

2

2

2

2

32

31

31

37

45

Enamus NLL ringidest on avatud erivanuselistele lastele. Paljud NLL ringid tähistasid 2013-2017
oma juubeleid: 25 tegevusaastat täitus tantsuringil „Žemtšužina“, 25 aastat – videoloomingu
stuudiol „Rovesnik“, 25 aastat – noorte juuksurite stuudiol „Creative stuudio“, 25 aastat – teaterstuudiol „16. komnata“, 40 aastat – Maleklubil.
2.8 Materiaalsed ressursid
2.8.1 Finantseerimine
Narva Laste Loomemaja finantseeritakse linna eelarvest. Omatulu (õppetasu) 2017.a moodustab
ligi ~ 15,3%. Kulud personalile moodustavad ~ 87% ja majanduskulud ~ 13% NLL eelarve
üldsummast. Toetust ürituste korraldamiseks osutab Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti
Kultuurkapital, Kultuuriministeerium, Haridus-ja Teadusministeerium, Keskkonnainvesteeringute
Keskus, Soome saatkond Eestis, SA Innove, sponsorid.
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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 vahetati projekti “Narva Laste Loomemaja aknaplokkide vahetamine”raames EAS
toetusel hoones välja aknaplokid. 2010-11.a Euroopa Regionaalarengu fondi toetusel projekti
“Narva Laste Loomemaja rekonstrueerimine ja varustamine I etapp“ raames on teostatud remont
ja rekonstrueerimine umbes 70% hoone pinnast. 2013. aastal lõpetati Euroopa Regionaalarengu
Fondi toel hoone rekonstrueerimine (2.etapp). 100% hoone pindadest on kaasajastatud ning
varustatud mööbli ja seadmetega.
Pärast rekonstrueerimist on olemas 27 õppeklassi, kino-ja kontserdisaal 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, talveaed.
Kogu hoones on välja vahetatud küttesüsteem, veevarustus ja kanalisatsioon, on paigaldatud
ventilatsioon, on asendatud elektrijuhtmestik, kõik tualettruumid kogu hoones, 3 tualetis on
vahendid erivajadustega inimeste jaoks, kabinetid on remonditud, on välja arendatud arvutivõrk,
telefoniühendus, paigaldatud valve-ja tuletõrjesüsteem, Rekonstruktsiooni käigus on laiendatud
teatriringide tööruumid, rekonstrueeritud garderoob. Kontserdisaalis on võimalik vaadata filme.
Talveaias on loodud tingimused seminaride, konverentside ja teiste ürituste korraldamiseks.
Õue on ehitatud kaldtee erivajadustega inimeste jaoks. Hoone fassaad on soojustatud ja katus
remonditud. Paigaldatud on lift. Kabinetid on igati puhtad ja korrektsed. 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, muruväljakud ja hekid vajavad uut planeeringut ja taastamist.
2.8.3 Õppevahendid
NLL õppevahendeid aastatel 2009-2017 uuendati konkursi Varaait raames, mida alates 2008.
aastast korraldab Eesti Haridus –ja Teadusministeerium. Selle projekti raames on soetatud
vahendeid mudellennunduse klassile (tööpingid), fotostuudio, kunstistuudio, disainiklassi jaoks.
2011.-2013. aastal projekti „NLL rekonstrueerimine ja varustamine“ raames on soetatud oluline
kogus spetsiaalseid ja kaasaegseid seadmeid ringidele ning ürituste ja näituste korraldamiseks.
Kaasaegsete seadmete olemasolu on parendanud võimalusi õppekavade täitmisel.
2.9 Näitused, konkursid, festivalid, traditsioonid
Õppetegevuse käigus toimub igal õppeaastal Loomemajas noortele ligikaudu 150 üritust:
festivalid, konkursid, tööde näitused, kontserdid, võistlused. Üritustele on kutsutud lapsevanemad,
noored ja linnaelanikud.
Aastatel 2013-2017 korraldati ringide „Käsitöö“, „Kunstistuudio“, stuudio „Aksi-Art“,
fotostuudiolt „Positiiv“, „Joonistus-ja maalikunst“, Creative-stuudio, Maleklubi, floristika ring,
Viltimisring, Pitsikool poolt 90 näitust, reklaam- ning jõulunäitust jmt. Korraldati ka
linnasiseseid, vabariiklikke ja rahvusvahelisi üritusi:
Festivalid:
Vabariiklik kooliminiatuuride teatrifestival „Jeralaška 20…“ (iga-aastane), rahvusvaheline
noortefestival „Tantsukevad“ (iga-aastane), Eesti-Venemaa videoloomingu festival „Kustutage
valgus“ (1 kord 2 aasta jooksul), maakondlik festival „Pilk-20..“ (iga-aastane), autorilaulu festival
„Kolm akordi“, maakondlik kitarrimuusika festival; vabariiklik teatrifestival „Kooliteater 2015“
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Konkursid:
Noorte disainerite konkurss „Talvefeeria“ (1 kord aastas), kübarate ja aksessuaaride konkurss
„Kevade kutse“, Eesti-Venemaa noorte juuksurite konkurss „ Fantaasiasoeng“, konkurss „Iseenda
imidži looja“; noorte juuksurite konkurss „ N.A.M.E“, vabariiklik noorte rokkansamblite
konkurss; NLL juubelile pühendatud ühesekundiliste filmide konkurss,; kinodebüütide konkurss;
vabariiklik ballitantsude konkurss „ Veebruaritähekesed“, soolotantsude konkurss, kaasaegsete
tantsude konkurss, maakondlik konkurss „Aeroobikakuninganna“, „Aeroobikaprintsess“.
Turniirid, võistlused:
Rahvusvaheline võistkondlik turniir „Läänemere maletähed“ (1 kord aastas), „Šokolaaditurniirid
males“, põlvkondade turniirid (eri vanuses maletajad), malesimultaanid, linna meistrivõistlused
males, sõpruskohtumised, Eesti meistrivõistlused, rahvusvahelised lahtised võistlused
lennumudelismis; lastevõistlused viskeplaanerite klassis.
Kontserdid:
Loominguliste kollektiivide konkursid, kokkuvõtlikud kontserdid, Ida-Virumaa ja Venemaa
tantsukollektiivide sõpruskontsert, NLL ja Sillamäe Noortekeskuse „Ulei“ ühiskontsertprogramm
„Meie sõbrad“, NLL juubelikontsert, NLL sünnipäevakontserdid, jõulukontserdid, Eesti Vabariigi
aastapäeva kontserdid.
Üritused:
Kokkuvõtlikud üritused, uusaastaüritused koolieelikutele ning nooremale koolieale, etendused,
meelelahutuslikud haridusprogrammid ning loomingulised õpitoad koolivaheaegadel, filmide
näitamine, temaatilised laagrid, töölaagrid, loomingunädalad, fotokross „Minu sõber fotoaparaat“,
mustvalge fotograafia kursused, EV aastapäevale pühendatud üritused, NLL kollektiivide
aastapäevale pühendatud üritused, isadepäevaüritused, perekondlik võistlus „Oleme sportlik
pere“, lahtised tunnid lapsevanematele.
2.10 Projektialane tegevus, koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega
NLL projektialane tegevus on suunatud õppetöö edendamisele ja on asutuse kultuurielu osaks.
Alates 2013. kuni 2017. aastani on NLL realiseerinud 57 rahvusvahelist, regionaalset ja linnasisest
projekti (sealhulgas sisustuse soetamiseks ja eesti keele õppeks,).
NLL partneriteks projektiürituste organiseerimisel ja läbiviimisel on linnas:
- Narva linna lasteaiad
- Soldino Gümnaasium
- Vanalinna Riigikool
- Pähklimäe Gümnaasium
- Kesklinna Gümnaasium
- Paju Kool
- Keeltelütseum
- Koorikool
- Spordiklubi “Energia”
- Noorte Meremeeste Klubi
- Kunstikool
- Kreenholmi Muusikakool
- Narva Muusikakool
- Narva Muuseum
- Keskraamatukogu
- KM “Rugodiv”
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-

Noortekeskus
MTÜ „Sophia“
Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Partnerid vabariigis:
- Viljandi Huvikool
- Sillamäe Huvikeskus „Ulei“
- Kohtla-Järve Laste Loomemaja
- Jõhvi Kultuuri-ja Huvikeskus
- Pärnu Hariduskeskus „Pernova“
- Keskkonnaamet
- TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
- IVKHK
- Eesti Maleföderatsioon
- Eesti Lennuspordi Föderatsioon
Välismaised partnerid:
- Sankt-Peterburgi Kirovi rajooni, Ohtinski rajooni, Sankt-Peterburgi Frunze rajooni Laste- ja
Noorteloomingu paleed
- Kingissepa rajooni Laste Loomemaja, Venemaa
- Sankt-Peterburgi dekoratiivse kosmeetika ja juuksurikunsti kolledž „Lokon“
- Velikii Novorodi Kultuurikolledž
Hoolekogu liikmed võtavad aktiivselt osa asutuse tööst, teevad oma ettepanekuid, mida NLL
arvestab oma töös.
Ühistöö lastevanematega on heal tasemel. Lapsevanemaid kutsutakse lahtistesse tundidesse,
kontserditele, näidenditele. Lapsevanemad sõidavad koos lastega võistlustele ja konkurssidele,
võtavad osa NLL üritustest.
NLL vilistlased osalevad üritustel, esitavad oma töid näitustele, osalevad koos õpilastega
konkurssidel ja festivalidel, viivad läbi meistriklasse.
Koostöö kohaliku omavalitsusega toimib tulemuslikult. Linna juhtkond toetab NLL algatusi ja
arendusprojekte.
Keskraamatukogu avas NLLs pilootprojekti raames alates septembrist 2012 raamatute
laenutuspunkti.
Viljandi kultuurikeskusega, Kohtla-Järve Laste Loomemajaga, Sillamäe Huvikeskusega „Ulei“
toimuvad ühisüritused, töötajatevahelised kogemuste vahetamine. Sankt-Peterburgi (Kirovi
rajoon) ja Kingissepa loomemajad osalevad NLL rahvusvahelistes projektides.
2.11 Inforessursside juhtimine
NLL informeerib regulaarselt oma tegevusest õpilasi, lapsevanemaid ja teisi linna elanikke.
Selleks kasutatakse kodulehekülge www.nll.ee, millega töötatakse iga päev. Materjale avaldatakse
Narva koduleheküljel, samuti lehekülgedel seti.ee, fill.ee, stena.ee, Facebook/Kontakt.
Regulaarselt avaldatakse materjale ajalehes „Narva“, “Viru Prospekt”, ajalehes „Gorod“ ning
Raadio 4 Narva stuudios. Lastevanematele esitletakse reklaamiklippe NLL tegevusest.
3. Põhisuunad ja arengueesmärgid 2018-2022.a
3.1 Nägemus
2022. aastaks pakub NLL noortele laiapõhjalist, paindlikku ja kvaliteetset huviharidust
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kaasaegsete ja kindlatele sihtrühmadele suunatud õppekavade alusel. NLL-is on tagatud
mitmekesine, kättesaadav ja kvaliteetne haridus. 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 ühistest 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. Narva Laste
Loomemaja on saanud Ida-Virumaa huvihariduse pedagoogide täiendõppe tugikeskuseks.
3.2 NLL arenguriskid ja võimalused
Kooli tegevuse analüüs
Antud analüüs tugineb 2015/2016 õ-a läbiviidud SWOT-analüüsile, millest võttis osa 66%
töötajatest (õpetajad, personal)
Sisemised arengufaktorid

Välised arengufaktorid

Tugevad küljed
1. 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. Uuendatud materiaal-tehniline baas
10. Kaasaegse kinokontserdisaali ja välilava
olemasolu
11. Õppimisvõimaluste kättesaadavus

Võimalused
1. Kino-ja kontserdisaali kasutamine NLL
kontaktide avardamiseks 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

Nõrgad küljed
1. Ebapiisav ringide mitmekesisus
2. Puuduv õpetajate kvalifikatsiooni tõstmise
finantseerimine
3. NLL territooriumi heakorrastamine on
lõpetamata
4. Reklaamivõimaluste ebapiisav kasutamine
5. Madal pedagoogide ja personali palk

Ohud
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. Huvikoolide vaheline konkurentsi kasv
õpilaste arvu eest
6. Sotsiaalse õhkkonna halvenemine linnas
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3.3 Ülesanded
Ülesanned:
- Anda noortele kvaliteetset, kättesaadavat ja mitmekesist huviharidust
- Kaasata huvitegevusse arvukalt lapsi ja noori
- Tõsta õpetajate kvalifikatsiooni
- Selgitada üldsusele ja noortele huvihariduse omandamise vajalikkust
- Uuendada ning parendada seadmeid. Lõpetada territooriumi heakorrastus.
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4. Tegevuskava 2018-2022

Tegevus
-

Tähtajad

Vastutavad

Finantseerimisallikad

Anda noortele kvaliteetset, kättesaadavat ja mitmekesist huviharidust.
Kaasata huvitegevusse arvukalt lapsi ja noori.

Õppetöö tulemuste analüüs ja hinnang

1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja
õppenõukogu

NLL eelarve

Õppekavade analüüsimine, täiendamine ja arendamine, huviharidusstandardiga ja
ühiskonna arenguga vastavusse viimine

1 kord aastas

Direktor, direktori
asetäitja
pedagoogid

NLL eelarve

Igal aastal

Direktori asetäitja

NLL eelarve

Sisekontrolli arendamine ja rakendamine

Pidevalt

Direktori asetäitja

NLL eelarve

Kaasaegsete meetodite ja uute töövõtete rakendamine töös noortega. Õppeprotsessi
vormide mitmekesistamine ja individuaalne töö õppuritega.

Pidevalt

Pedagoogid
Direktori asetäitja

NLL eelarve

Kooli õppekava uuendamine arvestades noorte muutuvaid huvisid. Uute ringide
avamine.

Linnasiseste, maakondlike, vabariiklike ja rahvusvaheliste kontserdite, konkursside
ja festivalide korraldamine ning neil osalemine

Pidevalt

Pedagoogid

Õpilaste initsiatiivi toetamine projektialasetegevuse korraldamisel

Pidevalt

Kokkuvõttekontsertide, näidendite, festivalide, konkursside organiseerimine.
Huviringide temaatilised laagrid.

Pidevalt

Arendusjuht
pedagoogid
Pedagoogid

NLL eelarve, projektid

Projektid
NLL eelarve, projektid
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Tegevus
NLL kino-ja kontserdisaali võimaluste avardamine noorte tegevuste läbiviimiseks

Lastele ja noortele mõeldud tundide süsteemi loomine abonemendi alusel
Koostöövõrgustiku loomine erinevate haridus-ja kutseharidusasutustega ning
organisatsioonidega

-

Tähtajad

Vastutavad

Pidevalt

Arendusjuht
pedagoogid

2019

Direktor

Finantseerimisallikad
NLL eelarve, projektid

NLL eelarve,
omafinantseerimine

2018-2022

Arendusjuht

NLL eelarve
asutuste eelarved

Pidevalt

Direktori asetäitja

NLL eelarve

Võimalusel
1 kord aastas

Direktor,
direktori asetäitja

NLL eelarve
fondid
omafinantseerimine

1 kord aastas

Direktor

NLL eelarve

Tõsta õpetajate kvalifikatsiooni

Aidata kaasa iga õpetaja individuaalsele arengule arenguvestluste, tööanalüüsi,
lahtiste tundide, enesehariduse ning konverentsidel ja seminaridel osalemise teel
Teha kollektiivile õppesõite, eesmärgiga vahetada kogemusi noortega töötavate
õpetajatega
Uuendada sisekorraeeskirju, ametijuhendeid lähtudes õigusaktide muudatustest
Tõsta õpetajate huvitatust töös (tunnustamine kollegide ja õpilaste ees, materiaalne
motiveerimine ametikategooria tõstmise näol jne)

Pidevalt

Rakendada mentorite süsteemi töös alustavate pedagoogidega

Pidevalt

Direktor

Direktori asetäitja
Direktor

NLL eelarve

NLL eelarve
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Tegevus
Korraldada kursuste, meistriklasside läbiviimist NLL baasil õpetajate
kvalifikatsiooni tõstmiseks

-

Tähtajad

Vastutavad

Pidevalt

Direktori asetäitja,
osakonnajuh

Finantseerimisallikad
NLL eelarve, projektid

Selgitada noortele ja lapsevanematele huvihariduse omandamise tähtsust

Välja töötada NLL uus kodulehekülg

Direktor

NLL eelarve,

projektid

2019
Teha koostööd erinevate infoallikatega NLL tegevuse kajastamiseks noorte ja
lapsevanemate seas

Pidevalt

Huviharidusspetsialist

NLL eelarve

Lapsevanemate kaasamine ühistegevustesse: individuaalvestlused, ühisüritused ja –
projektid, informeerimine, tagasiside

Pidevalt

Direktor,
Direktori asetäitja,
pedagoogid

NLL eelarve

1 kord aastas

Direktor
pedagoogid

NLL eelarve

Kaaseaegsete seadmete, materjalide, õppevahendite ja inventari soetamine

2019-2022

Direktor, õpetajad

NLL eelarve

NLL territooriumi heakorrastus (kõnniteed, haljasalad, jalgpalliväljak, lasteväljak,
korvpalliväljak, jooksurajad, valgustus,haljastuse istutamine).

2018-2022

Direktor

linnaeelarve

Mööbli uuendamine õpperuumides

2018-2022

Direktor

NLL eelarve

Valgustusseadmete soetamine ja paigaldus Suurde saali

2018-2022

Direktor

NLL eelarve, projektid

Läbi viia lahtiste uste päevi

-

Uuendada ja parendada seadmeid. Lõpetada territooriumi heakorrastus
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5. Arengukava muutmise kord
Arengukava täitmist analüüsitakse igal õppeaastal õppenõukogu koosolekul. Arengukavas tehakse
muudatusi sel juhul, kui :
- toimuvad muudatused huvikooli seaduses,
- toimuvad muudatused huvikooli finantseerimises,
- seoses õppenõukogu või hoolekogu poolt esitatud ettepanekutega,
- seoses arengukava kehtivusaja lõppemisega.

Märkused: Koolid:
Nr 1 Kesklinna Gümnaasium
Nr 2 Eesti Gümnaasium
Nr 3 Vanalinna Riigikool
Nr 4 Kreenholmi Gümnaasium
Nr 6 Narva 6.Kool
Nr 10 Paju Kool
Nr 11 Pähklimäe Gümnaasium
Nr 13 Soldino Gümnaasium
Nr 14 Humanitaargümnaasium
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