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1. Sissejuhatus
Narva Spordikooli Energia arengukava on dokument, mis määrab ära spordikooli arengu
põhisuunad ja valdkonnad, tegevuskava viieks aastaks ning arengukava uuendamise korra.
Spordikooli arengukava lähtub Huvikooli seadusest, Spordiseadusest, Narva linna arengukavast
2035, Narva kultuuristrateegiast 2030, Narva linna munitsipaalharidussüsteemi arengukavast
2030,

Eesti

Vabariigi

kehtivatest

õigusaktidest

ning

haridusvaldkonda

reguleerivast

seadusandlusest.

Arengukava määratleb põhitegevuste aspektide täiustamise suunad ning tuvastab spordikooli
prioriteedid, mis on kooli arengu ja funktsioonerimise paratamatu tingimus.
Narva Spordikooli Energia arengukava on koostatud koostöös kooli administratsiooni, treenerpedagoogide, õpilaste ja nende vanematega.
Arengukava koosneb sissejuhatusest, üldandmetest spordikooli kohta, hetkeolukorra ja SWOT
analüüsist, tulenevatest strateegiatest ning nende põhjal sõnastatud visioonist ja missioonist,
tegevuskavast aastatel 2023 – 2027.
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2. Narva Spordikooli Energia missioon ja visioon
Narva Spordikooli Energia visioon:
Narva Spordikool Energia on õppiv organisatsioon, avatud ja loov spordikool, mis alati toetab
noorte arengut ja aktiivsust spordis.

Narva Spordikooli Energia missioon:
Narva

Spordikoolis

Energia

tagatakse

noortele

võimalused

tervise

tugevdamiseks

ja

spordimeisterlikkuse tõstmiseks.
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3. Narva Spordikooli Energia taust ja üldandmed
Nimetus: Narva Spordikool Energia
Aadress: Võidu 4, Narva linn, Ida-Virumaa maakond 21006
Tegevus: Narva Spordikool Energia tegutseb põhimääruse alusel, mis on kinnitatud Narva
Linnavalitsuse poolt 19.03.2008 a. № 329.

Registrikood: 75009177
Asutamise kuupäev: 13.01.1986
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määruse ja Eesti NSV Kehakultuuri ja Spordikomitee käskkirja
alusel 13. jaanuarist 1986. aastast loodi Narva linna TSN Täitevkomitee juures asuva Kehakultuuri
ja Spordikomitee alluvuses Laste ja Noorte Spordikool järgmiste osakondadega: sõudmine,
aerutamine, suusatamine ja jalgrattasport.
2. jaanuaril 1992. a. vastavalt Narva linna TSN Täitevkomitee otsusele liideti spordikooliga
Kreenholmi LNSK, mille tulemusena lisandusid järgmised spordialad: võrkpall, poks,
laskesuusatamine, iluuisutamine (hiljem viimane viidi üle mujale).

Vastavalt Narva Linnavalitsuse korraldusele 23. jaanuarist 1996. a. Energia Spordikompleksi
riigiomandi üleandmisest munitsipaalomandisse võeti vastu otsus anda linna Spordikooli bilansi
arvele ujula ja Energia Kehakultuurimaja. Vastavalt Narva Spordiosakonna avaldusele ja
kooskõlas riiklikule ettevõtete registrile nimetati Narva Linnavalitsuse juures asuv Spordikool
26.11.1997.a. ümber Narva Linnavalitsuse juures asuvaks Spordikooliks Energia, 31.08.1998.a.
nimetati lõplikult Narva Spordikooliks Energia.

Lisaks tegutsevatele osakondadele lisandusid ujumise, judo, motospordi ja korvpalli erialad.
Narva Spordikool Energia kuulub linna ühtsesse spordistruktuuri ja mõjutab oluliselt linna
sporditegevust nii linnasiseselt kui ka maakonna ja vabariigi tasandil. Narva Spordikool Energia
on end näidanud oma kõrgete sportlike tulemuste poolest. Momendil on see linna kõige suurema
laste ja noorte haaratusega spordiasutus (üle 800 õpilast). Spordikooli põhiülesanded: tingimuste
5

loomine sportimiseks vabal ajal lastele ja noortele; tervise tugevdamine, elanikkonna igakülgse
füüsilise arengu kindlustamine; spordiks vajalike perspektiivsete laste ja noorte väljaselgitamine,
samuti vabariigi sporditraditsioonide jätkumise kindlustamine ja hästi ettevalmistatud järelkasvu
kasvatamine vabariigi koondvõistkondadele. Spordikool omab teatud materiaal-tehnilist baasi:
spordiehitised, võimlad, inventar. Samuti on kool kindlustatud kvalifitseeritud spordispetsialistide
kaadriga.
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4. Narva Spordikooli Energia õppetöö ja huvialade hetkeolukord ja
arendus
Narva Spordikool Energia töötab puhkepäevadeta kõikidel nädalapäevadel kella 8.00 kuni 22.00.
Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.
Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.
Õppeaasta koosneb õppeperioodist ja õppevaheaegadest. Õppeperiood algab 1. septembril ja
kestab 44 nädala jooksul õppeaastas. Õppevaheajad kestavad 8 nädalat õppeaastas. Spordikooli iga
huviala õppeperiood lõpeb igal aastal 24. augustil. Kohustuslik õppevaheaeg kõikide huvialade
jaoks on iga aasta 25. augustist kuni 31. augustini. Õppeperioodi ja õppevaheajad iga huviala jaoks
kinnitatakse spordikooli direktori käskkirjaga igal aastal hiljemalt 1. septembriks, arvestades
käesolevas

põhimääruses

sätestatud

spordikooli

õppeperioodi

lõppu

ja

kohustuslikku

õppevaheaega.
Spordikooli õppe-ja kasvatuskorraldus põhineb plaanipärasel ja regulaarsel treeningtööl kolmes
järjestikkuses spordimeisterlikkuse astmes: algettevalmistuse aste (AE), õppetreeningaste (ÕT),
meisterlikkuse aste (M), kus õppe-ja kasvatustöö on vastavalt huviala õppekavale jaotatud mitmele
aastale ning õppurid jagatud õpperühmadesse.
Õpperühmade moodustamisel arvestatakse õppurite vanust, sportlikku staaži, funktsionaalseid
võimeid, spordimeisterlikkuse taset, arstliku kontrolli tulemusi ja õppuri soovi harjutada suuremate
koormustega tippsporti jõudmiseks.
Õpe spordikoolis toimub õpperühmades ja individuaalselt. Õppurid kinnitatakse õpperühmadesse
spordikooli direktori käskkirjaga.
Õppetunni pikkus on 45 minutit. Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse
tunniplaanis.
Spordikooli õppekorralduses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas:


treeningtunnid ja teoreetilised tunnid rühmades;



individuaaltreeningud;



spordivõistlused;



spordilaagrid;



õppetreeningukogunemised;
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spordikohtuniku ja -juhendaja praktika;



spordiala tehnika, treeningtundide ja võistluste analüüs;



arstlik kontroll, meditsiinilised ja taastavad tegevused;



muud õppevormid ja meetodid, mis sätestatud huvialade õppekavades.

Narva Spordikoolis Energia töötab hetkel 10 huviala: aerutamine, jalgrattasport, judo, korvpall,
võrkpall, laskesuusatamine, motosport, poks, sõudmine ja ujumine.
Õpilaste koguarv üle 800.
Treeningugruppide arv üle 70.
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5. Narva Spordikooli Energia baasid, hetkeolukorra analüüs
Käesoleval ajal omab Narva Spordikooli Energia oma sporditegevuse läbiviimiseks järgmiseid
spordibaase:


Narva Spordikooli Energia sõudebaas (Jõe tn 1, Narva)



Narva Spordikooli Energia jalgrattabaas (Linnuse 2, Narva)



Narva Spordikooli Energia motospordibaas (A. Juhhanovi tn 3, Narva)



Laskesuusatamise baas (Narva Äkkeküla terviserajad/Narva Äkkeküla Pähklimäe
terviserajad, Väike-Äkke, Narva linn)



Narva Spordikooli Energia spordihall (Tallinna mnt 30, Narva)



Narva Spordikooli Energia ujula (Võidu prospekt 4, Narva)



Jõusaal (Energia 4, Narva)

Andmed Narva Spordikooli Energia spordiobjektide ja hoonete kohta.
Objekti nimetus

Narva Spordikooli Energia
motospordibaas ja
Siivertsi mototrass
Narva Spordikooli Energia
spordihall
Narva Spordikooli Energia
ujula
Narva Spordikooli Energia
sõudebaas
Laskesuusatamise baas

Narva Spordikooli Energia
jalgrattabaas

Objekti
asukoht
Narvas
Juhhanovi 3,
Narva ja
Narva-Jõesuu
78, Narva
Tallinna mnt 30

Ehitamise
aasta

Märkused objekti
seisukorra kohta

2000

rahuldav tehniline
seisukord

1974

hea tehniline
seisukord
nõuab
renoveerimist
hea tehniline
seisukord

Võidu 4

1979

Jõe 1

1999

Narva
Äkkeküla
terviserajad

2012

Linnuse 2
(Joaorg)

2014

nõuab edasist
moderniseerimist
hea tehniline
seisukord

Sõudebaas:
Hetkel kasutavad Narva Energia Spordikooli aerutamise ja sõudmise osakonnad Narva
Sõudebaasi. Paatide hoidmistingimused boksides vastavad nõudmistele. Treeningutingimused
baasis on kaasaegsed. Sportlaste olmetingimused paranesid renoveerimistööde käigus.
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Jalgrattabaas:
Uus kaasaegne spordibaas Joarus on ekspluatatsiooni antud. Treeningutingimused jalgrattabaasil
on head.
Motobaas:
Treeningutingimused Siivertsi motorajal normaalsed ja motobaas on rahuldavas seisukorras.

Laskesuusatamise baas:
Treeningutingimused Äkkekülas on normaalses seisus, aga puudub kaasaegne spordihoone.

Spordihall:
Väike võimla on põhibaas poksiosakonnale, suur võimla – spordimängudele. Treeningutingimused
normaalsed. Suures võimlas on normaalsed treeningutingimused. Kuna võimlas viiakse läbi
põhiliselt kõik linnas toimuvad spordiüritused, siis langeb võimlale suur koormus.
Kasutab päevas võimlat keskmiselt 200 inimest. Kuna spordikooli võimla kuulub Ida-Virumaa
esinduslikemate võimlate hulka, toimuvad siin vabariigi ja Ida-Virumaa meistrivõistluste mängud
korv- ja võrkpallis. Samuti toimuvad siin poksivõislused professionaalidele, igasugused
spordipeod ja spordipäevad.

Ujula:
Treeningutingimused ujumisbasseinis normaalsed, aga ujumisbassein nõuab renoveerimist ja
rekonstrukteerimist. Ujula vajab ka pidevalt jooksvat remonti. Ujulat külastab päevas keskmiselt
200 inimest.
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6. Narva Spordikooli Energia personali lähteolukord
Narva Spordikooli Energia õppekava on koostatud seadusandlikel alustel ja lähtudes spordikooli
ees seisvatest eesmärkidest. Õpetajate-treenerite kvalifikatsioon vastab üldjuhul nõuetele.
Pedagoogid suunavad õpilasi õpioskuste ja grupitöö-oskuste arendamisele, kujundavad õpilastes
üldpädevustes määratletud oskusi, suunavad õpilasi käituma vastavalt ühiskondlikult tunnustatud
käitumisnormidele.
Õppurid osalevad aktiivselt võistlustel ja spordikoolis toimub aktiivne huvitegevus.

a. Treener-pedagoogide kvalifikatsioon.
Kokku töötab Narva Spordikoolis Energia 27 treener-pedagoogid.

Treener on sportlasi ja teisi spordis osalevaid isikuid juhendav spordispetsialist, kellel on treeneri
kutsekvalifikatsioon kutseseaduse tähenduses.
Treenerid õpivad pidevalt täienduskursustel. Narva Spordikooli Energia

treenerid tegelevad

pidevalt enesearendamisega oma treener-pedagoogilise kvalifikatsiooni täiendamiseks, oskuste
arendamiseks.
b. Narva Spordikooli Energia personal ja töötajad
Töötajate üldarv Narva Spordikoolis Energia – 67 inimest.

Narva Spordikooli Energia personal:

Kategooria

Töötajate arv

%

Pedagoogiline personal

27

40.30

40

59.70

Juhtimine ja
teenindav personal

11

Kokku

67

100

c. Narva Spordikooli Energia pedagoogiline personal:

Sugu

Treener-pedagoogide %
arv

Naised

9

33.33

Mehed

18

66.67

Kokku

27

100,00

d. Narva Spordikooli Energia pedagoogiline personal – hariduslik tase:

Treener-pedagoogid

Treener-pedagoogide %
arv

Kõrgharidus

21

77.78

Kutse(kesk)haridus,

6

22.22

27

100,00

keskeriharidus
Kokku

e. Narva Spordikooli Energia pedagoogide vanuseline koosseis:

Vanus

Treener-pedagoogide %
arv

Kuni 30 aastat

0

0

30-39 aastat

2

7.41

40-49 aastat

5

18.52

50-65 aastat

14

51.85

12

Üle 65 aastat

6

22.22

Kokku

27

100,00

f. Narva Spordikooli Energia pedagoogiline personal – treenerikutse:

EKR kutsetase

Treenerikutsete arv %

EKR3

0

0

EKR4

1

3.70

EKR5

8

29.63

EKR6

16

59.26

EKR7

2

7.41

EKR8

0

0

Kokku

27

100,00
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7. Narva Spordikooli Energia huvialad ja treenerite kaader
Narva Spordikoolis Energia töötab hetkel 10 huviala: aerutamine, jalgrattasport, judo, korvpall,
võrkpall, laskesuusatamine, motosport, poks, sõudmine ja ujumine.
Treenerite koguarv 27. Treeneritest omab 21 erialast pedagoogilist kõrgharidust.

Aerutamine
Treenereid 3, kõik omavad spordialast kõrgharidust ja treenerikutsed EKR 6.

Judo

Treenereid 3, treenerikutsed EKR5 ja EKR7.

Korvpall
1 treener erialase kõrgharidusega, treenerikutse EKR6 tase.
Võrkpall
Treenereid 4, neist 2 töötab poeglastega, 2 tütarlastega. Erialast kõrgharidust omavad kõik
treenerid. Treenerikutsed – kõik omavad EKR6 astet.

Poks
Treenereid 1 erialase kõrgharidusega, treenerikutse EKR7 tase.
Motosport

Treenereid 1, treenerikutse EKR4 tase.
Sõudmine
Treenereid 3, treenerikutsed – EKR5 ja EKR 6.
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Jalgrattasport
Treenereid 2, mõlematel spordialane kõrgharidus ja treenerikutsed EKR 6 aste.

Laskesuusatamine
Treenereid 3, treenerikutsed on EKR5.

Ujumine

Treenereid 6, treenerikutsed on EKR 5 ja EKR6.

15

8. Arengustrateegia kuni aastani 2027
8.1. Narva Spordikooli Energia võimalused ja arengu riskid - SWOT
analüüs.
Sisemised mõjufaktorid
Tugevad pooled
1. Igakülgse
arengu
võimaluste
olemasolu.
2. Püsiv, kogenud ja kvalifitseeritud
treener-pedagoogiline personal
3. Vilunud
administratsiooni
kaadri
olemasolu.
4. Huvitegevuse suundade mitmekülgsus.
5. Traditsioonide säilitamine.
6. Vabariiklike
ja
rahvusvaheliste
spordiürituste korraldamine.
7. Ühiskonnapoolne huvitatus spordikooli
tegevusest.
8. Spordikooli bilansil on oma autobuss.
9. Finantsiline stabiilsus.
10. Kollektiivi osalemine linna spordielus.
11. Head tulemused spordivõistlustel.
12. Hästi arenenud infrastruktuur avab
suuri võimalusi enda arenedamiseks
spordikoolis.
13. Tegevusesuundade mitmekesisus.
14. Osalemine
vabariigija
rahvusvahelistel spordivõistlustel.
15. Huvitegevuse
nõue
ühiskonnas,
spordikoolil on oma stabiilne koht
selles valdkonnas.
16. Oma spordibaaside olemasolu.
17. Hea omavaheline koostöö linnas
spordiasutuste vahel.
18. Spordikooliteenistust toetab linna
raamatupidamisteenistus

Välised mõjufaktorid
Võimalused
1. Kontaktide
laienemine
väljaspool
Narva Spordikooli Energia.
2. Noorte ja laste suurem hõivamine
huvitegevusega
tegevussuundade
laiendamise kaudu.
3. Informeerituse taseme võimalikkuse
laienemine.
4. Projektitöö laienemine.
5. Töö arendamine lastevanematega.
6. Spordivõistluste projektide elluviimine
koos teise spordikooliga ja linna
üldhariduskoolidega.
7. Võimaluste
otsimine
treenerpedagoogide
kvalifikatsiooni
parandamiseks.
8. Spordiürituste läbiviimine linna ja
vabariigi mastaabis.
9. Treenerite tunnustamissüsteemi
laiendamine.
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Nõrgad küljed
1. Õppurite
jooksul.

Ohud
liikumine

õppeaasta

2. Spordibaaside ebapiisav uuendamine.
3. Piiratud rahalised ressursid.
4. Kaasaegse laskesuusatamise baasi
(spordihoone) puudumine.
5. Treener-pedagoogide eesti keele
ebapiisav valdamine

1. Laste vähenemine õpperühmades.
2. Laste suur koormatus põhikoolis ja
gümnaasiumis, mis jätab neile vähe vaba
aega.
3. Konkurentsi kasv linnas teiste huvikoolide
ja spordiklubide poolt.
4. Kaadriprobleem – noored ei soovi töötada
treeneritena.
5. Elanike halvenev tervislik seisund.
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8.2. SWOT analüüsist lähtuvad eesmärgid ja võimalused riskide
maandamiseks


Andekatele õpilastele-sportlastele väljundi leidmine



Spordikooli traditsioonide säilitamine



Õpimotivatsiooni suurendamine ja selleks Narva linna potentsiaali kasutamine



Huvitegevusele kaasa tõmmata suuremat laste ja noorte hulka



Parandada spordikooli materiaal-tehnilist baasi



Saavutusspordi arendamine



Laiendada spordikooli suhteid ja rahvusvahelisi kontakte



Uute infotehnoloogiaalaste õppimis– ja õpetamismeetodite kasutamine



Vilistlaste kaasamine õpilaste motiveerimiseks



Vanemate kaasamine ühistegevustesse

 Projektitöö edasiarendamine eesmärgiga leida uusi finantseerimiseallikaid spordiürituste
läbiviimiseks

 Spordikooli spordibaaside uuendamine ja moderniseerimine
 Treener-pedagoogide toetuste ja stimuleerimise süsteemi loomine


Tunnustussüsteemi täiendamisega motiveerida treeener-pedagoogide tööd andekatega



Treener-pedagoogide eesti keele parandamine



Teadmiste ja kogemustega abi osutamine linna koolide sporditegevuse suunamisel



Koostöö arendamine huvikoolide ja üldhariduskoolide vahel ning spordiühisürituste
läbiviimine



Süsteemne tervete eluviiside propageerimine erinevate spordiürituste kaudu



Tugisüsteemide töö säilitamine erinevate probleemide ennetamiseks



Treener-pedagoogide täiendõppe soetamine



Uuete kvalifitseeritud treener-pedagoogide kaasamine
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9.Strateegilised arengueesmärgid, ülesanded, arengukava täitmise edukuse
määramise mõõdikud ja prioriteetne Narva Spordikooli Energia
arengusuund
Narva Spordikooli Energia tegevuse peamine eesmärk on anda huviharidust noortele spordi
valdkonnas ja tagada isiksuse mitmekülgne areng läbi sportlike oskuste ja teadmiste õpetamise.
Narva Spordikooli Energia ülesanded:


noorte arengu, iseseisvuse, omaalgatuse, initsiatiivi ja aktiivsuse toetamine;



noortele vaba aja sportlikuks sisustamiseks tingimuste loomine;



noorte tervise tugevdamine ja igakülgne arendamine;



noorte eduelamuse ja tunnustuse pakkumine;



järjepidevate ja regulaarsete sportlike treeningute organiseerimine vastavalt noorte
soovidele, eeldustele ja ettevalmistuse tasemele;



Narva linna spordielu edendamine;



Eesti sporditraditsioonide järjepidevuse tagamine ja Eesti koondvõistkondadele hästi
ettevalmistatud järelkasvu kasvatamine;



spordis andekate ja tahtekindlate noorte leidmine ning tähelepanu pööramine nende annete
väljaarendamiseks süvendatud treeningtegevuse käigus;



vastastikuse lugupidamise kasvatamine "ausa mängu" ja võrdse kohtlemise ideede vaimus;



noortele teoreetiliste teadmiste sportimisest ja spordiliikumisest ning praktiliste kogemuste
andmine teiste juhendamiseks ning spordikohtunikuna tegutsemiseks;



teadmiste ja kogemustega abi osutamine linna koolide sporditegevuse suunamisel;



vastastike kasulike sidemete loomine asutuste -ja spordiklubidega,



oma õppurite initsiatiivi arendamine nende sportimisvõimaluste jätkamiseks peale
spordikooli lõpetamist;



vabatahtliku spordiliikumise arengu innustamine, noorte vabatahtliku sporditöö ideede
toetamine;



regulaarsete sporditreeningute organiseerimine vastavalt õpilaste soovidele ja nende
võimekusele.
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Arengukava täitmise edukuse määramise mõõdikud:


Spordikool on jätkusuutlik



Toimib sporditegevuse kindlaksmääratud finantseerimisüsteem



Spordikooli eelarve on optimeeritud



Finantseeritud projektide arvu kasv



Spordikooli materiaal-tehniline baas on korrastatud



Spordikooli töötajatele ja külastajatele on tagatud tuleohutus ja tervisekaitse



Spordikooli territooriumid on heakorrastatud



Spordikooli ruumilised tingimused on kaasajastatud



Spordikooli spordiobjektid vastavad tänapäeva nõuetele



Toimib spordiasutuste omavaheline tihe koostöö



Spordikooli tegevuses osalevate laste arvu kasv



Kaasaegsed treeninguvõimalused spordikoolis



Traditsioonilised ja omanäolised spordiüritused on edasi arenenud



Spordikooli interneti ja Facebooki kodulehekülg on informatiivne



Narva linna noorte kaasatus sporti on suurenenud



Treenerid osalevad pidevalt koolitustel, tegelevad enesetäiendamisega



Spordielu edendajad on väärtustatud ning parimad on tunnustatud linna, maakonna ja
riigi poolt



Spordikool toetab noorte arengut, loob tingimused noortele vaba aja sportlikuks
sisustamiseks



Spordikool tugevdab noorte tervist



Treenerite palgad on konkurentsivõimelised



Noored treenerid on motiveeritud



Spordikooli edukas osalemine vabariigi- ja rahvusvahelistel spordivõistlustel



Spordikooli spordüritused on vaatemängulised ja atraktiivsed



Spordikooli tegevuse positiivsete meediakajastuste kasv



Spordiharrastajad on informeeritud sportimisvõimalustest
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Prioriteetne Narva Spordikooli Energia arengusuund
Narva Spordikooli Energia suureks plussiks on oma spordibaaside olemasolu, mis võimaldab
efektiivselt tuua spordi juurde noori, viia läbi spordivõistlusi ja saavutada häid tulemusi nii
vabariigi, kui ka rahvusvahelustel võistlustel.
Treeningutöö toimub kinnitatud õppekavade järgi, mis kindlustab kõrgeid sporditulemusi paljude
aastate vältel nii vabariigis kui ka raja taga. Spordikool töötab kui hästi sissetöötatud mehhanism,
treenerid on vabastatud oma igapäevatöös majanduslikest probleemidest. Osutatakse linna
elanikkonnale täiendavaid spordialaseid tasulisi teenuseid, mis võimaldab katta spordikooli
eelarvega seotud kulutused.
Narva Spordikooli Energia kõige suuremad miinused on spordiinventari amortisatsiooniaste ja
spordikooli spordibaaside ebapiisav uuendamine.
Spordikool võtab enda kanda missiooni noorte kaasamisele kehakultuuri ja spordi harrastamiseks
juba lapseeast alates. Kuid selle realiseerimine osutub võimalikuks ainult linna vastava abi ja
toetuse puhul. Viimane praegusel hetkel toimub ja loodame selle kestmist ka edaspidi. Sellest
sõltub spordikooli edukus vabariiklikus ja maakondlikus mastaabis.
Spordikooli finantssfääris oleks vajalik ette näha sisustuse ja materiaal-tehnilise baasi täiendamine
ja säilitada odav sporditeenus linna elanikkonnale. Kaasaegne situatsioon kehakultuuri ja spordi
valdkonnas esitab uusi nõudmisi sporditöö organiseerimisel. Spordikoolid on haaranud spordi
harrastamisele küllaltki suure osa lastest ja noortest. Nad omavad, kuigi kaugeltki mitte
kaasaegset, teatud materiaalset baasi ja kvalifitseeritud spetsialiste spordipedagoogide-treenerite
näol.
Nimelt käesolevates tingimustes Narva Spordikooli Energia võtab ja peab võtma enda peale
missiooni tuua inimesed võimalikult varases nooruses kehakultuuri ja spordi juurde.
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10. Narva Spordikooli Energia tegevuskava 2023.-2027. aastateks

2023 2024 2025 2026

Tegevused

2027

Finantseerimise Teostaja

Kontrolliv isik

allikas

spordikoolis

1. Materiaal-tehnilise baasi arendamine

1.1.

Äkkeküla puhke- ja spordikeskuse

x

x

x

x

x

rajamise arendamine (s.h. spordihoone)

Linnaeelarve,
fondid

SA Narva Linna
Arendus

direktori asetäitja
majandusalal /
direktor

1.2.

Ujula hoone (Võidu 4)

x

Linnaeelarve

x

Linnamajandusamet direktori asetäitja

projekteerimine ja rekonstrueerimine

majandusalal /
direktor

1.3.

Spordikooli territooriumi haljastamine

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetäitja

Energia

majandusalal /
direktor

1.4.

Spordibaaside tööruumide
sisustamine kaasaegse sisustusega

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetäitja

Energia

majandusalal /
direktor
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1.5.

Huvikooli varustamine kaasaegse

x

x

x

x

x

tehnika, inventari ja õppevahenditega

Linnaeelarve,
fondid,
riigieelarve

Narva Spordikool
Energia

direktori asetäitja
majandusalal /
direktor

1.6.

Mototrassi renoveerimine

x

x

Linnaeelarve
riigieelarve

x

Narva Spordikool
Energia

direktori asetäitja
majandusalal /
direktor

1.7.

Kaasaegsete tehnoloogiate

x

x

x

x

x

kasutusele võtmine spordirajatiste energiatõhususe

Linnaeelarve
riigieelarve

Narva Spordikool
Energia

parandamiseks

direktori asetäitja
majandusalal /
direktor

2. Õppe-ja metoodilise töö arendamine
ja täiendamine

2.1.

Infostendide loomine ja spordikooli

x

x

x

x

x

informatsiooni pidev paigutus.

2.2.

Spordikooli õppenõukogu ja
hoolekogu koostöö arendamine.

Linnaeelarve Narva Spordikool
Energia

x

x

x

x

x

Linnaeelarve Narva Spordikool
Energia

direktori asetaitja
oppealal /direktor

direktori asetaitja
oppealal /direktor
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2.3.

Spordikooli õppekavade juurutamine.

x

x

x

x

x

Linnaeelarve Narva Spordikool
Energia

2.4.

Õpilaste võistlustel eduka

x

x

x

x

x

sponsorlus,
fondid

osalemise motiveerimine, spordikooli
võistlustulemuste parandamine.

2.5.

Arengukava uuendamine

Linnaeelarve, Narva Spordikool

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

direktori asetaitja
oppealal /direktor

direktori asetaitja

Energia

oppealal / direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal / direktori
asetäitja majandusalal
/direktor

2.6.

2.7.

Üldtööplaani koostamine ja kinnitamine x

Noorte spetsialistide kaasatõmbamine

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

tööks spordikoolis.

2.8.

Treener-pedagoogidele toetuse
osutamine kvalifikatsiooni tõstmise osas

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

nende endi soovi korral (s.h. eesti
keele kursused).
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Treeningurühmade

2.9.

x

x

x

x

x

õigeaegne komplekteerimine ja analüüs.
2.10.

Spordikooli töötajate

x

x

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Kultuuriministeerium Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetäitja

Energia

majandusalal /

õigeaegse meditsiinilise kontrolli läbiviimine.

direktori asetaitja
oppealal /
direktor
2.11.

Koostöö Narva LV Kultuuriosakonnaga, x

x

x

x

x

Kultuuriministeeriumiga, Spordikoolituse ja -

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

riigieelarve

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

fondid

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

fondid

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Teabe Sihtasutusega, Haridus- ja
Teadusministeeriumiga
2.12.

2.13.

Narva linna spordielu arengu toetamine. x

Noorsoo- ja huvitöö parem

x

x

x

x

x

x

x

x

x

integreerimine spordikooli töösse

2.14.

Laste tegevuse mitmekülgsete

x

x

x

x

x

toetamine koolivälisel ajal
2.15.
Koostöö arendamine huvikoolide ja
üldhariduskoolide vahel ning ühisürituste
läbiviimine

x

x

x

x

x
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2.16.
Huvikooli seadusega ja Narva linna
poolt kehtestatud nõuete vastavusse viimine ja
selle ellurakendamine.

x

2.17.
Eesti Hariduse Infosüsteemisse
andmete esitamine ja regulaarne uuendamine

x

2.18.
Lapsevanemate kaasamine
õppeprotsessi

x

2.19.
Kaasaegsete programmide rakendamine
õpilaste registreerimiseks, arveldamiseks ja
õppetasu arvete väljastamiseks

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

Linnaeelarve

Linnaeelarve
riigieelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool
Energia

direktori asetäitja
majandusalal /
direktor

2.20.
Hea sporditulemustega õpilastele
toetuste ja stimuleerimise süsteemi loomine Narva
linna koostöös

x

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia,

oppealal /direktor

Narva linn
2.21.
Murdmaasuusatamise õppekava
avamine (lisamine) (alates 01.09.2023.a.)

x

2.22.
Tööplaani koostamine
liikumisharrastuse edendamise ja arendamise
kohta spordikoolis

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia, Narva linn

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor
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Spordiüritused

2.

2.22.

Traditsiooniliste spordiürituste säilitamine,

x

x

x

x

x

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

sponsorlus,
fondid

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

sponsorlus,
fondid

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

vabariigi ja

fondid,

Energia

oppealal /direktor

rahvusvahelistest spordiüritustest.

sponsorlus

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Linnaeelarve,

Narva Spordikool

direktori asetaitja

fondid

Energia

oppealal /direktor

toetamine ja uute
traditsioonide kujundamine.
2.23.

Uute loominguliste ideede

x

x

x

x

x

toetamine ja ellurakendamine.

2.24.

2.25.

Jätkata osavõttu linna, regiooni,

Spordiürituste kalenderplaani

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

koostamine.
2.26.

Noorsootöö edasiarendamine
eesmärgiga leida uusi

x

x

x

x

x

finantseerimiseallikaid
spordiürituste läbiviimiseks.
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3.

Reklaam ja multimeedia.

4.

Spordikooli sise- ja välisreklaami

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

arendamine ja aktiivne kasutamine.

4.22.

4.23.

Koostöö arendamine massimeediaga.

Veebi- ja Facebookilehe info
pidev uuendamine.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Linnaeelarve

Linnaeelarve

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /direktor

Narva Spordikool

direktori asetaitja

Energia

oppealal /
direktor
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11. Narva Spordikooli Energia arengukava uuendamise kord
Narva Spordikooli Energia arengukava ei ole staatiline dokument ja seetõttu tuleb planeeritavad
tegevused üle vaadata ja vajadusel muudatused sisse viia.

Arengukava elluviimine on pidev protsess. Arengukava muutmise ettepanekud peavad laekuma
spordikooli direktorile hiljemalt 01. septembriks. Arengukava täitmist analüüsitakse igal
õppeaastal vajadusel ka õppenõukogu ja nõukogu koosolekul. Tulenevalt hinnangust ja
ettepanekutest

täiendatakse

ja

muudetakse

käesolevat

arengukava

õppeaasta

esimesel

õppenõukogul ja esimesel hoolekogu koosolekul. Arengukava muudatused kinnitatakse direktori
poolt.

Arengukavas tehakse muudatusi ka sel juhul, kui:


toimuvad olulised muudatused seaduses, mis on seotud spordikooli tegevusega,



toimuvad muudatused spordikooli finantseerimises,

 seoses arengukava kehtivusaja lõppemisega.
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