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NARVA MUNITSIPAALHARIDUSSÜSTEEMI ARENGUKAVA 2015 – 2020



1. Sissejuhatus 

1.1 Arengukava eesmärgid, põhimõtted 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 eesmärgiks on linna haridussüsteemi 

hetkeseisu analüüsi tulemustest lähtuvalt visiooni 2020, arengukontseptsiooni, –strateegiate ja -

suundade kindlaksmääramine, eesmärkide püstitamine ja aastateks 2015-2020 tegevuskava 

väljatöötamine. 

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava kinnitati 24. augustil 2006. a Narva 

Linnavolikogu määrusega nr 35, mis jõustus 2006. a 1. septembril. Nimetatud määrusega 

kinnitatud arengukava sisaldas Narva munitsipaalharidussüsteemi arengustrateegiat 2010. aastani 

ja Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise tegevuskava aastateks 2006 – 2009. 2006. a 

kinnitatud arengukava uuendati ja muudeti 2008. aastal Narva Linnavolikogu 17.01.2008 

määrusega nr 7, muudetud dokumendi nimetuseks pandi „Narva munitsipaalharidussüsteemi 

arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse tegevuskava aastateks 2006-2011”. 

Narva Linnavolikogu 26.03.2009. a määrusega nr 12 arengukava taas täiendati ning pikendati 

arengukava perioodi 2012. aastani. 2010. aastal arengukava tegevuskava taas uuendati, täiendati 

ja muudeti. 08.04.2010. a võttis Narva Linnavolikogu vastu määruse nr 17 „Narva 

munitsipaalharidussüsteemi arengukava: Narva munitsipaalharidussüsteemi arenduse 

tegevuskava aastateks 2010-2014”.  

 

2010. aastal toimusid olulised muutused Eesti haridusmaastikul: hakkasid kehtima erinevad 

õppekavad põhikoolile ja gümnaasiumile, olulised muutused toimusid põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduses. Toimunud muudatuste ja uuenduste kontekstis võttis Narva linnavolikogu 

26.05.11. a vastu otsuse nr 77 munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2015
1
 koostamisest. 

Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga nr 1.1-8/85 kinnitati arengukava koostamise töörühm, 

kelle ülesandeks oli linna haridussüsteemi hetkeseisu analüüsi tulemustest lähtuvalt visiooni 

2020 koostamine, arengukontseptsiooni, -strateegiate ja –suundade kindlaksmääramine, 

eesmärkide püstitamine ja aastateks 2012-2016 tegevuskava väljatöötamine. Töörühm lõpetas 

oma tegevuse ning esitas arengukava eelnõu linnavolikogule vastavalt lähteülesandes kehtestatud 

tähtaegadele 2012. a juunis Narva linnavolikogule. Munitsipaalhariduse arengukava 2012-2016 

eelnõu oli kooskõlas Narva linnavolikogu 26.05.11. a vastu võetud otsusega nr 77: 

munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2012-2016 oli suunatud olemasoleva 

munitsipaalharidussüsteemi säilimisele; arengukava eelnõu arvestas Narva linna 

rahvuskoosseisu, integratsioonivõimalusi (Eesti, Euroopa ja Euroopa rahvusvähemuste 

keskkonda), demograafilist olukorda ja territoriaalseid eripärasid; arengukava pidas oluliseks 

võimalust omandada haridust emakeeles vastavalt kehtivale põhikooli- ja 

gümnaasiumiseadusele, samuti võttis arvesse haridusasutuste hoolekogude ja laste seaduslike 

esindajate suurenevat rolli.  

 

Arengukava 2012-2016 eelnõu esitati linnavolikogule 2012. a juunis, kuid juba 2012. a sügisel 

ilmus informatsioon üldhariduse uue rahastamismudeli eelnõust ning üldhariduse finantseerimise 

põhimõtete muutmisest, samuti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses toimuvatest järjekordsetest 

muudatustest. Selliste väga oluliste muudatuste perspektiivis nõudis arengukava eelnõu 

ümbervaatamist ja ulatuslikku korrigeerimist. 2013. aasta jaanuaris kutsus Narva Linnavalitsus 

arengukava eelnõu linnavolikogust tagasi. 2013. aastal muudeti paljud tähtsad kooli- ja 

õppekorraldust puudutavad õigusaktid (nt kehtestati uued kvalifikatsiooninõuded, korraldati 

ümber õpetajate tööaja arvestamine jpm). 2013. aasta septembrist hakkas kehtima üldhariduse 

uus rahastamismudel. 

                                                 
1
 Vastavalt Narva Linnavolikogu 26.05.2011 otsusele nr 77 kavandati arengukava koostamist aastani 2015. 

01.01.2012 jõustus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uus redaktsioon, millega nähti ette, et  linna või valla 

kehtiv arengukava peab mis tahes eelarveaastal hõlmama vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat, seega koostatava 

arengukava periood muudeti aastani 2016 
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Aastal 2014 muudatused ja uuendused haridusmaastikul olid jätkuvalt aktuaalsed: muudeti 

õppenõustamis- ja karjäärikeskuste struktuur (sh nõustamiskomisjonide moodustamise 

tingimused, õpilaste HEV-klassidesse ja laste erirühmadesse vastuvõtmise tingimused jm), 

töötati „Huvitava kooli“ algatuse põhimõtete kallal, muudeti riikliku järelevalve teostamise 

süsteem, muutmisel oli koolieelse lasteasutuse seadus.    

 

Olulised muutused toimusid üld- ja alushariduse valdkonnas ka linna tasemel. Narva 

Linnavalitsus ja Narva Linnavolikogu on viimastel aastatel olnud pidevas kontaktis Narva 

koolivõrgu asjus Haridus- ja Teadusministeeriumiga.  Koolivõrku puudutav tegevus on edenenud 

Narvas mitmes suunas korraga, kaasatud on ka linnavolikogu juures tegutsev hariduskomisjon 

ning ajutised komisjonid ja töörühmad, mille kompetentsi kuuluvad täpsemate ülesannete 

lahendamine. Narva Linnavolikogu 20.02.2014. a istungil vastu võetud otsusega nr 38 kinnitati 

linnavolikogu ajutine komisjon Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Vanalinna Riigikooli 

võimalikuks ümberkorraldamiseks. 3.04.14. a moodustati Narva linnavolikogu hariduskomisjoni 

juures Narva koolivõrgu korrastamise töörühm. 11.06.14. a andis Narva linnavolikogu 

hariduskomisjon Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale ülesande koostada Narva 

munitsipaalhariduse arengukava lähteülesanne.  Tehtud on ka muid tähtsaid otsuseid: 19.03.14. a 

kehtestas Narva Linnavalitsus korraldusega nr 299-k 10. klassi moodustamisel õpilaste arvu 

alumise piirnormi, mille kohaselt kõik Narva gümnaasiumiastmega munitsipaalkoolid pdid 

juhinduma 10. klasside moodustamisel sellest, et 10. klass (või gümnaasiumiõppe 1. aasta 

õpperühm) võib avada ainult siis, kui selles on vähemalt 36 õpilast; 23.03.14 võttis Narva 

Linnavolikogu otsuse Narva 6. Kooli ümberkorraldamisest, mille kohaselt 6. Koolis ei avata 

alates 2014. a 1. septembrist gümnaasiumiklasse. 29.05.14. a tuli Eesti Gümnaasiumi ja 

Vanalinna Riigikooli võimalikuks ümberkorraldamiseks moodustatud ajutine komisjon otsusele 

Eesti gümnaasiumi riigile üleandmisest tingimusel, et moodustatakse 2 põhikooli (üks 

keelekümbluse põhikool ja teine täielikult eesti õppekeelega põhikool) ja ühine gümnaasium. 

14.08.14. a võttis Narva Linnavolikogu otsuse Narva Eesti gümnaasiumi pidamise üleandmisest 

riigile
2
. Selle olulise otsuse vastuvõtmine on olnud aluseks seni kestvatele Narva linna ja 

Haridus-ja Teadusministeeriumi vahelistele läbirääkimistele.  

 

Muudatusi on nõdnud ka alushariduse valdkond: alates 2009. aastast on langenud Narvas 

registreeritud koolieelses eas olevate laste arv, kuid lasteaedade võrk ja lasteaedades avatud 

rühmade arv on jäänud samaks. Arengukava 2015-2020 eelnõu koostamisel esitatati nii koolide 

kui lasteaedade võrgu arenguperspektiivi.  

 

Tähtsate muudatuste vajaduse valguses võttis Narva Linnavolikogu 2015.a 26. märtisil toimunud 

istungil Narva Linnavalitsuse ettepanekul otsused nr 24 „Narva Lasteaia Väikevend ja Narva 

Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin“, nr 25 „Narva Lasteaia Ojake tegevuse 

lõpetamine“, nr 26 „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga“. Seoses nimetatud otsuste 

vastuvõtmisega kutsus 18.03.15 kirjaga 1.24/2515 Narva linnapea 30.01.2015 Narva 

Linnavalitsuse erakorralise istungi päevakorras olnud ning 30.01.2015 kaaskirjaga nr 1.24/954 

volikokku edastatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva munitsipaalharidussüsteemi 

arengukava 2015-2020 kinnitamine“. 2015.a maikuus kanti arengukava eelnõusse Narva 

Linnavolikogu 26.03.15 otsustest tulenevad muudatused, lähtuvalt hetkeseisu situatsioonist 

esitati analüütilises osas uuemad andmed.  

 

1.2 Arengukava ülesehitus 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava esitab linna haridussüsteemi hetkeseisu analüüsi 

tulemustest lähtuvalt visiooni 2020, arengukontseptsiooni ja -suunad, eesmärgid ja tegevuskava 

                                                 
2
 Narva Linnavolikogu 17.08.14 otsus 081-11 Narva Eesti gümnaasiumi pidamise üleandmine riigile. 
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aastateks 2015-2020. Analüütiline osa koosneb kahest osast, millest üks keskendub 

koolieelsetele lasteasutustele ja teine koolidele. 

 

Arengukava tähelepanu keskmes on Narva lasteaedade võrgu ja munitsipaalkoolide areng. 

Huviharidust käsitletakse käesolevas arengukavas ainult üldhariduse kontekstis. Narva 

üldhariduskoolide osas kirjeldatakse koolide erijooni, kallakuid jms, eestikeelse aineõppe ja 

võõrkeelte õppe korraldust, õpilaste hariduslike erivajadustega arvestamise võimalusi, eritletakse 

Narva üldhariduskoolide õpilaste arvu aastatel 2010–2014 nii kooliti kui kooliastmeti. Suurt 

tähelepanu pööratakse pedagoogide koosseisule (kvalifikatsiooninõuetele vastavus, keeleoskus, 

vanus) – arengukava on suunatud pedagoogide kvalifikatsiooni toetamisele ja kvalifikatsiooni 

vastavusele kaasaegsetele nõuetele. Analüüsitakse gümnaasiumi medaliga lõpetajate arvu 

aastatel 2010-2014, aineolümpiaadide võitjate arvu. Käsitletakse andmeid Narva koolide 

lõpetajate edasise käekäigu ja haridustee jätkamise kohta. Üldhariduse peatükis esitatakse 

õpilaste arvu prognoos aastani 2020.  

 

Narva koolieelseid lasteasutusi käsitlevas osas kirjeldatakse võrgu hetkeseisu (lasteasutuste 

erijooned, laste hariduslike erivajaduste arvestamine), eritletakse Narva koolieelsetes 

lasteasutustes laste arvu aastatel 2010-2015. Käsitletakse Narva koolieelsete lasteasutuste 

pedagoogide koosseisu (kvalifikatsiooninõuetele vastavus, keeleoskus, vanus). Tähelepanu 

osutatakse eesti keele ja võõrkeelte õppele. Alushariduse peatükis esitatakse laste arvu prognoos 

ja koolieelsete lasteasutuste kohtade arvu prognoos aastani 2020. 

 

Arengukavas käsitletakse Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise võimalusi, esitatakse 

Narva munitsipaalharidussüsteemi visioon 2020 ja optimaalne arengumudel, arengulised 

eesmärgid ja nende saavutamise aluseks olevad peamised strateegilised valikud, määratakse 

eesmärkide saavutamiseks vajalikud ülesanded ning nende teostamise ajaline järgnevus.  

 

Tegevuskavas 2015-2020 esitatakse tegevused, mis viivad püstitatud eesmärkide saavutamisele 

ja ülesannete täitmisele. Arengukava sisaldab andmeid tegevuskava elluviimiseks vajalikest 

linnaeelarveliste ja linnaeelarveväliste vahendite mahust (investeeringute kava) ning juhindub 

asutuse finantseerimise põhimõtetest lähtuvalt rahastamismudelist. Arengukavas esitatakse 

püstitatud eesmärkide ja ülesannete täitmise edukuse määramise mõõdikud ning võimalikud 

riskid arengukavas püstitatud eesmärkide saavutamisel, samuti riskianalüüsi. 

 

1.3 Arengukava koostamise põhimõtted; arengukava vastavus linna ja riigi 

arengustrateegiatele ja –kavadele 

Arengukava juhindub riiklikest õppekavadest (so koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava, 

põhikooli riiklik õppekava, gümnaasiumi riiklik õppekava), põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, 

koolieelse lasteasutuse seadusest. Arengukava väljatöötamisel lähtutakse Narva arengu- ja 

eelarvestrateegiast, Narva linna arengukavast, kehtivatest õigusaktidest ning haridusvaldkonda 

reguleerivatest arengukavadest ja strateegiatest (eeskätt Haridus- ja Teadusministeeriumi 

valitsemisala arengukava „Tark ja tegus rahvas“ 2015-2018) ja Vabariigi Valitsuse 13.02.14. a 

heaks kiidetud elukestva õppe strateegiast aastateks 2014-2020. Arengukava väljatöötamisel 

toetutakse rahvusvahelise õpilaste õpitulemuslikkuse uuringu PISA 2012 ülevaatele. Arvesse 

võetakse haridusvaldkonnale lähedaste alade arengupoliitikad ja –strateegiad (eeskätt lõimuv 

Eesti 2020; keelekümblusprogrammi strateegia 2014-2020 jt) 

 

1.4 Arengukava koostamise protsess 

Arengukava lähteülesanne koostati 2014. a juulis. Nii lähteülesande ja kui ka arengukava eelnõu 

kooskõlastati Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ametiga. Kooskõlastatud lähteülesanne 

esitati 2014. a augustis Narva linnavolikogu hariduskomisjonile ja Narva Linnavolikogule. 

Arengukava koostamine algatati linnavolikogu määruse alusel. Dokumendi koostamine toimus 
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vastavalt linnavolikogu poolt kehtestatud lähteülesandele kooskõlas Narva Linnavolikogu 

28.09.2006. a määrusega nr 42 „Narva linna arengudokumentide menetlemise kord“. Narva 

Linnavalitsuse Kultuuriosakonna juhataja käskkirjaga moodustati 2014. a septembris arengukava 

koostamise töörühm. Arengukava analüütilise osa ja tegevuskava koostamise kallal töötati 2014. 

a septembrist kuni novembrini, vastavalt 15.09.14. a esimesel koosolekul kinnitatud ajakavale. 

Kokku toimus 5 koosolekut, töörühma liikmed viibisid pidevas kontaktis e-posti teel 

 

Arengukava koostamiseks viidi läbi järgmised tegevused: arengukava koostamine algas andmete 

kogumisest, hetkeseisu olukorra kaardistamisest, andmete analüüsimisest. Seejärel toimus 

prognooside andmine ja planeerimine, arengukava tegevuskava väljatöötamine. 

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava eelnõu avalikustati Narva linna veebilehel 

01.12.14-14.12.14. Arengukava eelnõu tutvustati Narva haridusasutuste juhtidele. Arengukava 

eelnõu avalikustamine avas arutelu. Avaliku arutelu perioodil saadud arvamused, ettepanekud 

jms protokolliti ning käsitleti töörühma viiendal koosolekul, mis toimus elektroonselt 15.12.14. a  

- 17.12.14. a Avaliku arutelu käigus laekunud kommentaarid ja ettepanekud ning töörühma 

liikmete arvamused on esitatud peatükis „Avaliku arutelu tulemused“. 22.12.14 käsitles 

arengukava eelnõu Narva Linnavolikogu hariduskomisjon. Nimetatud komisjoni liikmete poolt 

tehtud täiendused ja ettepanekud kajastati peatükis 5.1. Arengukava eelnõu esitati  2015. 

jaanuaris Narva Linnavalitsusele, kes 30.01.15 edastas Narva Linnavolikokku rnääruse eelnõu 

„Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“. 

 

Seoses Narva Linnavolikogu 2015.a 26. märtisil toimunud istungil vastuvõetud otsustega nr 24 

„Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin“, 

nr 25 „Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine“, nr 26 „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 

6.Kooliga“ kutsus 18.03.15 kirjaga 1.24/2515 Narva linnapea 30.01.2015 kaaskirjaga nr 

1.24/954 volikokku edastatud Narva Linnavolikogu määruse eelnõu „Narva 

munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 kinnitamine“. 2015.a maikuus kanti 

arengukava eelnõusse Narva Linnavolikogu 26.03.15 otsustest tulenevad muudatused ning 

uuendati analüütiline osa aktuaalsemate andmetega. Arengukava eelnõu analüütilises osas tehti 

järgmised täiendused ja muudatused: 

1) peatükis 3.1 „Narva linna haridusasutused“ täiendati tabeli 2 „Laste arv Narva lasteaedades 

aastatel 2010-2015“ 2015.a andmetega;  

2) peatüki 3.1 tekstis täpsustati andmed keelekümblusrühmadega lasteaedade kohta 2015.a 

seisuga; 

3) peatükis 3.2 täiendati tabeli 4 „Aastatel 2005–2014 sündinud ja seisuga 01.01.15. a Narvas 

registreeritud lapsed“ 2014.astal sündinud laste arvu andmetega; 

4) peatükis 3.2.2 täpsustati tabel 5 „Lasteaias käivate laste prognoos aastateks 2015–2020“ 

2014.aastal sündinud laste arvu andmetega; 

5) peatüki 3.2.3 tabelis  8 „Õppekohtade arv ja täitmata õppekohtade arv seisuga 10.01.2015“ 

esitati andmed 10.01.15 seisuga; 

6) peatüki 3.2.4 tabel 14 „Narva lasteaedade täitumus aastatel 2007-2015“ esitati andmed 

10.01.15 seisuga; 

7) peatükk 3.2.6 täiendati andmetega lähtuvalt Narva linnavolikogu 21.05.15 võetud otsusest 

”Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“, millega tunnistati kehtetuks 

Narva Linnavolikogu 21.04.2009. a määrus nr 66 „Koolieelsete lasteasutuste 

teeninduspiirkondade kinnitamine“ ning kinnitati iga munitsipaalomandis oleva koolieelse 

lasteasutuse teeninduspiirkonnaks Narva linna haldusterritoorium; 

8) peatüki 3.2.7 tekstis ja tabelis täpsustati andmed 2014.a õhturühmades käinud laste arvust; 

9) peatüki 3.2.8  tabelis 21 esitati andmed alushariduse osakaalust Eesti linnade linnaeelarves 

2015.aasta seisuga; 
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9) peatüki 3.2.9 tabeli „Õppekoha maksumus ja õppekoha tasu“ täiendati andmetega 2015.a 

õppekoha tasu suurusest; 

10) tabelis 23 esitati andmed 2015 aastaks kinnitatud lasteaia õppekoha arvestuslikust 

kuumaksumusest Eesti kohalikes omavalitsustes; 

11) tabelis 24 esitati andmed Narva lasteaedades lapsekoha tegelikust maksumusest 2015.aastal 

ning nimetatud tabelist lähtuvalt tehti muudatused ka peatüki tekstis; 

12) tabelid 25-28 uuendati lähtuvalt tabelis 24 esitatud andmetest Narva lasteaedades lapsekoha 

tegelikust maksumusest 2015.aastal; 

13) peatükis 3.2.10 esitati andmed õppekoha tasu suurusest 2015.aastal; 

14) peatükis 3.2.11 täiendati tabel 36 „IKT-vahendid Narva lasteaedades aastatel 2009-2015“ 

2015.a andmetega; 

15) peatükis 3.2.12 uuendati andmed LAK-nädala osalejatest 2015.aasta aprillis ning esitati 

täpsustatud andmed keelekümblusrühmade arvust Narva lasteaedades;  

16) tabelis 38 „Keelekümblusrühmade arv Narva lasteaedades“ esitati andmed 2015 a seisuga; 

17) peatükis 3.2.14 uuendati andmed erirühmade vabade õppekohtade arvust 2015.a seisuga; 

18) peatüki 3.2.21 tabelis 47a „Lasteaiaõpetajate keskmine töötasu kuus Ida-Virumaal“ esitati 

eelmise ehk 2014 aasta andmed; 

19) peatüki 3.2.23 tabelite 49 ja 50 andmed uuendati lähtuvalt 2015.a maikuu seisuga 

olemasolevatest ettekirjutustest; 

20) peatükis 3.2.24 tehti täpsustused ja parandused lähtuvalt peatükis 3.2 tehtud muudatustest (st 

lõikudes vabade kohtade arvu kasvust, lapsekoha keskmise arvestusliku ning tegeliku 

maksumuse suurustest; keelekümblusrühmade arvust). 

21) peatükis 3.3.6.3 „Keeleõpe“ esitati andmed 2015.a aprillis toimunud LAK-õppe nädalast; 

22) peatüki 3.3.6.4 tekst täiendati andmetega Narvas alates 01.09.15 tegutsevast Rajaleidja 

keskusest;  

23) peatüki 3.3.7.4 tabel 89 „Narva koolide medaliga gümnaasiumilõpetajate arv aastatel 2010-

2015“ täiendati 2015.a andmetega; 

24) peatükk 3.3.8 „Koostöö, osavõtt projektidest“ täiendati andmetega 2015.a kevadel 

Sisekaitseakadeemia eelkutseõppe esimese kolmeaastase tsüki lõpetanutest; 

25) tabelis 97 „Vajalikud remonttööd Narva koolides“ esitati andmed 2015.a seisuga. 

 

Viies peatükk „Munitsipaalharidussüsteemi arendamise stsenaariumid“ täiendati sissejuhatusega, 

kus juhitakse tähelepanu sellele, et nimetatud peatükis esitatud stsenaariumide puhul tuleb 

arvestada 02.04.15 jõustunud Narva Linnavolikogu 26.03.15 otsused nr 24 „Narva Lasteaia 

Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin“, nr 25 „Narva 

Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine“, nr 26 „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga“. 

Muus osas on peatüki 5 ja alapeatüki 5.1 tekstid jäetud muutusteta. 

 

Peatükis 7 tehti muudatused lähtuvalt Narva Linnavolikogu 26.03.15 ja 21.05.15 vastuvõetud 

otsustest:muudeti punktide 1.3.1.1, 1.3.1.2, 1.3.1.4, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.4, 1.3.2.5 sõnastus ning 

kustutati punktid 1.3.2.7, 4.1.5.1, 4.2.1.1. Vastavad muudatused tehti peatüki 7 tabelis 100 

„Tegevuskava eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vajaliku finantseerimise ja investeeringute 

kava 2015-2020“. 

 

2. Terminid ja mõisted 

 

Alusharidus – alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum, mis 

loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Alusharidus omandatakse 

lasteasutuses või kodus. 
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EHIS – Eesti hariduse infosüsteem, mille eesmärk on koguda informatsiooni haridussüsteemi 

korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks. Registri andmeid kasutatakse riikliku 

haridusstatistika koostamiseks.  

 

E-kool – veebipõhine rakendus, mis ühendab koolis toimuva õppetööga seotud kõiki osapooli: 

koolijuhte, õpetajaid, klassijuhatajaid, õpilasi ja lapsevanemaid. 

 

Elukestev õpe – sihipärane protsess teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks ning 

täiendamiseks terve elu jooksul. 

 

Hariduslike erivajadustega (HEV) õpilane – õpilane, kelle andekus, õpiraskused, 

terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline õppest eemalviibimine või kooli 

õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, 

õppeprotsessis, õppe kestuses, õppekoormuses, õppekeskkonnas (nagu õppevahendid, 

õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud alternatiivsed suhtlusvahendid, 

tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes või õpetaja 

poolt klassiga töötamiseks koostatud töökavas. 

 

Huvikool – haridusasutus, mis tegutseb noorsootöö valdkonnas ning loob huvihariduse 

omandamise ja isiksuse mitmekülgse arengu, sealhulgas oma keele ja kultuuri viljelemise 

võimalused huvihariduse erinevates valdkondades. 

 

IKT – info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (arvutit, arvutisüsteemi moodustavate seadmete ja 

seadiste kogum, arvutiprogrammide kogum koos dokumentatsiooniga). 

 

Kaasav haridus põhineb filosoofial, mis käsitleb erisusi, võimeid ja vajadusi loomulikena ning 

annab võimaluse õppimiseks ja arenguks kõikidele. 

 

Keelekümblus – keeleõppe vorm, millele on iseloomulik, et põhikooli ja/või gümnaasiumi 

jooksul omandatakse vähemalt pool õppemahust võõrkeeles.  

 

Koolikohustus – kohustus osaleda kooli päevakavas või individuaalses õppekavas ettenähtud 

õppes, täita õpiülesandeid ning omandada teadmisi ja oskusi oma võimete kohaselt. 

Koolikohustuslik on isik, kes on saanud enne käimasoleva aasta 1.oktoobrit seitsmeaastaseks. 

Isik on koolikohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. 

 

LAK-õpe (lõimitud aine- ja keeleõpe) – lähenemine õpetamisele ja õppimisele, mis võimaldab 

üheaegselt nii keeleõpet kui ka ainesisu omandamist. 

 

Lapsehoid – teenus, mis tagab lastele vanuses 1.5 kuni 3 eluaastat järelevalvet lapsevanemate 

töö ajaks. Teenus ei näe ette koolieelse riikliku õppekava realiseerimise kohustust. 

 

Lasteaiarühma täitumuse normatiivarv – käesoleva arengukava mõistes on koolieelse 

lasteasutuse seaduses sätestatud rühma registreeeritud laste piirarv.  

 

Riiklikud õppekavad – dokumendid, kus esitatakse õppe eesmärgid, oodatavad õpitulemused, 

hindamise tingimused ja kord ning nõuded õppekeskkonnale, õppe ja kasvatuse korraldusele, 

kooli lõpetamisele ja kooli õppekavale 

 

Täiendusõpe – koolitus, mis võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste, oskuste ja 

vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet kas töökohal või koolitusasutuses. 

Tööalase koolituse läbimist tõendab tunnistus või tõend. 
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Õppekeskkond – õppekeskkonnana mõistetakse õpilasi ümbritseva vaimse, sotsiaalse ja 

füüsilise keskkonna kooslust, milles õpilased arenevad ja õpivad. Õppekeskkond toetab õpilase 

arenemist iseseisvaks ja aktiivseks õppijaks, kannab põhihariduse alusväärtusi ja oma kooli 

vaimsust ning säilitab ja arendab edasi paikkonna ja koolipere traditsioone. 

 

Õppesuund – õppekavas sätestatud ühe või mitme õppeaine/ainevaldkonna põhjalikuma 

õppimise võimalus. Gümnaasium võimaldab õppe vähemalt kolmes õppesuunas. Gümnaasium 

võib õppesuuna sees teha õpilasele kohustuslikuks kuni 20 valikkursuse õppe. Gümnaasiumi 

õppesuunad erinevad üksteisest vähemalt kaheksa valikkursuse poolest. 

 

Üldharidus – sotsialiseerumiseks vajalik teadmiste, oskuste ja vilumuste kogum ning 

väärtushinnangute ja käitumisnormide süsteem, mis võimaldab saavutada läbi elu kestva võime 

edasi õppida ja kujuneda õppivaks indiviidiks. 

 

Ümberõpe – tegevus, mille tulemusena omandab õppur uue kutse-, eri- või ametialase 

kvalifikatsiooni.  

 

3. Narva munitsipaalharidussüsteemi hetkeolukorra analüüs 

3.1 Narva linna haridusasutused 

Seisuga 01.09.2014.a tegutses Narvas 23 munitsipaalset lasteaeda  ja 12 üldhariduskooli, millest  

1 on riigikool (Vanalinna Riigikool, töötab keelekümblusmetoodika põhimõttel) ja 1 erakool 

(Õigeusu Humanitaarkool). 10 munitsipaalüldhariduskoolist on 3 põhikooli (6. Kool, Peetri kool, 

Paju kool) ja 7 gümnaasiumiastmega kooli, millest 1 on Täiskasvanute kool. Õppekeel on Narva 

haridusasutustes valdavalt vene keel. Linnas tegutseb 1 eesti õppekeelega lasteaed (Punamütsike) 

ja 1 eesti õppekeelega kool (Eesti gümnaasium). Narva üldhariduskoolides õppis EHISe 

andmetel 10.09.2014. a seisuga 6088 last, neist munitsipaalüldhariduskoolides 5528 last.  

Viimasel kahel aastal on õpilaste arv olnud stabiilne. 

 

Tabel 1. Õpilaste arv Narva üldhariduskoolides aastatel  2010-2014  

Aasta  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Õpilaste arv 

(kõigis linna koolides 

/munitsipaalkoolides) 

6091/5620 6076/5569 6039/5498 6075/5522 6088/5528 

 

Kõik vene õppekeelega üldhariduskoolid õpetavad eesti keelt ja aineid eesti keeles riiklikus 

õppekavas ettenähtud mahus. Neljas koolis (Kesklinna gümnaasium, Soldino gümnaasium, 

Pähklimäe gümnaasium, Keeltelütseum
3
) toetavad eesti keele õpet keelekümblusklassid. Kõik 

üldhariduskoolid lähtuvad õppetöö korraldamisel kaasava õppe põhimõtetest, mille kohaselt 

üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgse kooli tavaklassis. Suurimat tuge 

hariduslike erivajadustega lastele pakub Paju kool.  

Narva lasteaedades käis 10.09.2014. a seisuga 2881 last. Narva lasteaedades käivate laste arv on 

näidanud viimastel aastatel vähenemise tendentsi. Laste arv lasteaedades hakkas tunduvalt 

vähenema 2013. aastal (ca 100 lapse võrra võrreldes 2012. aastaga) ja 2014. aastal (ca 150 

võrreldes 2012. aastaga).  

Tabel 2. Laste arv Narva lasteaedades aastatel 2010-2015 

Aasta 2009 2010 2011 2012 2013 10.01.14 10.09.14 10.01.15 

Laste arv 3150 3144 3153 3153 3050 2914 2881 2917 

                                                 
3
 Kuni 01.09.14. a Narva Humanitaargümnaasium.  
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Narva lasteaedade põhilised arengusuunad on hariduslike erivajadustega lastele vastavate 

õppetingimuste loomine ning eesti keele õppe ja keelekümbluse toetamine. On väga oluline  

lasteaedade hoonete ja maa-alade seisu tervisekaitse- ja tuleohutuse nõuetele vastavuse 

saavutamine. Lasteaedade arengusuunad on kajastatud Narva linna arengukavas. Kõikides 

lasteaedades õpetatakse lastele alates neljandast eluaastast eesti keelt. Üheksas lasteaias 

(Potsataja, Päikene, Kirsike, Punamütsike, Tareke, Käoke, Kakuke, Cipollino ja Vikerkaar) on 

avatud keelekümblusrühmad. Hariduslike erivajadustega lastele on avatud erirühmad 

lasteaedades Pingviin, Muinasjutt, Väikevend, Kuuseke.  

 

Narvas tegutseb üldhariduse valdkonnas 15 ainekomisjoni: vene keele ja kirjanduse õpetajate 

ainekomisjon, võõrkeelte õpetajate ainekomisjon, ajalooõpetajate ainekomisjon, 

bioloogiaõpetajate ainekomisjon, loodusteaduste (sh keemia, füüsika, geograafia) õpetajate 

ainekomisjon, matemaatikaõpetajate ainekomisjon, rakenduslike ainete (sh tehnolooga, käsitöö 

ja kodundus, kunst) õpetajate komisjon, algklasside õpetajate ainekomisjon, kehalise kasvatuse 

õpetajate ainekomisjon, eesti keele kui võõrkeele ja keelekümbluse õpetajate ainekomisjon, 

huvijuhtide komisjon, majandus- ja karjääriõpetuse ainekomisjon, IT- ja meedia ainekomisjon, 

muusikaõpetajate ainekomisjon, tugispetsialistide ainekomisjon. Narva lasteaedade metoodilist 

tegevust toetab 8 metoodilist ühingut (õppealajuhatajate, liikumisõpetajate, muusikaõpetajate, 

logopeedide, eesti keele kui teise keele, rühmaõpetajate, sõimerühma õpetajate, kakskeelsete- ja 

keelekümblusrühmade õpetajate metoodilised ühingud). Komisjonide ja ühingute infot kajastab 

haridusteenistuse veebileht www.narvaharidus.edu.ee.  

 

Linnas on välja kujunenud lasteaedade, üldharidus- ja huvikoolide õpetajate tunnustamise 

süsteem: igal aastal rahvusvahelisel õpetajate päeval toimub linna konkursi „Aasta õpetaja“ 

tseremoonia, kus tunnustatakse ja tänatakse eelmisel õppeaastal silmapaistvama edu saavutanud 

õpetajaid, tervitatakse noori pedagooge ja tänatakse pensionile minevaid õpetajaid. Linna koolid 

ja lasteaiad osalevad Eesti konkursil „Eestimaa õpib ja tänab“. Aasta tulemustel toimub 

tänuüritus koolide ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute juhatajatele ja aktiivseimatele 

liikmetele. Aprillis, millal üle Eesti toimuvad LAK-õppe üritused, tunnustakse Narvas 

aktiivsemaid LAK-õppe õpetajaid „LAK-õppe tegija“ tiitliga. Peale õpetajatele mõeldud ürituste 

tunnustatakse ka parimaid tulemusi saavutanud õpilasi. Õppeaasta lõpus tänatakse ja 

tunnustatakse linna, maakonna ja Eesti aineolümpiaadidel ja –konkurssidel edu saavutanud 

õpilasi ja nende juhendajaid. Juunis toimub gümnaasiumi medaliga lõpetajate traditsiooniline 

tunnustustseremoonia, millal hõbe- või kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetanud õpilased saavad 

linnapea kehtestatud rahalise preemia.  

 

Linn annab noortele võimalusi huvihariduse saamiseks. Narvas tegutseb 8 munitsipaalhuvikooli: 

Narva Muusikakool, Kreenholmi Muusikakool, Narva Koorikool, Narva Kunstikool, Narva 

Laste Loomemaja, Narva Noorte Meremeeste Klubi ja kaks spordikooli: Narva Paemurru 

Spordikool ja Narva Spordikool Energia. Igal Narva huvikoolil on oma eripära ja 

tegevusvaldkonnad. Huviharidus annab noortele võimalust tegeleda oma lemmiktegevusega, 

pakub nendele eneseväljendamisvõimalust. Huvikoolide õpilased esindavad meie linna 

regionaalsetel ja rahvusvahelistel festivalidel, konkurssidel ja võistlustel.  

 

Tabel 3. Õpilaste arv Narva munitsipaalhuvikoolides aastatel 2010/11-2014/15 

Huvikool 
Õpilaste arv 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Laste Loomemaja 1056 1273 1073 1200 1200 

Noorte Meremeeste Klubi 230 213 227 221 203 

Narva Muusikakool 433 430 417 403 407 

Kreenholmi Muusikakool 153 165 142 164 158 

Narva Koorikool 293 323 335 273 260 

http://www.narvaharidus.edu.ee/
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Huvikool 
Õpilaste arv 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Narva Kunstikool 200 200 212 218 216 

Narva Spordikool Energia 1200 1164 1290 1224 1312 

Narva Paemurru Spordikool 852 891 848 822 840 

Kokku 4417 4659 4544 4525 4596 

 

Linnas töötab Narva Noortekeskus, mis pakub infot ja kontakte, korraldab õppevisiite ja -reise, 

annab võimalusi osaleda noorsoovahetustes ja seminarides ning teistel põnevail tegevustel. Igal 

aastal korraldab Narva Noortekeskus gümnaasiumiastme õpilastele mõeldud infomessi Orientiir, 

mis aitab karjääriplaneerimisel ning edasiõppimise valikute tegemisel.  

 

Narvas on võimalik saada akadeemilist kõrgharidust ja ka kutseharidust. Tartu Ülikooli Narva 

kolledž annab nii akadeemilise kõrghariduse kui täiendusõppe saamise võimaluse. Kolledži 

aktiivne osalemine kohaliku piirkonna probleemide teadvustamisel ja lahendamisel on teinud 

temast arvestatava partneri nii Eestis kui välismaal ka väljaspool haridusvaldkonda. Kolledž on 

ka rahvusvaheliste konverentside, näituste ja seminaride toimumise koht. Narva 

Kutseõppekeskus õpetab spetsialiste teeninduse, ettevõtluse, kergetööstuse, infotehnoloogia, 

energeetika, ehituse, mehaanika ja metallitöötluse jt aladel. 

 

3.2 Narva lasteaiad 

3.2.1 Koolieelses eas laste arv ja lasteaedades käivate laste arv 

10.01.2014. a seisuga käis Narva lasteaedades 2914 last, 10.09.14. a seisuga käis 2881 last. 

 

Tabel 4. Aastatel 2005–2014 sündinud ja seisuga 01.01.15. a Narvas registreeritud lapsed 

Aasta Sellel aastal sündinud ja Narvas registreeritud 

2014 472 

2013 480 

2012 457 

2011 511 

2010 498 

2009 592 

2008 594 

2007 629 

2006 572 

 

Narvas registreeritud laste arvu vähenemine on saanud lasteaedades käivate laste arvu languse 

põhjuseks. Aastatel 2007 ja 2008 oli laste arv lasteaedades vastavalt ca 3280 ja ca 3220 lapse 

tasemel. 2009. aastal laste arv vähenes võrreldes 2008. aastaga ca 70 lapse võrra, siiski oli laste 

arv Narva lasteaedades aastatel 2009-2012 suhteliselt stabiilne (ca 3150 last). Laste arv 

lasteaedades vähenes 2013. aastal (ca 100 lapse võrra võrreldes 2012. aastaga) ja 2014. aastal (ca 

150 võrreldes 2012. aastaga). Lasteaedades käivate laste arv vähenes 2014. aastal võrreldes 

2008. aastaga ca 320 lapse võrra.   

 

Aastatel 2012-2014 sündinud ja Narvas seisuga 01.01.15. a registreeritud laste arv ei anna 

lootust, et lasteaedades käivate laste arv hakkab aastatel 2015-2017 kasvama. Pigem on oodata 

vastupidist: kolme lähima aastaga laste arv Narva lasteaedades veelgi väheneb, kui lasteaedadest 

lähevad koolidesse 2008. ja 2009. aastatel sündinud lapsed. Alates 2017. aastast oodatakse ka 

Eesti teistes kohalikes omavalitsustes lasteaiakohtade langust.
4
   

 

                                                 
4
 Seletuskiri koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu juurde. 



 11 

3.2.2 Lasteaedades käivate laste arvu prognoos 2020 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikele 1 on valla- või linnavalitsuse kohustus 

luua kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on antud valla või linna 

haldusterritooriumil ning kelle vanemad seda soovivad, võimaluse käia teeninduspiirkonna 

lasteasutuses. Lähtuvalt 01.01.14. a andmetest Narvas registreeritud lastest, kes sündisid aastatel 

2008–2013 võib arvestada, et kui alates 01.09.2014. a kõik Narvas registreeritud lasteiaia-

vanuses olevad lapsed oleks soovinud kohta lasteaias, siis oleks olnud vaja maksimaalselt 3141 

õppekohta. Samas ei ole see olukord reaalne: 2014. a septembris oli laste arv Narva lasteaedades 

2881 (ehk ca 90% üldrvust). 12 rühma pandi kinni, vaatamata sellele oli vähemalt 125 

õppekohta
5
 täitmata. 

 

Lasteaias käinud laste arv võrreldes eelmisel kuuel aastal sündinud ja Narvas registreeritud laste 

arvuga näitab, et lasteaias käib umbes 90% lapsi. Käivate laste arvu sees on ka teistest kohalikest 

omavalitsustest tulnud lapsi, kelle kohta ei kehti õppekohtade võimaldamise kohustus. Kui 

lasteaias käivate laste protsent järgmistel aastatel ei lange ning jääb 90% tasemele, siis alates 

2016. aastast ei ületa vajalike õppekohtade arv 2700.  

 

Tabel 5. Lasteaias käivate laste prognoos aastateks 2015–2020 

Aasta 
Sellel aastal sündinud ja 

Narvas registreeritud 

Eelmisel 6 aastal 

sündinud laste arv 
Käis/käib lasteaias 

2020* 500 2972* ca 2674* 

2019* 500 2966* ca 2669* 

2018* 500 2914* ca 2622* 

2017* 500 2915* ca 2623* 

2016* 500 2911* ca 2619* 

2015*
6
 500 3016 10.01.15.a seisuga 2917 

2014 472 3141 2914/2881
7
 

2013 494 3285 3050 (ca 93%) 

2012 448 3415 3153 (ca 92%) 

2011 501 3557 3153 (ca 87%) 

2010 496 3666 3144 (ca 86%) 

2009 605 3608 3150 (ca 87%) 

2008 597 3632 3223 (ca 89%) 

2007 638   

2006 578   

2005 643   

2004 605   

2003 547   

2002 621   

 

Teistest kohalikest omavalitsustest tulnud laste täpset arvu ei ole võimalik prognoosida, kuid 

siiski võib arvestada, et vajadusel on meie käsutuses veel ca 150 potentsiaalset õppekohta.   

 

3.2.3 Õppekohtade arv lasteaedades  

2014. a jaanuaris oli Narva lasteaedades EHISe andmetel 3211 õppekohta, samas kui 

lasteaedades käis 2914 last, mis tähendab, et täitmata oli ca 300 kohta. 

 

                                                 
5
 Lähtuvalt rühmade täitumuse normatiivist, et sõimes on 14 ja aiarühmas on 20 last. Samas võivad paljud ruumid 

vastu võtta kuni 16 last sõimes ja kuni 24 last aiarühmas.  
6
 Tärnikesega on märgitud oletatav laste arv. 

7
 2914 last oli 01.01.14 seisuga; 2881 last oli 10.09.14 seisuga.  
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Tabel 6. Õppekohtade arv Narva lasteaedades 2014.a jaanuaris
8
  

Lasteaed Õppekohtade arv 

Potsataja 204 

Tareke 183 

Tuluke 180 

Põngerjas 192 

Ojake 70 

Marjake 68 

Kuuseke 64 

Kirsike 181 

Karikakar 70 

Cipollino 214 

Väikevend 56 

Sädemeke 196 

Päikene 150 

Pingviin 130 

Muinasjutt 45 

Käoke 217 

Kuldkalake 145 

Kaseke 134 

Kakuke 185 

Punamütsike 143 

Vikerkaar 114 

Sipsik 202 

Pääsuke 68 

KOKKU 3211 

 

2014.a suveperioodil viisid paljud lasteaiad rühmade arvu vastavusse lasteaias käivate laste 

arvuga. Selle tegevuse tulemusena vähendati rühmade arvu – alates 2014. a septembrist töötab 

Narva lasteaedades 12 rühma võrra vähem (10 aiarühma ja 2 sõimerühma vähem).ning seni 

olnud 3 211 koha asemel on alates 2014. a septembrist 3014 normatiivset kohta
9
.  

 

Tabel 7. Õppekohtade arv seisuga 10.09.2014 

Lasteaed 
Kohtade arv 

sõimerühmas 
Kohtade arv  

aiarühmas 
Kohtade arv kokku 

(lähtuvalt normatiivist 14/20) 

Kuuseke 14 
2 tavarühma (40) ja 

1 tasandusrühm (12) 
66 

Sipsik 28 160 193 

Põngerjas 42 140 182 

Muinasjutt  
Erirühmades 27 kohta, 

liitrühmas 18 kohta 
45 

Marjake 14 40 54 

                                                 
8
 Vastavalt lasteaedade esitatud andmetele EHISes.   

9
 Õppekohtade arv arvestati lähtuvalt sellest, et sõimerühmas on 14 normatiivset kohta ja aiarühmas 20 normatiivset 

kohta. Tegelikult on lasteaedade potentsiaalsete kohtade arv siiski suurem, sest kohtade arvu võib koolieelse 

lasteasutuse seaduse § 7 lõike 1
1
 suurendada sõimerühmas kuni 16 ja aiarühmas kuni 24 last, mida käesoleva 

arvestuse puhul arvesse ei võetud.   
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Lasteaed 
Kohtade arv 

sõimerühmas 
Kohtade arv  

aiarühmas 
Kohtade arv kokku 

(lähtuvalt normatiivist 14/20) 

Karikakar 14 56 70 

Kaseke 28 80 108 

Ojake 28 40 68 

Kakuke 42 140 182 

Päikene 28 140 168 

Väikevend 14 42 56 

Punamütsike 28 100 128 

Kirsike 42 120 162 

Kuldkalake 42 80 122 

Potsataja 42 140 182 

Tareke 42 120 162 

Pingviin  
Erirühmades 51 õppekohta, 

tavarühmades 80 õppekohta 
131 

Pääsuke 28 40 68 

Vikerkaar 28 80 108 

Sädemeke 56 140 196 

Tuluke 56 120 176 

Cipollino 56 160 216 

Käoke 28 140 168 

Kokku 700 2306 3014 

 

2014/15. õa alguses vähenes tunduvalt vabade kohtade arv: kui 10.01.14. a seisuga oli Narva 

lasteaedades 299 vaba kohta, siis septembri seisuga avatud rühmades oli vähemalt 125 vaba 

kohta, 10.01.15 seisuga oli 89 täitmata õppekohta
10

.  

 

                                                 
10

 Tuleb meeles pidada, et 1.09.14.-ks pandi kinni 12 rühma, st 268 potentsiaalset õppekohta.  
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Tabel 8. Õppekohtade arv ja täitmata õppekohtade arv seisuga 10.01.2015 

Linna-

osa 
Lasteaed 

Kohtade 

arv sõime 

rühmas 

Laste arv 

sõime 

rühmades 

Kohtade 

arv aia-

rühmas 

Laste arv 

aia-

rühmades 

Kohtade 

arv 

kokku 

Laste arv 

kokku 

Vabade 

kohtade 

arv 

kokku 

Lõuna-

osa 
Kuuseke 14 16 52 52 66 68 -2 

  

 
Sipsik 28 29 160 154 188 183 5 

  

 
Põngerjas 42 46 140 139 182 185 -3 

Kesk- 

linn 
Muinasjutt   45 43 45 43 2 

  

 
Marjake 14 13 40 37 54 50 4 

  

 
Karikakar 14 13 56 55 70 68 2 

  

 
Kaseke 28 32 80 74 108 106 2 

  

 
Ojake 28 25 40 36 68 61 7 

  

 
Kakuke 42 42 140 116 182 158 24 

  

 
Päikene 28 29 140 141 168 170 -2 

Lääne-

osa 
Väikevend 14 14 42 47 56 61 -5 

  

 
Punamütsike 28 33 100 91 128 124 4 

  

 
Kirsike 42 44 120 108 162 152 10 

  

 
Kuldkalake 42 34 80 79 122 113 9 

  

 
Potsataja 42 44 140 129 182 173 9 

  

 
Tareke 42 47 120 114 162 161 1 

 

 
Pingviin   131 128 131 128 3 

Põhja-

osa 
Pääsuke 28 25 40 40 68 65 3 

  

 
Vikerkaar 28 33 80 76 108 109 -1 

  

 
Sädemeke 56 58 140 141 196 199 -3 

  

 
Tuluke 56 55 120 110 176 165 11 

  

 
Cipollino 56 56 160 160 216 216 0 

  

 
Käoke 28 28 140 131 168 159 9 

  

 
Kokku 700 716 2306 2201 3006 2917 89 
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Vabade õppekohtade arvust rääkides tuleb meeles pidada, et 125 kohta on jäänud 2014. a avatud 

rühmadesse vaatamata lasteaiadirektorite tehtud pingutustele, mille eesmärgiks oli panna kinni 

pooltühjad rühmad, et vähendada täitmata õppekohtade arvu. Tuleks eristada hetkel 

olemasolevad täitmata õppekohad ja potentsiaalsed õppekohad. Narva lasteaiad võimaldavad 

luua vajadusel ca 3500 (maksimaalselt kuni 4500)
11

 õppekohta: praegu kasutavad paljud 

lasteaiad rühma- ja magamisruume teistel eesmärkidel (nt võimla, keele- või kõneravikabinetina, 

nõupidamisruumi või õpetajate toana jms). Vajaduse tekkimisel võib olemasolevad ruumid 

renoveerida või vastaval viisil kohandada. Lasteaedade hoonete 1999. a inventeerimisplaanide 

järgi on Narva lasteaedades 190 rühmaruumi.  

 

Tabel 9. Rühmaruumide arv Narva lasteaedades 1999. a inventeerimisplaanide järgi
12

 

Lasteaed Rühmaruumide arv 

Marjake 5 

Ojake  4 

Pääsuke  6 

Tuluke  11 

Karikakar 4 

Muinasjutt  4 

Potsataja 11 

Kaseke 8 

Kuuseke  4 

Väikevend 4 

Punamütsike 11 

Kakuke 11 

Põngerjas 11 

Kuldkalake 11 

Tareke  11 

Sipsik  11 

Sädemeke  12 

Kirsike  12 

Vikerkaar 6 

Cipollino 12 

Käoke 12 

Päikene  1999. a – 11; pärast renoveerimist - 9 

Pingviin  1999.a – 12 rühma, pärast renoveerimist - 11 

Kokku  190 

 

3.2.4 Rühmade arv, rühmade ja lasteaedade täitumus 

Vaatamata sellele, et lasteaedades käivate laste arv on viimastel aastatel langenud, ei olnud 

aastatel 2010-2014 rühmade arv muutunud: võrreldes 2010. aastaga oli 2014.a jaanuaris Narva 

lasteaedades isegi ühe rühma võrra rohkem.  

 

                                                 
11

 Ca 3500 õppekohta lähtuvalt sellest, et 190st rühmast on 57 sõimerühma täitumusega 14 last ja 133 aiarühma 

täitumusega 20 last. Ca 4500 õppekohta lähtuvalt kõigi 190 ruumi potentsiaalsest võimalusest (teatud 

ümberehitamisel ja renoveerimisel) mahutada kuni 24 last. 
12

 Kahes lasteaias on toimunud täielik renoveerimine, mistõttu muutus rühmade arv. Teiste lasteaedade 

inventeerimisplaanides ega ehitusprojektides ei ole muudatusi tehtud. 
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Tabel 10. Sõime- ja aiarühmade arv aastatel 2010–2014  

Aasta 
Laste arv 

lasteaedades 

Sõime-

rühmades 

käivate laste 

arv 

Sõime-

rühmade arv 

Aia-

rühmades 

käivate 

laste arv 

Aia-

rühmade 

arv 

Rühmade 

arv kokku 

10.09.14 2881 677 50 2204 123 173 

10.01.14 2914 647 52 2267 133 185 

2013 3050 712 53 2338 132 185 

2012 3153 804 56 2349 127 183 

2011 3153 846 58 2307 125 183 

2010 3144 850 60 2290 124 184 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikele 1 on sõimerühmas registreeritud laste arv 

kuni 14 (lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks 

vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra). 

Viimastel aastatel on sõimerühmade keskmine täitumus olnud ca 12,5-13,5 lapse tasemel. 2014.a 

septembri seisuga käis Narva lasteaedade sõimerühmades 78, 5%
13

 Narvas registreeritud lastest 

vanuses 0-3 eluaastat. 

 

Tabel 11. Sõimerühmade täitumus aastatel 2010-2014 

Aasta 
Laste arv 

lasteaedades 

Sõimerühmades 

käivate laste arv 

Sõimerühmade 

arv 

Sõimerühma 

keskmine 

täitumus 

10.09.14 2881 677 (23,5%) 50 13,54 

2014 2914 647 (22,2%) 52 12,4 

2013 3050 712 (23,3%) 53 13,4 

2012 3153 804 (25,4%) 56 14,3 

2011 3153 846 (26,8%) 58 14,5 

2010 3144 850 (27%) 60 14 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 7 lõikele 1 on lasteaiarühmas registreeritud laste arv 

kuni 20 (lasteasutuse hoolekogu ettepanekul on valla- või linnavalitsusel õigus lapse arenguks 

vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu lasteaiarühmas kuni nelja lapse 

võrra). Aiarühma keskmine täitumus on viimastel aastatel langenud 18,4st kuni 17ni. 2014. a 

septembril oli keskmine täitumus veidi tõusnud ning lähenes 18 lapse tasemele. 2014. a 

septembri seisuga käis Narva lasteaedade aiarühmades 95,5% Narvas registreeritud lastest 

vanuses 4-6
14

 eluaastat. See näitaja on lähedane Lissaboni strateegias ja selle jätkustrateegias 

Euroopa 2020 sätestatud 95%-le
15

. 

                                                 
13

 Laste individuaalse arengu esmase toetamise seisukohalt on oluline võimaldada lasteaiakoha kättesaadavus kõigile 1,5-aastastele kuni 

koolikohustusikka jõudvatele lastele, kes seda vajavad. Koolieelse lasteasutuse seaduse kohaselt on kohalikul omavalitsusel kohustus luua kõigile 
lastele, kelle vanemad seda soovivad, võimalus käia koolieelses lasteasutuses (Tark ja tegus rahvas 2015–2018). 

 
14 Arvutamisel lähtusime sellest, et igal aastal ca 10% kuueaastaseid läheb kooli, kuigi põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud 

koolikohustuslik iga on alates 7. eluaastast. 2011. aastal läks kooli 73 kuueaastast, 2012 – 70, 2013. a – 83, 2014 – 64.  
15 Rahvusvahelistest strateegiatest ja suunistest on haridusvaldkonnas kõige olulisemad Lissaboni strateegia ja selle jätkustrateegiaga Euroopa 

2020 seonduvad, mille raames püstitas Euroopa Komisjon eesmärgid vastavalt 2010. ja 2020. aastaks. Üks tähtsaimatest 2020. aastaks seatud 

tähistest on alushariduse valdkonnas alusharidusest osavõtvate laste arv: vähemalt 95% lasteast vanuses 4 aastat kuni koolikohustuse ea alguseni 
(st Eestis 4-6aastased) peaksid osalema alushariduses. (Lihtmaa, Anu 2013. Euroopa Liidu indikaatorid. – Ülevaade haridussüsteemi 

välishindamisest 2012/2013. Tartu 2013: Haridus- ja Teadusministeeriumi Välishindamisosakond, lk 5 ). ELi keskmine oli 2011. a 93,2%. Eestis 

osales 2013. a alushariduses sõltuvalt kasutatavast metoodikast 90,8% (Eesti Statistikaameti (SA) uus metoodika) või 94,7% (SA vana 
metoodika) 4–6-aastastest lastest (Tark ja tegus rahvas 2015–2018). 
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Tabel 12. Aiarühmade täitumus aastatel 2010-2014 

Aasta 
Laste arv 

lasteaedades 

Aiarühmades 

käivate laste arv 

Aiarühmade 

arv 

Aiarühma 

keskmine 

täitumus 

10.09.14 2881 2204 (76,5%) 123 17,9 

2014 2914 2267 (77,7%) 133 17 

2013 3050 2338 (76,6%) 132 17,7 

2012 3153 2349 (74,5%) 127 18,4 

2011 3153 2307 (73,1%) 125 18,4 

2010 3144 2290 (72,8%) 124 18,4 

 

2014. a suveperioodil rühmade arvu laste arvuga vastavusse viimine tõstis nii sõime- kui ka 

aiarühmade täitumuse. Narva lasteaedades oli 10.01.14. a seisuga 185 rühma. Seisuga 

10.09.2014. a oli 173 rühma. 

 

Tabel 13. Rühmad Narva lasteaedades 10.09.14 seisuga 

L
a
st

ea
su

tu
s 

S
õ
im

 0
-2

 

S
õ
im

 1
-2

 

S
õ
im

 2
-3

 

S
õ
im

 1
-3

 

S
õ
im

 ü
ld

 

A
ed

 2
-4

 

A
ed

 3
-5

 

A
ed

 4
-6

 

A
ed

 5
-7

 

L
ii

t 

M
ee

le
p
u
u
e 

ta
sa

n
d
u
s 

ar
en

d
u

s 

k
eh

ap
u
u
e 

P
er

v
as

ii
v
s 

p
u

u
d
 

L
ii

tp
u
u

e 

A
ed

ü
ld

 

R
ü

h
m

a
d

 

k
o
k

k
u

 

Marjake 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 3 

Ojake 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Pääsuke 0 0 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 4 

Tuluke  1 0 1 2 4 1 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6 10 

Karikakar  0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 4 

Muinasjutt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 4 4 

Potsataja 0 0 0 3 3 0 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 10 

Kaseke 0 0 0 2 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 

Kuuseke  0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 4 

Väikevend 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 4 

Punamütsike  1 0 0 1 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 5 7 

Päikene  0 0 0 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 9 

Kakuke  1 0 0 2 3 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 10 

Põngerjas  0 0 0 3 3 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10 

Kuldkalake  0 0 0 3 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 7 

Tareke 1 0 1 1 3 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 6 9 

Sipsik 0 0 0 2 2 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 10 

Sädemeke 0 0 2 2 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 11 

Pingviin 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 3 1 1 1 11 11 

Kirsike 0 1 0 2 3 2 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 6 9 

Vikerkaar  1 0 0 1 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 6 

Cipollino 0 2 0 2 4 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 12 

Käoke  0 0 0 2 2 2 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7 9 

KOKKU 7 3 4 36 50 24 0 25 26 8 2 4 4 1 1 1 123 173 
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Narva lasteaedade täitumus langes tunduvalt 2013. aastal. Nimetatud aastal ei olnud langust 

märgata vaid lasteaedades Tuluke, Potsataja, Kuuseke, Kakuke, Vikerkaar. Andmed 10.01.15 

seisuga näitavad, et suhteliselt stabiilne laste arv on püsinud lasteaedades Pääsuke, Kuuseke, 

Sipsik, Sädemeke, Cipollino. 

 

Tabel 14. Narva lasteaedade täitumus aastatel 2007-2015 

Lasteaed 
1
0
.0

1
.0

7
 

1
0
.0

1
.0

8
 

1
0
.0

1
.0

9
 

1
0
.0

1
.1

0
 

1
0
.0

1
.1

1
 

1
0
.0

1
.1

2
 

1
0
.0

1
.1

3
 

1
0
.0

1
.1

4
 

1
0
.0

1
.1

5
 

Marjake 61 59 64 63 62 69 61 59 50 

Ojake 68 69 67 65 70 72 66 63 61 

Pääsuke 71 72 61 62 64 73 57 64 65 

Tuluke 178 185 173 170 177 165 165 151 165 

Karikakar 73 69 68 70 67 66 70 64 68 

Muinasjutt 58 57 55 53 52 51 48 40 43 

Potsataja 200 199 193 191 190 192 195 169 173 

Kaseke 142 138 138 138 136 133 130 119 106 

Kuuseke 72 66 67 62 62 63 63 62 68 

Väikevend 68 68 68 61 64 64 57 53 61 

Punamütsike 134 141 149 150 140 163 140 129 124 

Päikene 192 186 111 154 154 157 155 152 170 

Kakuke 154 151 156 148 162 170 173 177 158 

Põngerjas 189 192 188 185 190 188 178 168 185 

Kuldkalake 174 158 151 139 147 171 126 113 113 

Tareke 184 186 183 185 172 195 177 167 161 

Sipsik 200 202 186 192 186 196 186 184 183 

Sädemeke 179 170 198 179 183 211 186 189 199 

Pingviin 149 150 155 146 141 0 115 122 128 

Kirsike 180 163 165 168 180 195 179 166 152 

Vikerkaar 115 113 108 113 110 109 112 104 109 

Cipollino 221 206 201 215 218 220 204 211 216 

Käoke 216 223 245 235 226 230 207 188 159 

Kokku 3278 3223 3150 3144 3153 3153 3050 2914 2917 

 

2012. aastal oli üle 10 vaba koha ainult kolmes Narva lasteaias (Kuldkalake, Tuluke ja Pääsuke). 

Kokku kõigis lasteaedades oli 2012. aastal vabade kohtade arv 110.  

 

Tabel 15. Lasteaedades käivate laste arv ja vabade kohtade arv seisuga 10.01.2012 

Linna-

osa 
Lasteaed 

K
o
h
ta

d
e 

ar
v
 

sõ
im

e-

rü
h
m

ad
es

 

L
as

te
 a

rv
 

sõ
im

e-

rü
h
m

ad
es

 

K
o
h
ta

d
e 

ar
v
 

ai
ar

ü
h
m

ad
es

 

L
as

te
 a

rv
 

ai
ar

ü
h
m

ad
es

 

K
o
h
ta

d
e 

ar
v
 

k
o
k
k
u
 

L
as

t 
k
o
k

k
u

 

V
ab

ad
e 

k
o
h

ta
d
e 

ar
v
 

k
o
k
k
u
 

Lõuna-

osa 

Kuuseke 28 26 38 37 66 63 3 

Sipsik 42 42 160 154 202 196 6 
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 Põngerjas 45 45 146 143 191 188 3 

Kesk-

linn  

Muinasjutt 14 14 38 37 52 51 1 

Marjake 28 28 41 41 69 69  

 Karikakar 14 14 58 52 72 66 6 

 Kaseke 46 42 95 91 141 133 8 

 Ojake 14 14 58 58 72 72  

 Kakuke 60 59 116 111 176 170 6 

 Päikene 30 30 127 127 157 157  

Lääne-

osa 

Väikevend 15 15 50 49 65 64 1 

Punamütsike 48 47 120 116 168 163 5 

 Kirsike 48 48 151 147 199 195 4 

 Kuldkalake 48 47 137 124 185 171 14 

 Potsataja 46 45 154 147 200 192 8 

 Tareke 48 41 156 154 204 195 9 

Põhja-

osa 

Pääsuke 14 8 71 65 85 73 12 

Vikerkaar 32 31 80 78 112 109 3 

 Sädemeke 59 59 156 152 215 211 4 

 Tuluke 42 36 136 129 178 165 13 

 Cipollino 54 54 169 166 223 220 3 

 Käoke 60 59 171 171 231 230 1 

Kokku 835 804 2428 2349 3263 3 153 110 

 

2014. aasta jaanuaris oli vabade kohtade arv 299, st see arv kasvas võrreldes 2012. aastaga kolm 

korda. Kõige rohkem oli 2014. a jaanuaris vabu kohti Soldino rajoonis asuvates lasteaedades: 

Kuldkalakeses ja Potsatajas ületas 10.01.14. a seisuga vabade kohtade arv 30. Palju vabu kohti 

(ca 30) oli ka põhjaosas asuvates Tulukeses ja Käokeses. Kreenholmi rajoonis paiknevates 

Sipsikus ja Põngerjas oli 20 vaba koha ringis. Kesklinnas asuvatest lasteaedadest esines kõige 

rohkem vabu kohti lasteaias Kaseke (ca 15 vaba kohta). 2014. a jaanuaris nõudsid suurimat 

tähelepanu Soldino rajooni Kuldkalake ja Potsataja, Kreenholmi rajooni Põngerjas ja Sipsik, 

põhjaosa Käoke ja Tuluke.   

Tabel 16. Lasteaedade arv ja lasteaedades käivate laste arv seisuga 10.01.2014 

Linna-

osa 
Lasteaed 

K
o
h
ta

d
e 

ar
v
 

sõ
im

er
ü
h
m

ad
es

 

L
as

te
 a

rv
 

sõ
im
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ü
h
m

ad
es

 

K
o
h
ta

d
e 

ar
v
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ar

ü
h
m

ad
es

 

L
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h
m
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K
o
h
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v
 

k
o
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k
u
 

L
as

t 
k
o
k

k
u

 

V
ab

ad
e 

k
o
h
ta

d
e 

ar
v
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o
k
k
u

 

Lõuna-

osa 
Kuuseke 14 14 50 48 64 62 2 

Sipsik 42 42 160 142 202 184 18 

 Põngerjas 45 37 147 131 192 168 24 

Kesk-

linn 
Muinasjutt 0 0 45 40 45 40 5 

Marjake 28 20 40 39 68 59 9 

 Karikakar 14 15 56 49 70 64 6 

 Kaseke 42 34 92 85 134 119 15 

 Ojake 14 12 56 51 70 63 7 

 Kakuke 30 30 155 147 185 177 8 
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 Päikene 28 28 122 124 150 152 0 (-2) 

Lääne-

osa 
Väikevend 14 10 42 43 56 53 3 

Punamütsike 32 21 111 108 143 129 14 

 Kirsike 46 45 135 121 181 166 15 

 Kuldkalake 32 22 113 91 145 113 32 

 Potsataja 46 36 158 133 204 169 35 

 Pingviin 0 0 130 122 130 122 8 

 Tareke 64 56 119 111 183 167 16 

Põhja-

osa 
Pääsuke 28 24 40 40 68 64 4 

Vikerkaar 32 27 82 77 114 104 10 

 Sädemeke 56 52 140 137 196 189 7 

 Tuluke 42 34 138 117 180 151 29 

 Cipollino 47 46 167 165 214 211 3 

 Käoke 56 42 161 146 217 188 29 

Kokku 752 647 2459 2267 3211 2914 299
16

 

 

2014. a septembri seisuga oli kõige rohkem vabu kohti lasteaedades Kakuke (20), Kuldkalake 

(14), Tuluke (12) ja Kirsike (11). Kõige suurema täitmata kohtade arvuga olid jätkuvalt linna 

lääneosas asuvad lasteaiad Kuldkalake ja Kirsike. Vaatamata sellele, et nii Kirsike kui 

Kuldkalake panid 2014. a augustis ühe rühma kinni, on neis lasteaedades üle 10 vaba koha. 

Suurema vabade kohtade arvuga Kakuke ja Tuluke ei ole veel viinud vastavusse rühmade arvu 

lasteaias käivate laste arvuga – vastavusse viimise vajadus on aga ilmne.   

3.2.5 Sisse- ja väljaränne 

Narva lasteaedades käivad valdavalt Narvas registreeritud lapsed.  

 

Tabel 17. Teistes KOVides registreeritud lapsed Narva lasteaedades  

Aasta Teistest KOVidest lapsi Narva lasteaedades 

10.09.2014 177 

2013 156 

2012 146 

2011 143 

2010 127 

 

Sisseränne ületab väljarände: Narva lasteaedades on teistes KOVides registreeritud lapsi kordi 

rohkem, kui Narvas registreeritud lapsi teiste KOVide lasteaedades.  

 

Tabel 18. Narvas registreeritud lapsed teiste KOVide lasteaedades 

Aasta Narva lapsi teiste KOVide lasteaedades 

10.09.2014 36 

2013 36 

2012 23 

2011 15 

2010 9 

                                                 
16

 Kui kõigi õppekohtade üldarv oli 3211, millest täidetud oli 2914, siis oli vabade kohtade arv 297. Tabelis on 

vabade kohtade arv 299. Päikese 2 üle normi täidetud õppekoha arvel.  
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Kuigi sisseränne ületab väljarände, ei avalda see laste üldarvule olulist mõju ega aita täita kõiki 

olemasolevaid vabu õppekohti.  

3.2.6 Lasteaedade paiknemine ja teeninduspiirkonnad 

Koolieelse lasteasutuse seadus § 15 järgi kinnitab lasteasutuse teeninduspiirkonna kohaliku 

omavalitsuse volikogu. Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud 

lasteasutuses on vabu kohti. Kuni 2015.a maini Narvas kehtis lasteaedade teeninduspiirkondade 

suhtes Narva Linnavolikogu 21.04.2009 otsus nr 66. Nimetatud dokumendis oli lasteaia 

teeninduspiirkond määratud tänava ja majanumbri täpsusega.  

Tegelik olukord näitas aga, et enamik vanematest ei juhindunud lasteaia valimisel lasteaia 

teeninduspiirkonnast, vaid pigem muudest asjaoludest.  

Tabel 19. Lapsed, kelle tegelik elukoht on lasteaia teeninduspiirkonnas (andmed 2014.a 

novembri seisuga) 

Lasteaed Laste arv 
Lapsed, kelle tegelik elukoht asub teeninduspiirkonnas 

(% lasteaias käivate laste üldarvust) 

Cipollino 211 100 47% 

Kakuke 162 54 33% 

Karikakar 62 19 30% 

Kaseke 105 42 40% 

Kirsike 151 40 26% 

Kuldkalake 108 27 25% 

Kuuseke*
17

 63 24 38% 

Käoke 161 102 63% 

Marjake 53 16 30% 

Muinasjutt* 42 3 7% 

Ojake 63 13 20% 

Pääsuke 61 16 26% 

Pingviin* 125 10 8% 

Potsataja 173 38 22% 

Punamütsike 121 -  

Põngerjas 182 89 49% 

Päikene 168 19 11% 

Sädemeke 187 77 41% 

Sipsik 193 92 47% 

Tareke 159 40 25% 

Tuluke 164 50 30% 

Vikerkaar 107 45 42% 

Väikevend* 60 11 18% 

Kõige rohkem käidi teeninduspiirkonna järgi Kreenholmi rajooni Põngerjas (49%), Sipsikus 

(47%) ja linna põhjaosas asuvates Käokeses (63%) ja Cipollinos (47%).  

                                                 
17 Erirühmadega lasteaiad teenindavad lapsi olenemata teeninduspiirkonnast. Erirühmad on märgitud tärnikesega. 
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Eesti teistes suurimates linnades on juba aastaid kehtinud lasteaedade teeninduspiirkondade 

korralduses põhimõte, et kõigi selle linna lasteaedade teeninduspiirkonnaks on terve linna 

haldusterritoorium. Teeninduspiirkondade selline määratlus tagab lapsevanematele paindlikkuse 

lasteaia valimisel ning võimaldab lasteasutuses kohta taotleda kõigil Narva elanikel olenemata 

elukohaks olevast linnaosast. Arvestades tänapäevaseid elukorralduslikke võimalusi, on sellise 

paindlikkuse tagamine lapsevanemale hädavajalik. Narva linnavolikogu võttis 21.05.15 otsuse nr 

39 ”Koolieelsete lasteasutuste teeninduspiirkondade kinnitamine“, millega tunnistati kehtetuks 

Narva Linnavolikogu 21.04.2009. a määrus nr 66 „Koolieelsete lasteasutuste 

teeninduspiirkondade kinnitamine“ ning kinnitati iga munitsipaalomandis oleva koolieelse 

lasteasutuse teeninduspiirkonnaks Narva linna haldusterritoorium 

3.2.7 Õhturühmad 

Narva lasteaedades ei ole ööpäevaringselt töötavaid rühmi. Õhturühmad on avatud lasteaedades 

Ojake, Väikevend, Kaseke. Õhturühmades käivate laste arv on kasvanud. 

 

Tabel 20. Laste arv õhturühmades 

 2012 2013 Kuni 10.11.14 Alates 10.11.14
18

 

Ojake 6 11 14 14 

Väikevend 8 10 10 10 

Potsataja 5 2 - suletud 

Vikerkaar 6 - - suletud 

Kaseke    17
19

 

Kokku 23 23 24 41 

 

3.2.8 Alushariduse osakaal linnaeelarves 

Võrreldes teiste omavalitsustega on lasteaedade osakaal Narva linnaeelarves märkimisväärselt 

suur. Lasteaedade osa hõlmab 22% Narva linnaeelarvest, mis tähendab, et linna kulud 

lasteaedadele on päris suured. 

 

Tabel 21. Alushariduse osakaal Eesti linnade linnaeelarves 2015.aastal
20

 

Kohalik 

omavalitsus 

Kinnitatud 2015.a 

põhitegevuskulud 
% linna kogu 

põhitegevuskuludest 

2015.aastaks 

kinnitatud 

arvestuslik 

maksumus  

ühe lapse kohta 

Linnaeelarve 

kokku 

Sh alushariduse 

eelarve 

Narva  46 722 375 10 391 855 22% 3 277 

Tallinn 442 643 720 64 146 098 14% 1 965 

Tartu  106 238 490 21 652 457 20% 2 136 

Pärnu 41 339 050 7 153 660 17% 3 384 

Sillamäe 12 107 681 2 369 101 20% 3 886 

Kohtla-Järve 33 644 624 5 907 279 18% 3 387 

 

Vaatamata oma suurusele ei võimalda Narva linnaeelarve ressurss tõsta lasteaedade pedagoogide 

töötasusid ega teostada vajalikus mahus remonttöid lasteaedade siseruumides ja maa-aladel. 

Narva lasteaedade õpetajate ja töötajate töötasud on Eestis madalaimate seas. Olukorra üks 

                                                 
18 Lasteaedade lahtiolekuajad on muudetud Narva Linnavalitsuse 5.11.14 määrusega nr 36. 
19 Arengukava koostamise hetkel on Kaseke saanud lahtiolekuaegade muutmise korralduse Narva Linnavalitsuselt. Rühmas käia soovivate laste 
arv on vastavalt vanemate taotlustele 17.  
20 Kõikides KOVides, v. a Narva ja Tallinn, 2014. aastaks kinnitatud arvestuslik maksumus ühe lapse kohta on määratud ühe lasteaia kohta 

kinnitatud keskmise arvestusliku maksumusena 
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lahendusi on olemasoleva lasteaedade võrgu optimaalsemaks kujundamine ning rühmade arvu 

vastavusse viimine tegelikult lasteaias käivate laste arvuga.   

 

3.2.9 Õppekoha maksumus ja õppekoha tasu  

Lasteaia õppekoha tegelik maksumus saadakse 1/12 arveldusaasta perioodi lõpuks kinnitatud 

tasumäära kogu tegevuskulude  jagamisel (v.a riigieelarves hariduskuludeks määratud õpetajate 

koolituskulud, linna põhieelarves määratud muud hariduskulud, laenud ja sihtotstarbelised 

laekumised) lapse koguarvuga arveldusaasta 10. jaanuari seisuga. Õppekoha kinnitatud 

maksumus on viimasel kahel aastal tunduvalt kasvanud. 2015. aastal on lasteaia õppekoha 

kinnitatud arvestuslik maksumus 273,08 eurot. 

 

Tabel 22. Narva lasteaedade õppekoha kinnitatud arvestuslik maksumus ühe lapse kohta 

aastatel 2006-2015
21

 

Aasta Õppekoha arvestuslik maksumus kuus (eurodes) 

2006. a 157,60 

2007. a 191,47 

2008. a 229,23 

2009. a 210,19 

2010. a 200,41 

2011. a 202,71 

2012. a 210,94 

2013.a 245,00 

2014.a 268,67 

2015 273,08 

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 6 alusel osalevad lasteasutuse valla- või linnaeelarvest 

kaetavate majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude 

katmises täies ulatuses teised vallad või linnad proportsionaalselt nende haldusterritooriumil 

elavate selles lasteasutuses käivate laste arvuga. 2015.a seisuga võrreldes teiste kohalike 

omavalitsustega on Narva lasteaedade õppekoha kinnitatud maksumus üks suurimatest. 

Õppekoha kinnitatud maksumus on kõrgem vaid Vaivaras (395), Sillamäel (324), Kohtla-Järvel 

(282) ja Pärnus (282)- 

 

Tabel 23. Lasteaia õppekoha kinnitatud arvestuslik kuumaksumus Eesti kohalikes 

omavalitsustes 

Teised omavalitsused Lasteaia õppekoha kinnitatud maksumus 2015.aastaks
22

 (eurodes) 

Aseri 207,00 

Loksa 260,00 

Viljandi 203,00 

Tapa 211,65 

Tallinn 163,75 

Maardu 242,00 

Pärnu 282,00 

                                                 

21 Koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 7 alusel kinnitab valla- või linnavalitsus igaks eelarveaastaks lasteasutuse majandamiskulude, 

personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta 

22
 Andmed kohalike omavalitsuste vahelise arvlemise arvetest 2014.aastal. 
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Jõhvi 235,00 

Sillamäe 324,00 

Kohtla-Järve 282,00 

Vaivara 395,00 

 

2015.a andmed õppekoha tegeliku maksumuse kohta näitavad, et kõige kallima õppekohaga on 

olnud erirühmi omavad lasteaiad. Kõige kallim õppekoht (624 eurot) oli 01.01.15. a seisuga 

lasteaias Muinasjutt (2 rühma meelepuudega lastele ja üks arendusrühm). Kõige väiksem 

õppekoha tegelik maksumus erirühmi omavatest lasteaedadest oli lasteaias Kuuseke, kus 

tegutseb 1 tasandusrühm. Kuusekese õppekoha tegelik maksumus oli 327 eurot, mis tähendab, et 

see ei erinenud kuigi palju teistest 4-rühmalistest lasteaedadest (nt Pääsukeses 336 eurot, 3-

rühmalises Marjakeses 341 eurot, Karikakras 319 eurot, Ojakeses 334 eurot). 

 

Muinasjutus tegutsevad meelepuudega lastele erirühmad on olnud kõrge täitumusega. Lasteaed 

sai 2014. aasta esimesel poolel Raadio 4 heategevussaate teel kogutud 18035 eurot, et soetada 

silmanägemise ravi toetavat erivarustus. 2014. aasta alguses ilmnes Narva linna 

nõustamiskomisjoni andmetel, et arendusrühmas õppekohta vajavate laste arv oli kasvanud 6-ni 

(arendusrühma maksimaalne täitumus on 7 last). Et arendusrühmas käivad lapsed vajavad 

logopeedi ja eripedagoogi tuge ning Muinasjutus oli nii kõneravi kui eripedagoogiline tugi kõige 

kergemini korraldatav, otsustati arendusrühm avada just Muinasjutus. 2014. aastal soetatud 

silmanägemise ravi toetav erivarustus annab võimalust loota, et Muinasjutu erirühmad on 

jätkusuutlikud ka tulevikus.  

 

Kallid õppekohad olid 01.01.15. a seisuga ka erirühmadega lasteaedades Pingviin (478) ja 

Väikevend (407). Pingviinis tegutseb 8 erirühma ja 3 tavarühma, Väikevennas 2 tasandusrühma 

ja 2 tavarühma. Enamrühmalistest lasteaedadest olid 2015. a alguses üle 300 euro õppekohaga 

lasteaiad eesti õppekeele ja keelekümblusrühmadega Punamütsike (301 eurot) ja ujulat omav 

keelekümbluslasteaed Päikene (309 eurot). Õppekoha tegeliku maksumuse andmete taustal köitis 

tähelepanu alates 2015.a septembrist 7-rühmalisena tegutsenud Kuldkalakese õppekoha kõrge 

maksumus (320 eurot). 

 

Tabel 24. Narva lasteaedades lapsekoha tegelik maksumus 2015.aastal 

Lasteaed 

Andmed seisuga 10.01.15 Andmed seisuga 10.09.14 

Laste arv 
Tegelik 

maksumus kuus 
Laste arv 

Tegelik 

maksumus kuus 

Pääsuke 65 336 61 310 

Tuluke 165 285 164 244 

Karikakar
23

 68 319 62 304 

Muinasjutt 43 624 42 544 

Potsataja 173 280 174 240 

Kaseke  106 309 105 302 

Kuuseke 68 327 63 306 

Väikevend 61 407 61 345 

Punamütsike 124 316 121 293 

Päikene 170 305 168 274 

Kakuke 158 284 162 236 

Põngerjas
24

 185 267 179 229 

Kuldkalake 113 302 108 300 

                                                 
23

 Lasteaiad Karikakar peseb oma pesuköögis lasteaia Muinasjutt pesu. See asjaolu mõjutab teatud määral Karikakra õppekoha maksumust. 
24 Lasteaed Põngerjas peseb oma pesuköögis lasteaia Kuuseke pesu. See mõjutab teatud määral Põngerja õppekoha maksumust 
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Tareke 161 271 159 239 

Sipsik 183 269 193 230 

Sädemeke 199 253 187 229 

Pingviin 128 478 125 425 

Kirsike 152 286 151 265 

Vikerkaar 109 294 107 253 

Cipollino 216 272 212 235 

Käoke 159 267 161 262 

Marjake 50 341 53 315 

Ojake 61 334 63 293 

Kokku keskmine 2917 303 2881 271 
 

Tabel 25. Õppekoha tegelik maksumus erirühmadega lasteaedades 2015 aastal
25

 

Lasteaed Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Muinasjutt 624 

Väikevend 407 

Pingviin 478 

Kuuseke 327 
 

Tabel 26. Õppekoha tegelik maksumus 4-rühmalistes lasteaedades 2015.aastal. 

Lasteaed Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Pääsuke 336 

Karikakar 319 

Marjake (3 rühma) 341 

Ojake 334 
 

Tabel 27. Õppekoha tegelik maksumus 6-9rühmalistes lasteaedades 

Lasteaed (rühmade arv) Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Vikerkaar (6) 294 

Kaseke (6) 309 

Punamütsike (7) 301 

Kuldkalake (7) 320 

Päikene (9) 309 

Kirsike (9) 286 

Tareke (9) 271 

Käoke (9) 267 
 

Tabel 28. Õppekoha tegelik maksumus 10-12rühmalistes lasteaedades 

Lasteaed (rühmade arv) Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Tuluke (10) 285 

Kakuke (10) 284 

Põngerjas (10) 267 

Potsataja (11) 280 

Sipsik (11) 269 

Sädemeke (11) 253 

Cipollino (12) 272 

 

                                                 
25

 Rühmade arv kuni 05.09.14. 
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2014. a 10. jaanuari ja 10. septembri seisuga Narva lasteaedades käinud laste arvu alusel on 

tehtud uued arvutused, mis näitavad, et 2014.a kõikus õppekoha tegelik maksumus 222 ja 557 

euro vahel. Õppekoha maksumuse keskmine oli 269 eurot. Kõige kallimad õppekohad olid 

2014.a sügisel erirühmadega lasteaedades (Muinasjutt – 557 eurot, Pingviin – 431 eurot, 

Väikevend – 376 eurot, Kuuseke – 311 eurot).   

 

Tabel 29. 2015. aastal Narva linna lasteaedade lõikes lapsekoha maksumus
26

 

Lasteaed 

Laste arv 
Lapsekoha tegelik 

maksumus kuus 10.01.2014 10.09.2014 
Kuude järgi kaalutletud 

keskmine väärtus 

Pääsuke 64 61 63 295 

Tuluke 151 164 155 258 

Karikakar 64 62 63 300 

Muinasjutt 40 42 41 557 

Potsataja 169 174 171 244 

Kaseke 119 105 114 278 

Kuuseke 62 63 62 311 

Väikevend 53 61 56 376 

Punamütsike 129 121 126 282 

Päikene 152 168 157 292 

Kakuke 177 162 172 222 

Põngerjas 168 179 172 238 

Kuldkalake 113 108 111 291 

Tareke 167 159 164 232 

Sipsik 184 193 187 238 

Sädemeke 189 187 188 227 

Pingviin 122 125 123 431 

Kirsike 166 151 161 249 

Vikerkaar 104 107 105 256 

Сipollino 211 212 211 236 

Käoke 188 161 179 235 

Marjake 59 53 57 293 

Ojake 63 63 63 293 

Kokku/keskmine 2 914 2 881 2 901 269 

 

Tabel 30. Õppekoha tegelik maksumus erirühmadega lasteaedades 2014. aasta jaanuari ja 

septembri kaalutletud andmete alusel 

Lasteaed Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Muinasjutt 557 

Väikevend 376 

Pingviin 431 

Kuuseke 311 

 

Neljarühmalistes lasteaedades oli 2014. a õppekoha tegelik maksumus 295-300 euro piires.  

 

                                                 
26

 Täpsustatud linnaeelarve seisuga 22.10.14 
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Tabel 31. Õppekoha tegelik maksumus 4-rühmalistes lasteaedades. 

Lasteaed Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Pääsuke 295 

Karikakar 300 

Marjake (2014.a septembrist 3 rühma) 293 

Ojake 293 

 

Kõigi 6-9 rühmaga lasteaedade õppekohad jäid ca 295 euro piiridesse. Kõige odavam õppekoht 

oli lasteaias Vikerkaar. Lasteaias Kuldkalake ületas õppekoha maksumus (291 eurot) tunduvalt 

keskmise (269 eurot) 

.  

Tabel 32. Õppekoha tegelik maksumus 6-7rühmalistes lasteaedades 

Lasteaed (rühmade arv) Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Vikerkaar (6) 256 

Kaseke (6) 278 

Punamütsike (7)  282 

Kuldkalake (7) 291 

 

9 rühmaga lasteaedade seas oli kõige odavama õppekohaga lasteaed Käoke (235 eurot). 

Keelekümblusrühmadega lasteaedade Päikene ja Kirsike õppekohtade maksumus ületas 290 

eurot.  

 

Tabel 33. Õppekoha tegelik maksumus 9-rühmalistes lasteaedades 

Lasteaed (rühmade arv) Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Päikene (9) 292 

Kirsike (9) 249 

Tareke (9) 232 

Käoke (9) 235 

 

Enamrühmalistes lasteaedades oli õppekoha maksumus alla keskmise. Nimetatud lasteaedadest  

oli kõige odavam õppekoht lasteaias Kakuke (222 eurot) ja lasteaias Sädemeke (227 eurot). 

Kõige kallim õppekoht oli lasteaias Tuluke (258 eurot). 

 

Tabel 34. Õppekoha tegelik maksumus 10-12rühmalistes lasteaedades 

Lasteaed (rühmade arv) Õppekoha tegelik maksumus (eurot kuus) 

Tuluke (10) 258 

Kakuke (10) 222 

Põngerjas (10) 238 

Potsataja (10) 244 

Sipsik (10) 238 

Sädemeke (11) 227 

Cipollino (12) 236 

 

3.2.10 Õppekoha tasu 

 

Vastavalt koolieelse lasteasutuse seaduse § 3 lõikele 3 toimub lasteasutuse majandamiskulude, 

personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude katmine valla- või linnaeelarve 

vahenditest ning valla- või linnavolikogu otsusel osaliselt vanemate poolt. Vanemate poolt 

kaetav osa ühe lapse kohta ei või ületada 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga 

alammäärast. 
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Vanemate poolt kaetav õppekoha tasu on Narva lasteaedades kehtestatud Narva linnavolikogu 

määrusega „Narva linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste muude kulude vanemate poolt 

kaetava osa määra kehtestamine“. Vastavalt nimetatud dokumendile on Narva lasteaedades 

kehtestatud vanema osa määr 6% Vabariigi Valitsuse arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks 

kinnitatud töötasu alammäärast ujulaga lasteaedades (st Päikene, Pingviin, Sipsik, Cipollino) ja 

5% Vabariigi Valitsuse arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu 

alammäärast kõikides teistes lasteaedades.  

 

Narva on hoidnud lasteaedade õppekoha tasu võimalikult madalamana. Viimastel aastatel 

(aastatel 2010-2014) olid Narva lasteaedade õppekoha tasu väikesed muudatused tingitud 

miinimumpalga suuruse kasvust. 2015.aastal oli õppekoha tasu suurus tavalises lasteaias 17.75 

eurot (5% VV poolt arvestusperioodile eelnenud eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast) 

ja lisateenustega (nt ujulaga) lasteaias 21.30 eurot (st 6% VV poolt arvestusperioodile eelnenud 

eelarveaastaks kinnitatud töötasu alammäärast). 

 

Tabel 35. Lasteaia õppekoha tasu suurus Narva lasteaedades aastatel 2006-2015 

Aasta 
Õppekoha tasu 

sõimerühmas 

Õppekoha tasu             

aiarühmas 

Õppekoha tasu 

lisateenustega lasteaia 

aiarühmas 

2006 82 krooni 98 krooni  

2007 82 krooni 98 krooni  

2008 180 krooni 180 krooni 220 krooni 

2009 220 krooni 220 krooni 260 krooni 

2010 220 krooni 220 krooni 260 krooni 

2011 14.06 eurot 14.06 eurot 16.62 eurot 

2012 14.06 eurot 14.06 eurot 16.62 eurot 

2013 14.50 eurot 14.50 eurot 17.40 eurot 

2014 16.00 eurot 16.00 eurot 19.20 eurot 

2015 17.75 eurot 17.75 eurot 21.30 eurot 

 

3.2.11 Õppetöö korraldus, õppemeetodid ja metoodikad, huvitegevus, IKT 

Kõik Narva lasteaiad töötavad koolieelse lasteasutuse õppekava järgi. Kõikides lasteaedades on 

olemas oma asutuses väljatöötatud õppekava, mis on kooskõlas koolieelse lasteasutuse riikliku 

õppekavaga. Suurt tähelepanu osutatakse õppetöös laste üldturvalisuse ja liiklusohutuse 

kasvatamisele. Vähemalt kord aastas viiakse igas lasteaias laste evakueerimisõppus, vastavalt 

õppekavale lasteaiad korraldavad tule- ja liiklusohutuse, olmeseadmete kasutamise üldaluseid 

õpetavaid tunde, õpetatakse lastele üldturvalisuse tagavaid käitumisnorme. Lasteaia siseõue 

teedele on maha märgistatud õpperajad. Tähtsaks peetakse tervisliku eluviisi põhimõtete 

juurutamist. Lasteaiad Cipollino ja Potsataja on liitunud tervist edendavate lasteaedade (TEL) 

võrgustikuga
27

.  

 

Lasteaedades kasutatakse Hea Alguse, M. Montessori, Waldorfi, Avastustee, Carl Orffi jt 

juhtivaid õppemeetodeid ja metoodikaid. Populaarseimate meetodite ja metoodikate seas on Carl 

Orffi metoodika, Hea Alguse, M. Montessori metoodika, keelekümblus. Paljud lasteaiad 

                                                 
27 Tervist Edendavate Lasteaedade (TEL) võrgustik koosneb vabatahtlikkuse alusel ühinenud lasteaedadest, kes lähtuvad oma tegevuses tervist 

edendava lasteaia põhimõtetest ja eesmärkidest. 

Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut 
koolieelses eas. Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist. Tegevus hõlmab erinevaid 

tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest. Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku 

arengut terviklikult (Allikas: www.terviseinfo.ee). 
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pakuvad lastele ka erinevaid õppekavaväliseid tegevusi huviringides. Populaarseim huviringide 

temaatika on tantsud, muusika, sport, teater, käsitöö, keeled.  

 

Üha enam kasutatakse lasteaedade õppetöös IKT-vahendeid. Kõigis lasteaedades kasvab 

internetiühendusega arvutite arv, üha sagedamini kasutatakse õppetöös multimeedia-

projektoreid. Üha aktiivselt rakendatakse õppetöös interaktiivset SMART-tahvlit. IKT-vahendite 

kasutamine on ühendanud õpetajatest huvilisi, kes moodustavad IKT-töörühma. Kahjuks peab 

tõdema, et IKT-vahendite efektiivsemat kasutamist takistab infotehnoloogi puudumine 

lasteaedades: Narva lasteaiad vajavad spetsialisti, kes hooldaks ja teenindaks lasteaedades 

kasutusel olevat IKT-vara. 

 

Tabel 36. IKT-vahendid Narva lasteaedades aastatel 2009-2015 

Õppeaasta Internetiühendusega arvutite arv 
Multimeedia-

projektorite arv 

SMART-

tahvlitearv 

2009/2010 117 5 1 

2010/2011 120 4 1 

2011/2012 138 5 2 

2012/2013 146 5 3 

2013/2014 188 30 25 

2014/2015 213 61 40 

3.2.12 Keeleõpe, keelekümblus  

Enamus Narva lasteaedu on vene õppekeelega lasteaiad, 1 lasteaed on eesti õppekeelega 

(Punamütsike). Kõikides vene õppekeelega lasteaedades õpetatakse lastele alates 4. eluaastast 

eesti keelt õppekavas ette nähtud mahus. Kõik eesti keele õpetajad valdavad eesti keelt nõutaval 

tasemel
28

. 

 

Tabel 37. Eesti keelt õppinud rühmade arv Narva lasteaedades aastatel 2010 – 2014  

Lasteaed 2010 2011 2012 2013 2014 

Marjake 2 2 2 2 2 

Ojake 3 3 3 3 2 

Muinasjutt 3 3 4 4 4 

Käoke 8 8 8 8 7 

Väikevend 3 3 3 3 3 

Karikakar 3 3 3 3 3 

Kuldkalake 6 8 6 6 4 

Vikerkaar 4 4 4 4 4 

Sipsik 8 8 8 8 8 

Sädemeke 7 7 7 7 7 

Tareke 8 9 6 6 6 

Kaseke 5 5 5 5 4 

Tuluke 7 7 7 7 6 

Põngerjas 7 7 7 7 7 

Potsataja 8 8 8 8 7 

Kuuseke 2 2 3 3 3 

Pääsuke 2 4 2 2 2 

Kirsike 6 7 7 7 6 

Kakuke 5 5 8 8 7 

                                                 
28 C1, kõrgtase või eesti keeles omandatud kõrgharidus 
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Cipollino 8 8 8 8 8 

Punamütsike 2 3 6 6 5 

Päikene 7 7 7 7 7 

Pingviin 8 

Lasteaia 

rühmad olid 

teistes 

lasteaedades 

11 11 11 

Kokku 122 121 122 122 112 

 

Narva lasteaiad rakendavad aktiivselt LAK-metoodikat, mis aitab edendada aine- ja keeleõppe 

põhimõtete rakendamist õppetöös. Iga aasta kevadel osalevad paljud Narva lasteaiad Eesti LAK-

õppe nädalal: korraldavad mänge, etendusi, ümarlaudu, lahtiseid tunde ja meistriklasse. 

Kultuuriosakonna haridusteenistus tunnustab aktiivsemaid õpetajaid „LAK-õppe tegija“ 

tänumärgiga. 2015. a aprillis toimunud nädalast võttis osa 13 lasteaeda: Tareke, Pingviin, 

Sädemeke, Kirsike, Tuluke, Kuldkalake, Potsataja, Käoke,Sipsik, Kakuke, Punamütsike, 

Kaseke, Karikakar. 27 õpetajat said tunnustus- jatänumärgiks „LAK-õppe tegija“ tiitli. 

 

01.09.14 seisuga töötasid keelekümblusmetoodika järgi rühmad lasteaedades Potsataja, Päikene, 

Kirsike, Punamütsike, Tareke, Käoke, Kakuke, Cipollino ja Vikerkaar. Osalise keelekümblusega 

ja kakskeelsed rühmad on avatud lasteaedades Põngerjas, Kakuke, Karikakar, Tuluke, 

Kuldkalake
29

. 2014/2015. õppeaastal õpivad Narva lasteaedade keelekümblusrühmades ligi 400 

last. 

 

Tabel 38. Keelekümblusrühmade arv Narva lasteaedades 2015.aastal 

Lasteaed Keelekümblusrühmade arv 

Punamütsike 2 

Päikene 7 

Potsataja 5 

Kirsike 2 

Tareke 1 

Käoke  1 

Kakuke 1 

Cipollino 1 

Vikerkaar 1 

Kokku 21 

 

Seisuga 10.09.2014 töötas Narva lasteaedades 21 keelekümbluse õpetajat, nendest vastas 

kvalifikatsiooni- ja keelenõuetele 16, ei vastanud 5. 

 

Inglise keelt õpetatш 2014/15.õa-l kahes Narva lasteaias – Sädemeke ja Tareke. Lasteaias Tareke 

õpetab keelt sama asutuse õpetaja ning lasteaias Sädemeke välismaalt tulnud vabatahtlik. 

 

3.2.13 Koolieelikute koolivalmidus 

Igal aastal läheb 1. klassi ca 10% kuueaastaseid lapsi. 

 

                                                 
29

 Lasteaedade Kakuke, Karikakar ja Kuldkalake põhimääruste järgi on nende lasteaedade õppekeel vene keel.  
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Tabel 39. Kuueaastasena kooli läinud laste arv aastatel 2011-2014 

Aasta 2011 2012 2013 2014 

Kuueaastasena kooli  

läinud laste arv 
73 70 83 64 

 

Narva koolide andmetel saavad lapsed koolieelse ettevalmistuse enamasti lasteaedades. 

Vähemalt aasta enne kooli lasteaias mitte käinud laste arv ei ületanud kahel viimasel aastal 30 

last. 

 

Tabel 40. 1.klasside õpilaste arv aastatel 2010-2014 ja vähemalt viimasel koolieelsel aastal 

lasteaias käinud laste arv 

Kool 

Mitu 1.kl õpilasi kokku / mitu käis lasteaias  

vähemalt viimasel koolieelsel aastal 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Kesklinna Gümnaasium 89/83 94/88 116/111 106/98 103/97 

Eesti Gümnaasium 22/21 20/16 17/16 17/17 14/14 

Kreenholmi 

Gümnaasium 
80/74 78/62 70/69 69/69 64/60 

6.Kool 35/29 55/44 59/50 40/36 36/33 

Peetri Kool 21/9 18/14 15/7 12/8 5/3 

Paju Kool 16/8 9/7 13/11 5/4 11/11 

Pähklimäe Gümnaasium 88/88 86/86 88/86 106/99 110/108 

Soldino Gümnaasium 87/84 67/65 101/96 104/99 94/92 

Keeltelütseum 119 /115 122/120 102/101 89/89 86/85 

Kokku  
557/511 

-46 

549/502 

-47 

581/547 

-34 

548/519 

-29 

523/503 

-20 

 

Kõikidel koolieelikutel on võimalik külastada üldhariduskoolide juures tegutsevaid eelkoole, kus 

lapsed tutvuvad kooliga, tulevaste õpetajate ja klassikaaslastega ning õpivad mängides. 

 

Tabel 41. Narva koolide eelkoolides käinud laste arv ja koolide lahtiolekuajad aastatel 

2010-2015 

Kool 
Laste arv, nädalapäev, kellaaeg 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Eesti Gümnaasium 20 17 15 13 16 

Kreenholmi 

Gümnaasium 

82  

laupäev  

10.00-12.40 

79  

laupäev  

10.00-12.40 

81  

laupäev  

10.00-12.40 

70  

laupäev  

10.00-12.40 

58 

teisipäev  

18.00-19.30 

Peetri Kool 20  

kolmapäev 

17.00-18.30 

18  

teisipäev  

17.00-18.30 

neljapäev 

17.00-18.00 

15  

kolmapäev 

17.00-18.30 

laupäev 

10.00-11.30 

7  

kolmapäev  

17.00-18.10 

7  

kolmapäev 

17.00-18.10 

Soldino 

Gümnaasium 

65  

neljapäev  

17.00-18.00 

105  

neljapäev  

17.00-18.00 

90  

neljapäev  

17.00-18.00 

98  

neljapäev  

17.00-18.00 

83  

neljapäev  

17.00-18.00 

Keeltelütseum 116 

teisipäev  

17.30-18.45 

laupäev 

10.00-11.15 

102 

teisipäev  

17.30-18.45 

97 

teisipäev  

17.30-18.45 

94 

teisipäev  

17.30-18.45 

106 

neljapäev 

17.30-18.45 

laupäev 

10.00-11.15 
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Kool 
Laste arv, nädalapäev, kellaaeg 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

6. Kool 45 

teisipäev  

17.00-18.30 

60 

teisipäev  

17.00-18.30 

32 

teisipäev  

17.00-18.30 

36 

teisipäev  

17.00-18.30 

38 

teisipäev  

17.00-18.30 

Pähklimäe 

Gümnaasium 

90 

laupäev 

9.00-11.10 

95  

laupäev 

9.00-11.10 

110  

laupäev 

9.00-11.10 

120 

neljapäev 

16.00-17.50 

laupäev 

9.00-10.50 

125  

neljapäev 

16.00-17.50 

laupäev 

9.00-10.50 

Kesklinna 

Gümnaasium 

86 

laupäev  

10.00-12.00  

(keelekümblus  

9.00-11.00) 

98 

laupäev  

10.00-12.00 

(keelekümblus 

9.00-11.00) 

95  

laupäev  

10.00-12.00  

(keelekümblus 

9.00-11.00) 

92 

laupäev  

10.00-12.00  

(keelekümblus 

9.00-11.00) 

83  

laupäev  

10.00-12.00  

(keelekümblus 

9.00-11.00) 

Paju Kool 2 

kolmapäev  

16.30 

6  

kolmapäev  

16.30 

2  

kolmapäev  

16.30 

3  

kolmapäev  

16.30 

- 

 

3.2.14 Hariduslike erivajadustega laste toetamine 

Narva lasteaiad pakuvad teenuseid ka hariduslike erivajadustega lastele. Suurimat tugiteenuste 

valikut pakub lasteaed Pingviin, kus on 8 rühma HEV-laste jaoks (1 tasandusrühm, 3 

arendusrühma, 1 sobitusrühm, 1 rühm kehapuudega, 1 rühm pervasiivsete puudega 1 rühm 

liitpuudega lastele). 2 tasandusrühma on avatud lasteaias Väikevend ja 1 tasandusrühm töötab 

lasteaias Kuuseke. Lasteaias Muinasjutt töötab 2 rühma meelepuudega lastele ja 1 arendusrühm. 

Kõigis lasteaedades töötab logopeed, kelle ülesandeks on laste kõne arengu jälgimine ja 

vajadusel abi osutamine, vanemate nõustamine. Kolmes lasteaias (Pingviin, Muinasjutt ja 

Väikevend) töötavad eripedagoogid. Kuigi lasteaiad tunnevad suurt vajadust lastele 

psühholoogilise teenuse osutamise järele, on psühholoog olemas ainult lasteaias Pingviin.   

 

Tabel 42.Erirühmad Narva lasteaedades aastatel 2010-2015 

Lasteaed 2010 2011 2012 2013 2014-2015 

Muinas-

jutt 

Meelepuudega 

(nägemis-

puudega) laste 

2 erirühma 

Meelepuudega 

(nägemis-

puudega) laste 

2 erirühma 

Meelepuudega 

(nägemis-

puudega) laste 

2 erirühma 

Meelepuudega 

(nägemis-

puudega) laste 

2 erirühma 

Meelepuudega 

(nägemis-

puudega) laste 

2 erirühma 

ja 1 arendus-

rühm 

Pingviin Kehapuudega 

laste 2 

erirühma, 1 

arendusrühm, 

1 tasandus-

rühm  

(kokku 4 

erirühma) 

Kehapuudega 

laste 2 

erirühma, 1 

arendusrühm, 

1 tasandus-

rühm  

(kokku 4 

erirühma) 

11 rühma, neist 

7 erirühma:  

1 kehapuudega 

laste rühm; 1 

tasandusrühm; 

1 liitpuudega 

laste rühm; 1 

pervasiivsete 

puudega laste 

rühm (autism); 

3 arendus-

rühma  

11 rühma, neist 

7 erirühma:  

1 kehapuudega 

laste rühm; 1 

tasandusrühm; 

1 liitpuudega 

laste rühm; 1 

pervasiivsete 

puudega laste 

rühm (autism); 

3 arendus-

rühma 

11 rühma, neist 

7 erirühma:  

1 kehapuudega 

laste rühm; 1 

tasandusrühm; 

1 liitpuudega 

laste rühm; 1 

pervasiivsete 

puudega laste 

rühm (autism); 

3 arendus-

rühma 
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Lasteaed 2010 2011 2012 2013 2014-2015 

Väike-

vend 

1 tasandus-

rühm 

1 tasandus-

rühm 

2 tasandus-

rühma 

2 tasandus-

rühma 

2 tasandus-

rühma 

Kuuseke   1 tasandus-

rühm 

1 tasandus-

rühm 

1 tasandus-

rühm 

 

Erirühmade täitumus on võrreldes tavarühmadega väiksem: kehapuudega laste rühmas on kuni 

12 last, tasandusrühmas on kuni 12 last, arendusrühmas on kuni 7 last, meelepuudega laste 

rühmas on kuni 10 last, liitpuudega laste rühmas on kuni 4 last. Erirühmade täitumus näitab, et 

eriõppekohtade arv vastab neid vajavate laste arvule. Erirühmades oli 2014. a septembri seisuga 

üksikuid vabu kohti: 1 vaba koht Muinasjutu meelepuudega laste rühmas, 1 vaba koht 

Kuusekese tasandusrühmas, 2 kohta Pingviinis tegutsevas kehapuudega laste rühmas. 2015.a 

mais on vabu kohti vaid Muinasjutu meelepuudega laste rühmades (kokku 5 vaba kohta) ja 

Pingviini kehapuudega laste rühmas (4 vaba kohta). Üksikute vabade kohtade olemasolu näitab, 

et hetkel avatud kohtade arvust piisab ning uusi tekitada pole vaja.  

  

Tabel 43. Vabad õppekohad Narva lasteaedade erirühmades  

Lasteaed Erirühmades käivate laste arv 

Vabade kohtade arv 

2014.a septembri 

seisuga 

2015.a maikuu 

seisuga 

Muinasjutt 
1. meelepuudega laste rühmas on 9 last 1 4 

2. meelepuudega laste rühmas on 10 last 0 1 

Arendusrühmas on 6 last 0 0 

Pingviin 
Kehapuudega laste rühmas on 8 last 2 4 

Tasandusrühmas on 14 last 0 0 

1. liitpuudega laste rühmas on 4 last 0 0 

2. pervasiivsete puudega laste rühmas on 4 last 0 0 

1. arendusrühmas on 7 last 0 0 

2. arendusrühmas on 7 last 1 0 

3. arendusrühmas on 6 last 1 0 

Kuuseke 
Tasandusrühmas on 11 last 1 0 

Väikevend 
1. tasandusrühmas on 12 last 0 0 

2. tasandusrühmas on 12 last 0 0 
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3.2.15 Koostöö ja projektid 

Narva lasteaiad on huvitatud aktiivsest koostööst Eesti teistes linnades asuvate lasteaedadega. 

Kõige tihedam koostöö on Narva-Jõesuu lasteaiaga Karikakar, kellega koos toimuvad erinevad 

üritused nii Narvas kui ka Narva-Jõesuus. Head koostööpartnerid on Narva linna koolid, Narva 

Muuseum,  teater Ilmarine,  Narva Kunstigalerii,  Päästeamet,  Tervise Arengu Instituut, SA 

Innove, Narva Tartu Ülikooli Kolledž jt. 

 

Kultuuriosakond on toetanud kooli ja lasteaia vahelist koostööd edendanud nn miniprojekte. 

Lisaks on erinevaid tervist edendavaid projekte toetanud Narva Linnavalitsuse 

linnaarstiteenistus. 2014. aastal osales lasteaed Päikene  projektis Robootika, tänu millele soetati 

3 sülearvutit ning 12 Lego komplekti. Lasteaed Muinasjutt osales 2013.a detsembris- 2014.a 

jaanuaris Raadio 4 heategevusprogrammis Blagovest, mille käigus koguti nägemispuuetega 

lastele vajaliku eriaparaatide soetamiseks 18 035 eurot. 

 

3.2.16 Pedagoogide arv, ametikohtade arv 

Narva lasteaedades töötas EHISe andmetel 10.09.2014.a seisuga 499 pedagoogi. Pedagoogide 

arv on viimasel viiel aastal olnud suhteliselt stabiilne. 

 

Tabel 44. Pedagoogide arv Narva lasteaedades aastatel 2010-2014 

Aasta  2010 2011 2012 2013 2014 

Pedagoogide arv 497 503 503 502 499 

 

Tabel 45. Pedagoogide ametikohtade arv Narva lasteaedades aastatel 2010-2014 

Aasta  2010 2011 2012 2013 2014 

Pedagoogide ametikohtade arv 492,575 490,700 526,325 505,125 481,950 

 

3.2.17 Pedagoogide vanus ja sugu 

Seisuga 10.09.2014. a. lasteaia pedagoogidest oli 8% vanuses kuni 30 aastat, 18% vanuses 30-

40, 34% vanuses 40 – 50.a., 30% vanuses 50 – 60.a., 10 % vanuses üle 60.a. Peaaegu kõik 

lasteaedade pedagoogid on naised. Seisuga 10.09.14 juhtis Narva lasteaedu 13% direktoreid 

vanuses 30-40 eluaastat, 35% vanuses 40-50, 22% vanuses 50-60, 30% vanuses üle 60 eluaasta.  

 

3.2.18 Pedagoogide kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele vastavus 

Lasteaia pedagoogide kvalifikatsiooninõuded on sätestatud haridusministri 26.08.2002. a 

määruses nr 65 „Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded”. 10.09.14. a 

seisuga lasteaedades töötavast 499 pedagoogist vastas andmete kogumise hetkel 

kvalifikatsiooninõuetele 436 pedagoogi (ca 87% üldarvust)
30

, keeleoskuse nõuetele vastas 139 

pedagoogi (27,6%). Seisuga 10.09.14 kvalifikatsiooninõuetele vastas 96% direktoritest, 

keeleoskusenõuetele vastas 47% direktoritest. 

 

Tabel 46. Kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele vastavate pedagoogide arv Narva 

lasteaedades aastatel 2009-2014 

Õppeaasta 
Pedagoogide 

üldarv 

Kvalifikatsiooninõuetele 

vastavate pedagoogide arv 

Keeleoskuse nõuetele 

vastavate pedagoogide arv 

2010/2011 503 432 139 

2011/2012 503 433 184 

2012/2013 502 436 212 

2013/2014 499 436 212 

 

                                                 
30

 Lasteaias töötava pedagoogi kvalifikatsiooninõuded on kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid. 
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3.2.19 Pedagoogide täiendusõpe 

Kõikides lasteaedades on välja töötatud koolitusstrateegiad, mis toetavad personali 

tasakaalustatud arendamist vastavalt vajadustele, reguleerivad koolituste korraldamisega seotud 

põhilisi küsimusi. Iga õppeaasta alguses koostatakse täpsemad koolituskavad juhindudes 

pedagoogilise kollektiivi koolitusvajadustest, töötajate ainealastest jm vajadustest, mis selguvad 

õppeaasta tulemustel eneseanalüüsi koostamisel ning personaliga arenguvestluste käigus.   

 

Seisuga 10.09.2014. a. on EHISe andmete järgi viimase 5 aasta jooksul läbis täiendusõpet 160 

tunni
31

 ja suuremas ulatuses 72% pedagoogidest. 

 

3.2.20 Pedagoogide ametijärgud 

Vastavalt haridusministri 02.10.2002 määrusele nr 69 „Pedagoogide atesteerimise tingimused ja 

kord” omistatakse õpetajale  noorempedagoogi, pedagoogi, vanempedagoogi või pedagoog-

metoodiku ametijärk. Narva lasteaedades töötavad õpetajad on valdavalt pedagoogi ametijärguga 

(82% üldarvust). Seisuga 10.09.2014.a oli EHISe andmetel Narva lasteaedades 27 

vanempedagoogi, ei olnud ühtegi pedagoog-metoodikut.  

 

Tabel 47. Narva lasteaedades töötavate pedagoogide ametijärgud aastatel 2009-2014 

Õppeaasta 

Ametijärguta 

pedagoogide 

arv 

Noorem-

pedagoogi 

ametijärguga 

õpetajate arv 

Pedagoogi 

ametijärguga 

õpetajate arv 

Vanem-

pedagoogi 

ametijärguga 

õpetajate arv 

Pedagoog-

metoodiku 

ametijärguga 

õpetajate arv 

2009/2010 33,5 24 440,125 - - 

2010/2011 39,5 19 446,5 4 - 

2011/2012 39 22 428 14 - 

2012/2013 39 25 416 22 - 

2013/2014 38 24 410 27 - 

 

Vastavasisulise täiendusõppe läbinud mentor-õpetajad töötavad 16 lasteaias, kokku on mentoreid 

57. Mentori ülesandeks on algaja-pedagoogi juhendamine, toetamine, nõustamine.  

 

3.2.21 Pedagoogide töötasud 

Kehtivale korra
32

 järgi sõltuvad lasteaedades töötavate pedagoogide kuutöötasu määrad 

vastavusest kvalifikatsiooninõuetele ja atesteerimisel omistatud ametijärgust: noorempedagoogi 

töötasu on 530 eurot kuus, pedagoogi 566 eurot, vanempedagoogi 663 eurot, pedagoog-

metoodiku töötasu on 810 eurot kuus. 24.09.14. a kinnitas Narva Linnavalitsus dokumendi 

„Narva munitsipaalsete kooleelsete lasteasutuste eelarve koostamisel töökohtade arvu ja 

tööjõukulude määramise kriteeriumide kinnitamine“, mille kohaselt 95%-100% täitumusega 

lasteaias töötavad rühmaõpetajad ja õpetajate abid võivad saada 10% lisatasu, kui sõimerühmas 

on 14 (vastava loa puhul kuni 16 last) ja aiarühmas on 20 (vastava loa puhul kuni 24) last. 

 

Narva lasteaiaõpetajate töötasude võrdlus teiste kohalike omavalitsustega näitab töötasude 

tõstmise vajadust, nt 2014. a. oli kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi töötasu Võrus 637 

eurot, Räpinas 696 eurot, Tartus 700 eurot, Elvas 773 eurot, Jõgeval 780 eurot kuus, Tallinnas 

800 eurot.  

 

                                                 
31

 Vastavalt „Pedagoogide atesteerimise tingimuste ja korra“ § 4 punktile 3 on täiendusõppe nimetatud tundide maht pedagoogide atesteerimise 

tingimuste seas: atesteerimisel muu hulgas hinnatakse, kas atesteeritav on läbinud viimase viie aastaga vähemalt 160 tundi aine- või pedagoogika- 
või ametialaseid kursusi või juhtimiskursusi, millest 80 tundi võib moodustada iseseisev enesetäiendamine, mida tõendab õppeasutuse juht, või 

õppinud kraadiõppes hariduse valdkonnas. 
32 Narva Linnavolikogu 21.02.2013 määrus nr 6. 
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Tabel 47a
33

. Lasteaiaõpetajate keskmine töötasu kuus Ida-Virumaal 2014.aastal 

Omavalitsus 
Lasteaiaõpetaja ühe keskmine kuine  

töötasu absoluutarv 

Aseri 597 

Avinurme 595 

Iisaku 595 

Illuka 910 

Jõhvi 648 

Kiviõli 610 

Kohla-Järve 531 

Kohtla-Nõmme 638 

Lohusuu 686 

Lüganuse 513 

Mäetaguse 797 

Narva 576 

Narva-Jõesuu 556 

Sillamäe 649 

Sonda 747 

Toila 776 

Tudulinna 611 

Vaivara 781 

Keskmine 588 

 

3.2.22 Pedagoogide vajaduse prognoos 
Igal aastal lahkub oma töökohalt lasteaias 45-50 pedagoogi, neist ainult 8-10 läheb 

vanaduspensionile. Kuna pedagoogide arv on jäänud aastast-aastasse suhteliselt stabiilseks, võib 

oletada, et valdav osa töökohalt lahkunutest jätkab tööd linna teistes lasteaedades. Igal aastal 

tuleb lasteaedadesse tööle keskmiselt 10-14 noort pedagoogi.  

 

Õppeaastal 2015/2016 jõuab pensioniikka 10 õpetajat, järgnevatel aastatel jääb pensioniikka 

jõudvate pedagoogide arv ka keskmiselt 10 ringi. Osa pensioniikka jõudnud pedagoogidest 

jätkab tööd samal töökohal, seega vakantsete kohtade arv lähiaastatel on ca 10 pedagoogilist 

ametikohta aastas.  

 

Tabel 48. Pensioniikka jõudvate pedagoogide arvu prognoos aastani 2020 

Õppeaasta Pensioniikka jõudvate õpetajate arv Õpetajate eriala 

2011/2012 19 Rühmaõpetaja, ujumiseõpetaja 

2012/2013 11 Rühmaõpetajad 

2013/2014 11 Rühmaõpetajad 

2014/2015 9 Rühmaõpetajad 

2015/2016 7 Rühmaõpetajad 

2016/2017 9 Rühmaõpetajad 

2017/2018 7 Rühmaõpetajad 

2018/2019 7 Rühmaõpetajad 

2019/2020 6 Rühmaõpetajad 

                                                 
33

 Tabel 47a lisati arengukava tekstisse pärast avalikku arutelu  täiendava infona Narva lasteaiaõpetajate taseme 

võrdluseks. Tabelis esitatud keskmine lähtub kõigi Ida-Virumaal töötavate õpetajate töötasudest ning arvestab seda, 

et eri omavalitsustes on erinev õpetajate arv.  Andmed http:\\riigiraha.fin.ee 
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3.2.23 Lasteaedade õppekeskkonna turvalisus, lasteaedade hoonete ja maa-alade tehniline 

seis 

 

Narva lasteaedade hooned on ehitatud valdavalt 1970.-80.ndatel aastatel. Hooned ja 

territooriumid vajavad pidevalt renoveerimist. Aastatel 2006-2008 alustati lasteaedade 

mänguväljakute renoveerimise programmi, mis on jäänud finantseerimise puudumise tõttu lõpule 

viimata. Viimastel aastatel on tähelepanu keskmes olnud eeskätt tuleohutus- ja 

tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamine. Järjepidevat tegevust tuleohutusnõuetele vastavuse 

saavutamise eesmärgil alustati aastal 2010: varustati kõik lasteaiad seestpoolt võtmeta avatavate 

lukkudega, 2012. aastal lõpetati automaatse signalisatsioonisüsteemi paigaldamise tööd ning 

jätkati turvavalgustuse paigaldamise ja tuletõkkesektsioonide moodustamise töödega. Kõigi 

lasteaedade vastavus tuleohutusnõuetele saavutati 2014. aasta lõpuks. Tervisekaitsenõuetele 

vastavuse saavutamisega seotud töödest on suuremahulisim kahtlemata lasteaedade siseruumide 

valgustite vahetamine kehtivatele standarditele vastavate valgustite vastu.  

 

Hetkeseisuga on linnas ainult kaks lasteaeda, mis on viimasel ajal täies mahus renoveeritud ning 

vastavad nii tuleohutus- kui tervisekaitsenõuetele: Päikese renoveerimine lõppes 2009.aastal, 

Pingviini ulatuslik rekonstrueerimine lõpetati 2012.aastal.  

 

Töökorras ujulad on olemas lasteaedades Sipsik, Päikene, Pingviin ja Cipollino. Lasteaedades 

Põngerjas ja Kuldkalake on tervisekaitsenõuetele mittevastavuse põhjusel ujulad suletud.   

 

Erilist tähelepanu vajavad lasteaedade pesuköögid: kahel lasteaial on pesu pesemine korraldatud 

naaberlasteaias (Kuuseke kasutab Põngerja pesukööki, Muinasjutt Karikakra pesukööki), kaks 

lasteaeda (Käoke ja Vikerkaar) rakendavad pesuteenuse ostmise katseprojekti.  

 

Viimastel aastatel on sagenenud köögiseadmete rikked. Kõik köögid renoveeriti täies mahus 

aastatel 2003-2004. On tõenäoline, et nüüd 10 aastat hiljem on kujunemas köökide uus 

renoveerimisvajadus. 

 

2004. aastal on tehtud kõikide lasteaedade hoonete tehniline ekspertiis (AS Noolsirge). Ilmselt 

on nüüd, kümme aastat hiljem, tekkinud uute ekspertiiside korraldamise vajadus
34

.  2012. aastal 

on tehtud kõikide lasteaedade elektripaigaldiste kontroll (OÜ Joala Elekter ja OÜ MHV 

Elektrikontroll); 2013. aastal tehti mänguväljakute tehniline ekspertiis (UÜ Baltik Büroo Grupp).  

 

Kõik lasteaiad on käivitanud riskianalüüsi teostamise süsteemi: töötanud välja riskianalüüsi 

juhendi, moodustanud riskianalüüsi komisjoni, analüüsinud ja hinnanud võimalikke riske. Üks 

kord aastas (septembris) esitavad lasteaiad Kultuuriosakonnale riskianalüüsi kokkuvõtted. 

Riskianalüüsi alusel tehtud kokkuvõtted näitavad eeskätt mänguväljakute renoveerimise 

vajadust, territooriumi piirdeaia, valgustuse ja asfaltkatte renoveerimise vajadust, paljudes 

lasteaedades on vajalik välisuste fonolukusüsteemiga varustamine. Lasteaedade direktorite 

arvates tõstaks nii laste kui töötajate turvatunnet lasteaiasisese elektroonse raadiosüsteemi 

paigaldamine (nn lasteaiaraadio).  

 

                                                 
34

 Sellele arvamusele jõudis 2014. a mais – septembris Narva Linnavalitsuse 30.04.14 korralduse nr 488-k alusel 

tegutsenud ajutine komisjon.  
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Tabel 49. Vajalikud remonttööd lasteaedade siseruumides
35

 

Lasteaed WC
36

 nõudepesuköögid fonolukud valgustid 

Marjake  x x  x 

Ojake  x   x 

Pääsuke  x x   

Tuluke  x x  x 

Karikakar    x  

Muinasjutt   x   

Potsataja   x   

Kaseke  x x x  

Kaseke (Maasikas)  x x x  

Kuuseke    x   

Väikevend  x x   

Punamütsike   x x x x 

Päikene      

Kakuke  x   x 

 Põngerjas      

 Kuldkalake  x  x  

 Tareke  x x  x 

Sipsik  x x x x 

Sädemeke  x x x x 

Pingviin     

Kirsike  x x  x 

Vikerkaar   x   

Сipollino x x  x 

Käoke  x x x x 

 

Tabel 50. Vajalikud remonttööd lasteaedade territooriumil 

Lasteaed mänguväljak piirdeaed 

Marjake Paigaldatakse 2015.a   

Ojake x  

Pääsuke  x 

Tuluke   

Karikakar   Paigaldatakse 2015.a x 

Muinasjutt  x x 

Potsataja  x 

Kaseke  x х 

Kaseke (endine Maasikas) x x 

Kuuseke  x 

Väikevend   

Punamütsike x x 

Päikene   

Kakuke x  

Põngerjas  Paigaldatakse 2015.a x 

                                                 
35

 Lasteaedade direktorite kirjade, Terviseameti ja Tuleohutuskontrolli büroo teatiste ja ettekirjutuste, samuti riskianalüüside kokkuvõtete alusel. 
36 WC – tualettruumide remonttööd; nõudepesuköögid – nõudupesuköökide remont; fonolukud – fonolukkude paigaldamine; valgustid – 

valgustite väljavahetamine. Andmed 2015.a mai seisuga.  
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Lasteaed mänguväljak piirdeaed 

Kuldkalake  x x 

Tareke x x 

Sipsik x  

Sädemeke   

Pingviin   

Kirsike   x x 

Vikerkaar x x 

Сipollino   

Käoke   

 

3.2.24 Kokkuvõtvalt lasteaedade kohta 

 Alates 2010. aastast on Narvas registreeritud laste arv langenud (registreeritakse ca 

500 last aastas). Laste arvu kasvu oodata ei ole lähiaastatel põhjust. 

 Alates 2013. aastast on langenud lasteaedades käivate laste arv: kui 2012. aastal oli ca 

3150, siis aastal 2014. a septembris oli ca 2880. Prognoosi kohaselt käib 2020.aastal 

lasteaedades ca 2700 last. Potentsiaalselt võivad lasteaiad vastu võtta kuni 4500 last. 

 Rühmade üldarv Narva lasteaedades ei olnud muutunud kuni 2014. a suveni. 2014. a 

hakkasid lasteaiad viima vastavusse rühmade arvu lasteaias käivate laste arvuga. 
Kui 2014. a kevadel oli 185 rühma (kohtade üldarv 3211), siis 2014.a sügisel on 173 

(kohtade üldarv 3014).   

 Rühmade täitumus on langenud. Viimastel aastatel on sõimerühmade keskmine 

täitumus oli ca 12,5-13,5 lapse tasemel. Aiarühma keskmine täitumus oli ca 17-18 

lapse tasemel.  

 Sisseränne ca 5 korda ületab väljarände. 

 2014. a septembri seisuga käis Narva lasteaedade sõimerühmades 78,5% Narvas 

registreeritud lastest vanuses 0-3 eluaastat ja aiarühmades 95,5% Narvas 

registreeritud lastest vanuses 4-6 eluaastat. 

 Enamasti saavad koolieelikud ettevalmistuse kooliks lasteaedades. Vähemalt aasta 

enne kooli lasteaias mitte käinud laste arv on väike. Kõikidel koolieelikutel on võimalik 

külastada üldhariduskooide juures tegutsevaid eelkoole, kus lapsed tutvuvad kooliga, 

tulevaste õpetajate ja klassikaaslastega ning õpivad mängides. 

 Enamik vanematest ei juhindu lasteaia valimisel lasteaia teeninduspiirkonnast, vaid 

pigem muudest asjaoludest. 

 Vabade õppekohtade arv Narva lasteaedades on võrreldes 2012.aastaga kasvas 

2014.aastaks ca 3 korda.  

 Lapsekoha keskmine arvestuslik maksumus oli 2015. a novembris 273,08 eurot. 

Neljarühmalistes lasteaedades maksab lapsekoht 319-336 eurot, 6-9rühmalistes 

lasteaedades on lapsekoha maksumus 267-320 euro vahel, 10-12rühmaliste lasteaedade 

õppekoht on 253-285 euro vahel. 

 Õppekoha tegelik maksumus on viimasel kahel aastal tunduvalt kasvanud.  

 Õppekoha tasu on viimasel viiel aastal aastal tõusnud ainult seoses töötasu 

alammäära suurendamisega. 

 Kõikides lasteaedades on olemas oma asutuses väljatöötatud õppekava, mis on kooskõlas 

koolieelse lasteasutuse riikliku õppekavaga. Suurt tähelepanu osutatakse õppetöös laste 

üldturvalisuse ja liiklusohutuse kasvatamisele. Linnas tegutseb 8 metoodilist ühendust. 

 IKT-vahenditest kasutatakse kõige sagedamini SMART-tahvleid ja projektoreid. IKT-

vahendite efektiivsemat kasutamist takistab infotehnoloogi puudumine lasteaedades: on 

vaja spetsialisti, kes hooldaks ja teenindaks lasteaedades kasutusel olevat IKT-vara 

ning kes hoolitseks arvutite plaanipärase uuendamise eest. 
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 Kõikides lasteaedades õpetatakse lastele 4.eluaastast eesti keelt. Keelekümblusmetoodika 

järgi töötavad rühmad lasteaedades Potsataja, Päikene, Kirsike, Punamütsike, Tareke, 

Käoke, Kakuke, Cipollino ja Vikerkaar. Osalise keelekümblusega ja kakskeelsed rühmad 

on avatud lasteaedades Põngerjas ja Kakuke. Inglise keelt õpetatakse kahes Narva 

lasteaias – Sädemeke ja Tareke 

 Neljas lasteaias on avatud rühmad hariduslike erivajadustega lastele: Pingviinis on 7 

rühma (2 rühma kehapuudega, 1 rühm pervasiivsete arenguhäiretega lastele, 1 

tasandusrühm, 2 arendusrühma, 1 rühm liitpuudega lastele). 2 tasandusrühma on 

Väikevennas ja 1 tasandusrühm Kuusekeses. Muinasjutus töötab 2 rühma meelepuudega 

lastele ja 1 arendusrühm. Üksikute vabade kohtade olemasolu erirühmades näitab, et 

hetkel avatud kohtade arvust piisab ning uusi tekitada pole vaja.  

 Psühholoog töötab ainult ühes lasteaias (Pingviin). Kuigi psühholoogiline teenus on 

lastel vajalik, ei ole psühholooge üheski teises Narva lasteaias. 

 Pedagoogide arv on viimasel viiel aastal olnud suhteliselt stabiilne (ca 500). Kõige 

rohkem on pedagooge vanuses 40 – 50 a. ja vanuses 50 – 60 a., 10 % on vanuses üle 60 

a. Peaaegu kõik lasteaedade pedagoogid on naised.   

 Õppeaastal 2015/2016 jõuab pensioniikka 10 õpetajat, järgnevatel aastatel jääb 

pensioniikka jõudvate pedagoogide arv ka keskmiselt 10. Osa pensioniikka jõudnud 

pedagoogidest jätkab tööd samal töökohal, seega vakantsete kohtade arv lähiaastatel ei 

ületa 10 pedagoogilist ametikohta aastas.  

 Ca 87% pedagoogidest vastab kvalifikatsiooninõuetele. Keeleoskuse nõuetele vastab 

ca 27 % pedagoogidest. 21 keelekümbluse õpetajast vastab kvalifikatsiooni- ja 

keelenõuetele 16. 

 Narva linnaeelarve alushariduse osa on 22% (üks surimatest Eestis). Vaatamata sellele 

ei jätku alusharidusele eraldatud summast pedagoogide töötasude tõstmiseks ja 

remonttöödele lasteaedade siseruumides ja maa-aladel. Narva lasteaiatöötajate 

töötasud on Eesti madalaimad. 

 Ca 30% pedagoogidest ei ole läbinud viie aastaga täiendusõpet vähemalt 160 tunni 

ulatuses. 

 Kõigi Narva lasteaedade hooned ja maa-alad (va Päikene ja Pingviin) vajavad 

investeeringuid.  
 

3.3 Narva munitsipaalüldhariduskoolid 

 

3.3.1 Koolide arv, õppekohtade arv, õpilaste arv 

Narvas on 12 üldhariduskooli, neist 10 on munitsipaalkoolid. 10.09.14. a seisuga õppis Narva 

koolides 6088 õpilast, munitsipaalkoolides 5528 õpilast. Kokku on Narva munitsipaalkoolides 

normatiivsete õppekohtade arv 8899. Kõige rohkem normatiivõppekohti on Soldino 

gümnaasiumis (1528), Pähklimäe gümnaasiumis (1420) ja Keeltelütseumis (1348).  

 

Tabel 51. Normatiivne õppekohtade arv Narva koolides (EHISe andmetel)
37

 

Kool Normatiivne kohtade arv koolis 

Kesklinna Gümnaasium 1014 

Eesti Gümnaasium 312 

Kreenholmi Gümnaasium 860 

6.Kool 830 

                                                 
37

 Normatiivne õppekohtade arv näitab kooli tüübist, klasside/õpperühmade koosseisust või rakendatavatest õppekavadest 

tulenevat maksimaalset võimalikku õppekohtade arvu õppeasutuses. Teiste sõnadega, see on maksimaalne võimalik õpilaste arv, 

keda on õppeasutuses samaaegselt ühes vahetuses võimalik õpetada, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud 

klassi täitumuse ülemistest piirnormidest, õppeasutuse tegelikust ruumiprogrammist ning tervisekaitsenõuetest tulenevate 

piirangutega. 
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Kool Normatiivne kohtade arv koolis 

Peetri Kool 818 

Paju Kool 620 

Pähklimäe Gümnaasium 1420 

Soldino Gümnaasium 1528 

Keeltelütseum 1348 

Täiskasvanute kool 149 

Kokku  8899 

 

Õpperuumide pindala andmed näitavad, et keskmiselt on ühe õpilase kohta ca 3-4 m². Kõige 

suurem pindala on ühe õpilase kohta Peetri koolis (ca 13 m²), kõige väiksem on Pähklimäe 

gümnaasiumis (2,75 m²). Võrreldes teiste koolidega on suhteliselt suur pindsala ühe õpilase 

kohta ka Paju koolis (9,30 m²). Paju koolis on ruutmeetrite suurem arv õpilase kohta seletatav 

selles koolis individuaalsete õppevormide rakendamise ja väikeklassis õpetamise vajadusega.  

 

Tabel 52. Narva munitsipaalkoolide õpperuumide pindalad 
38

  

Asutus Klassiruumid Töökoda Spordisaal Kokku 

m
2
 ühe 

õpilase 

kohta 

Kesklinna Gümnaasium 2941,3 65 274 3280,3 3,57 

Eesti Gümnaasium  1050,7 208,6 282,5 1541,8 7,55 

Kreenholmi Gümnaasium 1940 270,5 799,5 3010 4,21 

6. Kool 1332 148,4 320,9 1801,3 4,64 

Peetri Kool 1847,1 180,3 184,8 2212,2 13,01 

Paju Kool 1339,5 140,8 268,8 1749,1 9,30 

Pähklimäe Gümnaasium 2232,1 128,2 299,3 2659,6 2,75 

Soldino Gümnaasium 2303,6 133,4 443 2880 3,28 

Keeltelütseum 2432,7 130,8 653,1 3216,6 3,28 

 

Narva suuremad munitsipaalkoolid on Keeltelütseum (EHISe andmetel 10.09.2014. a seisuga 

979 õpilast), Pähklimäe gümnaasium (967 õpilast), Kesklinna gümnaasium (918 õpilast), 

Soldino gümnaasium (876 õpilast), Kreenholmi gümnaasium (714 õpilast). Väiksemad on 

õpilaste arvu poolest Peetri kool (170 õpilast), Paju kool (188 õpilast) ja Eesti gümnaasium (204 

õpilast).  

 

Õpilaste arvu üldpilt on stabiilne, kuid kooliti on täitumus muutumas: viimastel aastatel on 

langemas õpilaste arv Peetri koolis, Paju koolis, Eesti gümnaasiumis. Kahel viimasel aastal on 

Täiskasvanute kool näidanud õpilaste langust: 2013/14. õa-l õppis selles koolis 178 õpilast, 

2014/15. õa alguses 124 õpilast. Vähenenud on 6. kooli õpilaste arv, mis on seotud eeskätt tema 

põhikooliks ümberkorraldamisega alates 2014/15. õa-st. Viimasel viiel aastal langes Peetri kooli 

täitumus 76 õpilase võrra, Paju kooli täitumus 63 õpilase võrra, Eesti gümnaasiumi täitumus 29 

õpilase võrra,  Täiskasvanute kooli 140 õpilase võrra. Õpilaste arvu poolest on stabiilsed 

Kreenholmi gümnaasium (ca 715 õpilast). Neljas koolis õpilaste arv on kasvanud: Kesklinna 

gümnaasiumis 117 õpilase võrra, Pähklimäe gümnaasiumis 134 õpilase võrra, Soldino 

gümnaasiumi 44 õpilase võrra, Keeltelütseumis 58 õpilase võrra.  

 

                                                 
38

 Eesti üldharidussüsteemi arengukava üks eesmärkidest on vähendada ruutmeetrite arv ning tõsta koolide pindade 

kasutuse efektiivsust. 



 42 

Tabel 53. Õpilaste arv Narva koolides aastatel 2010-2014
39

 

Kool 
Õpilaste arv 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kesklinna Gümnaasium 801 806 823 866 918 

Eesti Gümnaasium 233 229 221 217 204 

Vanalinna Riigikool 394 434 441 456 463 

Kreenholmi Gümnaasium 717 731 713 710 714 

6.Kool 522 484 504 473 388 

Peetri Kool 246 220 209 196 170 

Paju Kool 251 218 214 193 188 

Pähklimäe Gümnaasium 833 866 874 919 967 

Soldino Gümnaasium 832 821 841 845 876 

Keeltelütseum 921 940 937 925 979 

Täiskasvanute kool 264 254 162 178 124 

Õigeusu Humanitaarkool  77 73 100 97 97 

Kokku 6091 6076 6039 6075 6088 

 

Narva koolides õppivate laste arv on aastast-aastasse langenud: kuni aastani 2009 vähenes 

õpilaste arv umbes 250 lapse võrra aastas. Viimasel kahel aastal langemine on aeglustunud ning 

laste arv Narva koolides on olnud suhteliselt stabiilne. Samas klassikomplektide arv ei ole 

viimasel viiel aastal langenud, vaid on näidanud hoopis vastupidist trendi – klassikomplekte on 

nüüd isegi veidi rohkem. Väikest kasvu võib seletada hariduslike erivajadustega laste toeks 

rakendatavate õppevormidega: vajadusel avatakse koolides eri- ja väikeklasse.  

 

Tabel 54. Klassikomplektide arv Narva koolides aastatel 2010-2014 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Klassikomplektide arv 283 286 290 296 304 

 

Kõige suurema tavaklassikomplektide keskmise täitumusega on Pähklimäe gümnaasium 

(keskmiselt 26,3 last klassis), Täiskasvanute kool (24,8), Kesklinna gümnaasium (24,7) ja 6.kool 

(24,2).  

 

Kõige madalama täitumusega on munitsipaalkoolidest Peetri kool (keskmiselt 16,5 last klassis), 

Eesti gümnaasium (17), Paju kool (17,9). Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 26 lõike 1 järgi 

on klassi täitumuse ülemine piirnorm põhikoolis 24 õpilast. 

 

Tabel 55. Koolide tavaklasside keskmine täitumus (EHISe andmed 10.09.14. a seisuga)
40

 

Kool 

Õpilaste arv 

tavaklassides (sh 

keelekümblusklassid) 

Klassikomplektide 

arv 

Klasside 

keskmine 

täitumus koolis 

Kesklinna Gümnaasium 915 37 24,7 

Eesti Gümnaasium 204 12 17 

Vanalinna Riigikool 463 21 22 

Kreenholmi Gümnaasium 714 30 23,8 

6.Kool 315 13 24,2 

Peetri Kool 166 10 16,5 

                                                 
39

 EHISe andmed 10.septembri seisuga. 
40

 Keskmine täitumus arvutati tavaklasside täitumuse põhjal (st väikeklassid ja üks-ühele õppevorm arvati 

arvestamisel välja).  
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Paju Kool 125 7 17,9 

Pähklimäe Gümnaasium 946 36 26,3 

Soldino Gümnaasium 872 36 24,2 

Keeltelütseum 977 42 23,3 

Täiskasvanute kool 124 5 24,8 

Õigeusu Humanitaarkool  97 10 9,7 

Kokku 5918 258 21,4 

 

Õpilaste arv kooliastmeti on aja jooksul muutumas: viimastel aastatel on veidi kasvanud õpilaste 

arv kolmandas kooliastmes. Kõige suurem on esimene kooliaste, kõige vähem õpilasi on 

neljandas kooliastmes. Munitsipaalkoolides on kõige rohkem lapsi esimeses ja teises 

kooliastmes, mis perspektiivis tähendab, et järgmisel viiel aastal ei ole õpilaste arvu langust 

oodata.  

 

Tabel 56. Õpilaste arv Narva koolides kooliastmeti aastatel 2010–2014
41

 

Õppeaasta 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 

Õpilasi I kooliastmes 1817
42

/1667 1803/1650 1834/1673 1837/1665 1825/1652 

Õpilasi II kooliastmes 1597/1452 1703/1563 1762/1601 1754/1592 1712/1551 

Õpilasi III kooliastmes 1560/1437 1518/1375 1509/1365 1572/1431 1662/1525 

Õpilasi IV kooliastmes 1117/1064 1052/981 934/859 912/834 889/800 

 

Õpilaste arv koolides õppeaasta alguses ja õppeaasta keskel on suhteliselt stabiilne, mis 

tähendab, et õpilaste liikumine koolide vahel õppeaasta lõikes on minimaalne. Õpilaste arvu 

tõusu õppeaasta keskel näitab vaid Täiskasvanute kool.  

 

Tabel 57. Koolides õppivate õpilaste arv 10. septembri ja 10. jaanuari seisuga 

Kool 
Õpilaste arv 10.09 ja 10.01 seisuga 

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
43

 

Kesklinna Gümnaasium 801/802 806/800 823/811 866/864 918/916 

Eesti Gümnaasium 233/230 229/235 221/223 217/213 204/203 

Vanalinna Riigikool 394/390 434/432 441/436 456/455 463/464 

Kreenholmi Gümnaasium 717/711 731/727 713/710 710/695 714/715 

6.Kool 522/515 484/479 504/499 473/475 388/383 

Peetri Kool 246/252 220/220 209/215 196/203 170/171 

Paju Kool 251/247 218/220 214/217 193/198 188/196 

Pähklimäe Gümnaasium 833/830 866/860 874/873 919/915 967/961 

Soldino Gümnaasium 832/824 821/817 841/834 845/835 876/869 

Keeltelütseum 921/914 940/927 937/917 925/923 979/972 

Täiskasvanute kool 264/261 254/267 162/178 178/209 124/154 

Õigeusu Humanitaarkool  77/81 73/80 100/98 97/94 97/96 

 

                                                 
41

 EHISe andmed 10.septembri seisuga. 
42

 Õpilaste arv kõigis Narva koolides/ õpilaste arv munitsipaalkoolides. 
43

 Seisuga 10.09.14 ja 10.01.2015 



 44 

Esimesse klassi astuvate õpilaste arv võrreldes Narvas 7 aastat tagasi sündinud laste arvuga on 

viimasel viiel aastal oli ca 94%.  

 

Tabel 58. Narva koolidesse esimesse klassi astuvate laste arv võrreldes 7 aastat tagasi 

sündinud laste arvuga 

Sünniaasta 
Sündinud laste 

arv 

1. klassi astumise 

aasta 

1.klassi astunud 

õpilaste arv 

1.klassi astunud 

laste % 7 aastat 

tagasi sündinud 

laste arvust 

2003 609 2010 601 98,7 

2004 677 2011 606 89,5 

2005 706 2012 648 91,8 

2006 628 2013 607 96,7 

2007 636 2014 580 91,2 

 

Kõige rohkem lapsi tuleb esimesse klassi Pähklimäe gümnaasiumisse ja Kesklinna 

gümnaasiumisse (viimasel kahel õppeaastal on õpilaste arv nende koolide esimestes klassides üle 

100). Esimesse klassi astuvate õpilaste arvu tunduvat langust on märgata Peetri koolis, kuhu 

2014/15. õa-l tuli esimesse klassi õppima 5 õpilast.  

 

Tabel 59. 1.klassi astuvate laste arv Narva koolides aastatel 2010-2014 

Kool 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

Kesklinna Gümnaasium 85 97 118 106 103 

Eesti Gümnaasium 22 19 17 17 14 

Kreenholmi Gümnaasium 80 80 70 69 64 

6. Kool 34 52 59 40 36 

Peetri Kool 21 18 15 12 5 

Paju Kool 19 9 18 5 11 

Pähklimäe Gümnaasium 88 87 88 106 110 

Soldino Gümnaasium 87 68 101 104 94 

Keeltelütseum 119 122 101 89 86 

Vanalinna Riigikool 38 47 50 49 48 

Õigeusu Humanitaarkool 8 7 11 10 9 

Kokku 601 606 648 607 580 

 

Kõik Narva koolid (va Eesti gümnaasium, Vanalinna Riigikool, Õigeusu Humanitaarkool) 

omavad piirkonda, mida nad teenindavad elukohajärgse koolina
44

. Elukohajärgsed 

munitsipaalkoolid saavad 15. märtsiks nimekirja, kus on loetletud koolikohustuslikud lapsed, 

kelle jaoks see kool on elukohajärgne. Kool peab esmajärjekorras tagama õppekohad lastele, 

kellele see kool on elukohajärgne. Samas on vanematele kooli valik suhteliselt vaba. Vanemate 

eelistusi kõige ilmekamalt kajastab kooli poolt oodatud laste arv ning kooli 1.klassi tegelikult 

tulnud õpilaste arv: 6.kooli tuli 2014/15. õa-l 28 lapse võrra vähem kui oli 15.03.14. a 

nimekirjas, Paju kooli 44 lapse võrra vähem, Peetri kooli tuli 104 lapse võrra vähem. 

Populaarseimad vanemate seas on Kesklinna gümnaasium (tuli 17 lapse võrra rohkem kui oli 

15.03.14. a nimekirjas) ja Pähklimäe gümnaasium (44 lapse võrra rohkem).  

 

                                                 
44

 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 7 lõike 4 alusel.
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Tabel 60. Laste arv 15.märtsi seisuga nimekirjas elukoha järgi  

Kool 2012/13 2013/14 2014/15 

Kesklinna Gümnaasium 82 67 86 

Kreenholmi Gümnaasium 63 74 61 

6.Kool 62 53 64 

Peetri Kool 108 117 109 

Paju Kool 70 68 55 

Pähklimäe Gümnaasium 72 71 66 

Soldino Gümnaasium 95 89 84 

Keeltelütseum 73 68 73 

 

Vaatamata sellele, et elukohajärgne kool on kinnitatud Narva Linnavalitsuse määrusega
45

 on 

üleminek ühest koolist teise kooli suhteliselt lihtne. Alates 2010.aastast korraldati Narvas 

õpilaste jaoks koolibussi teenus, alates 2013/14. õa-st on Narva ühistranspordi kasutamine olnud 

kõikidele õpilastele tasuta.  

 

3.3.2 Õpilaste sisse- ja väljaränne 

Narva on suure siseneva õpirändega linn teiste Ida-Virumaa omavalitsuste seas
46

. 10.09.2014. a 

seisuga oli Narva koolides õppival 281 õpilasel elukoht väljaspool Narva linna. Kõige rohkem 

on Narva munitsipaalkoolides õpilasi, kelle elukoht on Vaivara vallas ja Narva-Jõesuus. Kõige 

laiem õpilaste geograafia on Narva Keeltelütseumis, kus õpib lapsi nii Narva-Jõesuust, Vaivara 

vallast, kui ka Jõhvist ja Sillamäelt. Teistest kohalikest omavalitsustest tulnud laste arv on 

aastast-aastasse kasvamas. 

 

Tabel 61. Sisseränne (teistest KOVidest õpilased Narva koolides) aastatel 2010-2014 

Aasta Õpilaste arv 

seisuga 10.09.2010.a. 254 

seisuga 10.09.2011.a. 269 

seisuga 10.09.2012.a. 265 

seisuga 10.09.2013.a. 273 

seisuga 10.09.2014.a. 281 

 

Seisuga 10.09.2014. a õppis 95 õpilast, kelle elukoht on Narva linnas, teiste kohalike 

omavalitsuste koolides. Kõige rohkem õpilasi õppis Narva-Jõesuus ja Tallinnas. Narvasse 

õppima tulnud õpilaste arv (õpilaste sisseränne) on peaaegu kolm korda suurem kui õpilaste 

väljaränne. 2014. a seisuga on väljaspool Narva õppivate õpilaste arv tunduvalt langenud. 

 

Tabel 62. Väljaränne (Narva lapsed, kes on õppinud teiste KOVide koolides) aastatel 2010-

2014 

Aasta Õpilaste arv 

seisuga 10.09.2010.a. 108 

seisuga 10.09.2011.a. 131 

seisuga 10.09.2012.a. 139 

seisuga 10.09.2013.a. 144 

seisuga 10.09.2014.a. 95 
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 Narva Linnavalitsuse 23.03.2011 määruse nr 314 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise 

tingimused ja kord“ muutmine. 
46

 Vastavalt 2011. a IVOLi tehtud uurimusele on peamiste õpirände tõmbekeskused Ida-Virumaal Kohtla-

Järve, Jõhvi vald ja Kiviõli linn.  
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3.3.3 Õpilaste arvu prognoos  

Toetudes põhikooliastmes õppivate õpilaste olemasolevale arvule koostati linna koolide 

gümnaasiumiastme täitumuse prognoos kuni aastani 2020. Prognoosi koostamisel toetuti kooli 

põhikooliastme õppivate õpilaste olemasolevale arvule
47

, gümnaasiumiastmes õpingute 

jätkamise õpilaste arvu protsendiks ümardati 60%-ni.  

 

Prognoos näitab, et õpilaste arv munitsipaalkoolides veidi tõuseb aastaks 2016 ning alates aastast 

2017 hakkab langema jõudes 2021. aastaks üldarvu ca 5000 õpilast. Narva koolide õpilaste 

üldarv langeb aastaks 2021 ca 550 õpilase võrra. 

 

Tabel 63. Narva koolides õpilaste arvu prognoos aastani 2021 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Õpilaste arv munitsipaalkoolides 5525 5587 5608 5526 5441 5280 5148 5005 

Õpilaste arv kõikides Narva koolides 6085 6155 6180 6091 5999 5821 5676 5521 

 

Alates 2017. aastast  hakkab põhikooliastme õppivate õpilaste arv langema: 2018.aastal on 

munitsipaalkoolides võrreldes eelmise aastaga juba ca 100 õpilase võrra vähem (üldarv väheneb 

ca 120 õpilase võrra). Aastaks 2021 väheneb munitsipaalkoolide põhikooliastmes õppivate 

õpilaste üldarv võrreldes 2014. aastaga ca 740 õpilase võrra (kõikides Narva koolides 810 

õpilase võrra).   

 

Tabel 64. Põhikooliastmes õppivate õpilaste arvu prognoos aastani 2021 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Õpilaste arv munitsipaalkoolides 4725 4737 4701 4563 4453 4294 4171 3988 

Õpilaste arv kõikides Narva koolides 5196 5209 5170 5018 4897 4722 4587 4386 

 

Prognoos näitab, et aastatel 2015–2017 kasvab Narva koolide gümnaasiumiastme õpilaste arv ca 

50 õpilast aastas. Aastatel 2018-2020 kasv aeglustub ning jälle hakkab gümnasistide arv 

kasvama 2021. aastal.  Aastaks 2021 on oodata, et Narva koolides õpib 1135 gümnasisti, mis 

tähendab, et gümnasistide üldarv kasvab võrreldes 2014. aasta üldarvuga (676/889) ca 250 

õpilase võrra. 

 

Tabel 65. Gümnaasiumiastmes õppivate õpilaste arvu prognoos aastani 2021 

Aasta 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Õpilaste arv munitsipaalkoolides 676 725 783 839 864 862 853 893 

Õpilaste arv kõikides Narva koolides 889 946 1010 1073 1102 1099 1089 1135 

 

3.3.4 Õpilaste arv gümnaasiumiastmes, Narva gümnaasiumid 

2012. a jaanuaris avaldas Haridus- ja Teadusministeerium gümnaasiumivõrgu korrastamise 

lähtealused
48

, mille eesmärkideks on kõigile gümnaasiumilõpetajatele tasuta kõrghariduse 

omandamiseks võrdse lävepaki loomine ja kõigis piirkondades õppe kõrge kvaliteedi ja 

valikuvõimaluste loomine, üle riigi koolivõrgu efektiivne korraldus. Haridus- ja 

Teadusministeerium tõi eespool nimetatud dokumendis välja, et suuremates linnades (Tallinnas, 

Tartus, Pärnus ja Narvas) on otstarbekas pidada vähemalt 5 paralleeli ehk ligikaudu 540 

                                                 
47

 Lähtuti õpilaste arvust kooliastmes kõikides Narva üldhariduskoolides (EHISe andmetel seisuga 

10.09.11) alates 2011/12.õa 1.kooliastmest.  
48

 Ministri  kiri 13.01.12 nr 1.1-11/12/273 ”Gümaasiumivõrgu korrastamise ühtsetest lähtealustest”. 
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õpilasega gümnaasiumid. Arvu põhjenduseks on suuremad valikuvõimalused õpilastele ja 

suurem ökonoomsus kooli pidajale.  

 

2014. a avaldatud arengukava ”Tark ja tegus rahvas 2015-2018” seostab ka koolivõrgu 

korrastamise vajadust kõigile õpilastele võrdsete võimaluste tagamisega. Nimetatud arengukavas 

rõhutatakse, et koolivõrgu korrastamine ei pea tähendama koolide, vaid eelkõige kooliastmete 

sulgemist ja koolide liitmist.  

 

2011.aastal osales Narva IVOLi korraldatud uurimuses „Regionaalse haridusvõrgustiku 

perspektiivne väljaarendamise kava metoodika väljatöötamine Ida-Virumaa näitel“
49

, milles 

otsiti gümnaasiumivõrgu kujundamise paremaid lahendusi just Ida-Virumaale. Nimetatud 

uurimuses peeti gümnaasiumiastme õpilaste minimaalseks otstarbekaks arvuks 108. Uurimuse 

tulemusena esitati 3 võimalikku stsenaariumi: esimese stsenaariumi järgi pidi Ida-Virumaale 

jääma 1-2 suurt gümnaasiumi, teise stsenaariumi järgi pidi maakonna igasse linna jääma üks 

gümnaasium, kolmanda stsenaariumi järgi pidid tööd jätkama kõik olemasolevad gümnaasiumid. 

2014. a lõpus on teada, et Ida-Virumaal tegid  koolivõrgustiku ümberkorraldamise otsuseid kolm 

omavalitsust:  Sillamäel tegutseb munitsipaalgümnaasium, 2014. a kevadel tehti kokkulepe 

Kohtla-Järve riigigümnaasiumi asutamisest. 2014. a sügise seisuga on alustatud Jõhvi 

riigigümnaasiumi loomisega.  

 

Narvas on koolivõrgustiku küsimust käsitletud ja kaalutud, samuti on tehtud teatud samme 

koolivõrgu optimeerimise suunas. 23.03.14. a võttis Narva Linnavolikogu otsuse Narva 6. kooli 

ümberkorraldamisest, mille kohaselt 6. koolis ei avatud alates 2014. a 1. septembrist 

gümnaasiumiklasse. 03.04.14. a moodustati Narva Linnavolikogu hariduskomisjoni juures Narva 

koolivõrgu korrastamise töörühm. 14.08.14. a võttis Narva Linnavolikogu vastu otsuse Narva 

Eesti Gümnaasiumi riigile üleandmisest tingimusel, et moodustatakse 2 põhikooli 

(keelekümbluse põhikool ja eesti õppekeelega põhikool) ning ühine gümnaasium. 19.03.14. a 

kehtestas Narva Linnavalitsus korraldusega nr 299-k 10. klassi moodustamisel õpilaste arvu 

alumise piirnormi, mille kohaselt kõik Narva gümnaasiumiastmega munitsipaalkoolid 

juhinduvad 10. klasside moodustamisel sellest, et 10. klass (või gümnaasiumiõppe 1. aasta 

õpperühm) avatakse ainult siis, kui selles on vähemalt 36 õpilast. 2014. a juulis haridusteenistuse 

korraldatud teenistuslik järelevalve näitas, et kõikides (va Täiskasvanute kool) 

gümnaasiumiklassidega koolides on 10. klassi astuvate õpilaste arv 36 ja suurem, seega 10. 

klassid avati 01.09.14. a kõikides gümnaasiumiastmega koolides (Kesklinna gümnaasium, 

Kreenholmi gümnaasium, Soldino gümnaasium, Pähklimäe gümnaasium, 

Humanitaargümnaasium). Arvestades Täiskasvanute kooli eripära ei rakendatud selle kooli 

suhtes Narva linnavalitsuse korraldusega 10. klassi täitumuse alumist piirnormi ning anti luba 

avada 10. klass ka väiksema õpilaste arvuga
50

.  

 

Kõige suurema gümnaasiumiastmega munitsipaalüldhariduskoolid on Narvas 2014. a septembri 

seisuga Soldino gümnaasium (150 gümnasisti), Kreenholmi gümnaasium (135), Keeltelütseum 

(131). Kokku õppis Narva munitsipaalkoolide gümnaasiumiastmes EHISe andmetel 10.09.14. a 

seisuga 676 õpilast. Lähiaastatel gümnasistide arv Narva koolides hakkab kasvama ning 2018. 

aastal ületab ca 850 õpilase.  
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 Uurimuse kallal töötati ajavahemikul jaanuarist detsembrini 2011. Projekti juhtis ja tegi 

majandusarvestused Cumulus Consalting OÜ. Koolivõrgu ülevaate koostas ja arengualternatiivide 

väljatöötamise korraldas Tallinna Ülikooli Eesti Tuleviku-uuringute Instituut. Kohalike omavalitsuste 

intervjuud ja partnerseminarid viis läbi Nutifikaator OÜ. 
50

 Narva Linnavalitsuse 16.07.2014. a korraldus nr 811-k ”Täiskasvanute Kooli 10. klasside 

moodustamisel täitumuse alumise piirnormi rakendamata jätmine”.  
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Gümnaasiumiastmes õpingud katkestanud õpilaste arv on märkimisväärne ainult Täiskasvanute 

koolis. 

 

Tabel 66. Gümnaasiumis õpingud katkestanute arv 

Kool 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Eesti Gümnaasium - 1 2 - 

Pähklimäe Gümnaasium - - 3 - 

Soldino Gümnaasium - 1 - 1 

Keeltelütseum - - - 1 

Täiskasvanute Kool 32 69 50 72 

Kokku 32 71 55 74 

 

3.3.5 Hariduskulu 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõike 3 alusel katab munitsipaalkooli kulud kooli pidaja. 

Lähtudes munitsipaalkoolide õpilaste arvust, määratakse riigieelarve seadusega igal aastal 

riigieelarvest toetus valdadele ja linnadele munitsipaalkoolide õpetajate, direktorite ja 

õppealajuhatajate töötasu ning täienduskoolituse, investeeringute ning õppevahenditega seotud 

kulude katmiseks. Kui õppevahenditega seotud kulud on kaetud või kooli õppekava ei nõua 

nende õppevahendite kasutamist, võib õppevahenditega seotud kulude katmiseks riigieelarvest 

eraldatud toetust kasutada kooli õppekava läbimiseks vajalike muude õppevahendite tasuta 

kasutamise võimaldamiseks.  

 

Olenevalt õpilaste ja klassikomplektide arvust ning kooli suunitlusest kõigub linnaeelarvest 

hariduskulu ühe õpilase kohta (õpilaskoha maksumus) Narva koolides 33-35 eurost kuus 

(Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium, Täiskasvanute kool) 98-128 euroni kuus (Peetri 

kool, Paju kool).  

 

Tabel 67. Õpilaskoha maksumus Narva munitsipaalkoolides
51

 

Kool 
Õpilaste arv

52
 

Õpilaskoha 

maksumus kuus 

P
53

 G kokku LE 

Kesklinna Gümnaasium 773 109 882 33 

Eesti gümnaasium 169 41 210 80 

Kreenholmi gümnaasium 586 115 701 44 

6.kool 392 54 446 52 

Peetri kool 192 - 192 98 

Paju kool 195 - 195 128 

Pähklimäe gümnaasium 832 100 932 33 

Soldino gümnaasium 714 135 849 33 

Keeltelütseum 828 114 942 38 

Täiskasvanute kool 11 170 181 35 

KOKKU/ 

KESKMINE 

4 

692 
838 5530 44 
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 Täpsustatud eelarve rahastamise allikate lõikes määratud seisuga 22.10.2014.  
52

 Õpilaste arv on määratud kuude järgi kaalutud keskmise väärtsusena (alates 10.01.2014. a  ja alates 

10.09.2014. a õpilaste arvu vahel) 
53

 P- põhikooliastmes, G- gümnaasiumiastmes, LE- linnaeelarvest 
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3.3.6 Õppetöö korraldus 

 

3.3.6.1 Koolide õppesuunad, õppetöö eripära, IKT 

Kõigis Narva koolides on välja kujunenud õppetöö kindlad suunad ja kallakud: Kesklinna 

gümnaasiumis – keeleõpe, robootika,  varajane ja hiline keelekümblus, Eesti gümnaasiumis – 

eesti keel ja kultuur, Kreenholmi gümnaasiumis – matemaatika, loodus- ja sotsiaalainete süvaõpe 

alates põhikooliastmest, 6.koolis – keskkonnateadlikkuse kasvatamine, projektijuhtimise 

õpetamine, tervist edendav kool
54

, Peetri koolis – tervist edendav kool, Paju koolis – HEV-

lastele vajalike tingimuste tagamine õppetöös, tervist edendav kool;  Pähklimäe gümnaasiumis –

loodusteadused ja reaalained, tugev ainemetoodiline tegevus, keeleõpe; Soldino gümnaasiumis – 

majanduse ja projektijuhtimise õpetamine, tervist edendav suund, lõimumine Euroopa ühiskonda 

(UNESCO kool), hiline keelekümblus, Keeltelütseumis – loodus-ja 

täppisteadused, keeleõpe, sh varajane eesti keele kümblus, inglise keele süvaõpe.  

 

Viimastel aastatel kasutatakse koolides üha aktiivsemalt õppetöös IKT-vahendeid. Aastast-

aastasse kasvab õppetöös kasutatavate multimeediaprojektorite (vrd 2006/07. õa-l 23 projektorit, 

2010/11. õa-l 159 projektorit, 2014/15. õa-l 229 projektorit) ja SMART-tahvlite arv (2006/07. 

õa-l 2 tahvlit, 2010/11. õa-l 16 tahvlit, 2014/15. õa-l 41 tahvlit). Kõik koolid on liitunud 

elektroonse kooli (e-kooli) süsteemiga.   

 

Tabel 68. IKT-vahendid Narva koolides õppeaastatel 2010/11-2014/15 

Õppeaasta Arvuteid 
Internetiga 

arvuteid 
Projektoreid 

SMART 

tahvleid 
e-kool 

2010/2011 691 675 159 16 9 

2011/2012 723 709 177 32 12 

2012/2013 751 679 205 36 12 

2013/2014 727 660 214 40 12 

2014/2015 720 703 229 41 12 

 

Kuigi arvutite arv on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud, ei vasta see koolide tegelikele 

vajadustele ega riiklikes õppekavades sätestatud nõuetele
55

. Koolide IT-vahendite park vajab 

pidevat ja plaanipärast uuendamist. Seni on koolid uuendanud oma arvuteid vajadus- ja 

võimaluspõhiliselt, nt osaledes IT-projektides (nt Tiigrihüpe). Isegi kui koolides on koostatud IT-

pargi uuendamise kava, puuduvad piisavad vahendid selle kava elluviimiseks.  

 

Arengukava „Tark ja tegus rahvas 2015-2020“ osutab ühele olulisele probleemile: PISA 2012 

uuringust selgub, et ehkki Eesti õpilasi iseloomustab aktiivne interneti kasutamine ning 

sotsiaalvõrgustikes osalemine, siis koolis õpilased pikalt internetti kasutada ei saa. 33,29% ei 

kasuta internetti näiteks üldse ja 51,41% kasutab kuni tund aega. Eesti on selle näitajaga riikide 

                                                 
54

 Tervist edendava kooli võrgustikuga on liitunud 6.kool, Peetri kool, Paju kool, Soldino Gümnaasium. 

Tervist edendavate koolide ülesanne on oma tegevuste kaudu järjepidevalt toetada ja kujundada kooli 

sisemisi kvalitatiivseid muutusi vastavalt väliskeskkonnast tulenevatele mõjutustele, et rajada selline elu- 

ja töökeskkond, mis arendab ja tugevdab tervist. Tähelepanu pööratakse nii õpilastele kui 

koolipersonalile. Tänaseks on Eestis üle 160-ne tervist edendava kooli, kuid liikumise põhimõtete 

elluviijaid on tunduvalt rohkem. Neile on ühine see, et koolides on moodustatud inimestest, kes omavad 

teadmisi ja tegutsemissoovi, tervisenõukogud. Pikas perspektiivis on riiklikuks eesmärgiks luua kõigis 

Eestimaa üldhariduskoolides soodsad eeldused ja tingimused Tervist Edendavate Koolide ideoloogia 

rakendamiseks. (Allikas: www.terviseinfo.ee). 
 
55

 Vastavalt riiklike õppekavade matemaatika ainekavades füüsilisele õppekeskkonnale esitatavatele nõuetele peab 

matemaatika õpetamisel klassiruumis olema võimalik nõutavate oskuste harjutamiseks internetiühendusega 

sülearvutite või lauaarvutite komplektide kasutamine arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta. 
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edetabelis 14. kohal. Ainetunnis arvuti kasutamises on 2012. aasta tulemused sama nõrgad kui 

2009. aastal. Kõige enam kasutatakse e-posti ja surfatakse internetis, aga neidki võimalusi 

kasutatakse koolides kahjuks 1– 2 korda nädalas ning sellega puutub kokku ainult 1/3 vastajatest. 

Kuigi interneti kättesaadavus on koolis 2009. aastaga võrreldes kasvanud, ei ole see kahjuks 

tulnud tehnoloogia õppe-eesmärgil kasutamise arvelt õppetunnis. 

2014. aastal liitus Soldino gümnaasium Tallinna Ülikooli Informaatika Instituudi 

haridustehnoloogia keskuse ning tehnoloogiaettevõte Samsung algatatud programmiga 

„Digipööre“, mille eesmärgiks on personaalsete nutiseadmete (tahvel- ja sülearvutid või 

nutitelefonid) laiapõhjaline rakendamine erinevate õppeainete õppetöös. Programm julgustab 

õpilasi oma isiklikke nutiseadmeid kooli kaasa võtma ja tundides mõistlikult kasutama. Soldino 

gümnaasiumi osavõtt programmist on osutanud ühele olulisele probleemidele – Narva koolides 

kasutatav traadita internetiühenduse kvaliteet ja kiirus ei luba ajaga kaasas käia ning rakendada 

IT-vahendite uusimaid ja laiemaid võimalusi. Koolide traadita internetiühendussüsteemid 

vajavad moderniseerimist või uue süsteemi vastu väljavahetamist. 

E-õppekeskkondadest on Narva koolides populaarseimad Miksike ja Moodle.  E-õppe laiemaks 

kasutamiseks vajavad koolid haridustehnoloogilist tuge. 

 

Tabel 69. Narva koolides kasutatavad e-õppe keskkonnad õppeaastatel 2010/11-2014/15 

Õppeaasta e-õppekeskkond 

2010/2011 MIKSIKE, TITAN JA, MOODLE, Google Earth 

2011/2012 
MIKSIKE, MOODLE, KÄNGURU, efant.ee; eestikultuurist.ut.ee, 

VIKO 

2012/2013 
MIKSIKE, MOODLE, efant.ee; eestikultuurist.ut.ee, VIKO, 

Koolielu, TITAN 

2013/2014 

MIKSIKE, MOODLE, efant.ee; eestikultuurist.ut.ee, VIKO, Google 

Drive, Google Sites, GeoGebra, Wiris, Learningaps.org, Studystake, 

Quizlet.com, www.rastu.ru, koolielu.ee, TITAN 

2014/2015 

MIKSIKE, MOODLE, efant.ee; eestikultuurist.ut.ee, Google Drive, 

Google Sites, GeoGebra, Wiris, Learningaps.org, Studystake, 

Quizlet.com, www.rastu.ru, koolielu.ee, TITAN 

 

3.3.6.2 Andekate õpilaste õppetöö korraldus, õpilaste osavõtt Eesti ja rahvusvahelistest 

aineolümpiaadidest 

 

Õpilase andekust käsitletakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 46 tähenduses haridusliku 

erivajadusena, kui õpilane oma kõrgete võimete tõttu omab eeldusi saavutada väljapaistvaid 

tulemusi ning on näidanud kas eraldi või kombineeritult eelkõige järgmisi kõrgeid võimeid: 

üldine intellektuaalne võimekus, akadeemiline võimekus, loominguline mõtlemine, liidrivõimed, 

võimed kujutavas või esituskunstis, psühhomotoorne võimekus. Seaduse § 46 lõige 3 näeb ette, 

et andekate õpilaste väljaselgitamisel lähtutakse ka litsentsitud spetsialistide poolt läbiviidud 

standardiseeritud testide tulemustest, väga heade tulemuste saavutamisest üleriigilistel või 

rahvusvahelistel aineolümpiaadidel, konkurssidel või võistlustel ning valdkonna ekspertide 

hinnangutest. Koolid ja Kultuuriosakonna haridusteenistus võimaldavad andekatele õpilastele 

järgmist süsteemi, mis võimaldab oma kallakuid ja andekust arendada: 

 individuaalne õppekava vastava(te)s õppeaine(te)s ja täiendav nõustamine; 

 osavõtt linna- ja riigikonkurssidest, ainevõistlustest ja –olümpiaadidest
56

 

                                                 
56

 Vastavalt TÜ Teaduskooli kodulehel avaldatud tegevuskavale õppeaastaks 

http://www.rastu.ru/
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 õpilasüritused vastavalt linna aineühenduste tegevuskavale
57

; 

 Narva kolledžis korraldatavad TÜ Teaduskooli õppesessioonid; 

 Narva Täppisteaduste kooli täiendavad tunnid keemias, matemaatikas, füüsikas; 

 Kultuuriosakonna haridusteenistuse ja Narva kolledži koostöös korraldatavad 

traditsioonilised õpilasüritused: sügisene õpilaste uurimistööde konverents ja 

emakeelepäeva spontaanse kõne võistlus.    

Keskmiselt 20% Narva koolide õpilaste üldarvust osaleb igal õppeaastal nii Eesti kui 

rahvusvahelistel aineolümpiaadidel. Üldjuhul võidavad meie koolide õpilased õppeaastas 

keskmiselt 26,5 võidukohta Eesti aineolümpiaadidel ja 10 võidukohta rahvusvahelistel 

aineolümpiaadidel
58

. Õppeaasta 2013/14 näitas kaks korda kasvanud võidukohtade arvu Eestis 

toimunud olümpiaadidel, samas kui rahvusvahelistel olümpiaadidel võidukohtade arv langes 

poole võrra.  

 

Tabel 70. Narva koolide õpilaste võidukohtade arv aineolümpiaadidel õppeaastatel 

2010/11-2014/15 

Õppeaasta riiklikud aineolümpiaadid rahvusvahelised aineolümpiaadid 

2010/2011 18 5 

2011/2012 25 5 

2012/2013 24 7 

2013/2014 39 2 

2014/2015   

Kõige suurema edu on Narva koolide õpilased saavutanud Eesti aineolümpiaadidel ja –

võistlustel vene keeles ja kirjanduses, matemaatikas ja füüsikas, samuti aja peale peastarvutamise 

võistlustel. Rahvusvahelistel aineolümpiaadidel on suurema edu meie õpilased saavutanud 

peastarvutamise võistlustel, matemaatikas, füüsikas, uurimistööde konkurssidel, vene keele ja 

kirjanduse, loodusteaduste, bioloogia ja lingvistika olümpiaadidel. Võib öelda, et linnas on välja 

kujunenud ainevaldkonnad, kus meie õpilased on eriti tugevad ja edukad (vene keel ja kirjandus, 

täppisteadused). Läbi aegade on edukamad nii Eesti kui rahvusvahelistel aineolümpiaadidel 

olnud Pähklimäe gümnaasiumi ja Keeltelütseumi õpilased.  

3.3.6.3 Keeleõpe 

 

Vastavalt gümnaasiumi riikliku õppekava §-ile 21 munitsipaalkoolid, kus 1. septembri 2010. a 

seisuga oli õppekeeleks eesti keelest erinev keel ning Vabariigi Valitsus ei ole põhikooli- ja 

gümnaasiumiseaduse alusel andnud luba eesti keelest erineva õppekeele kasutamiseks, tagavad 

oma õppekavaga eestikeelse õppe vähemalt 60% ulatuses gümnaasiumiastmele kehtestatud 

väikseimast lubatud õppemahust, kusjuures eesti kirjandust, Eesti ajalugu, ühiskonnaõpetust, 

muusikat ja geograafiat tuleb õpetada eesti keeles. Nimetatud nõue kehtib nende õpilaste suhtes, 

kes alustasid gümnaasiumiõpinguid 2011/2012. õppeaastal või hiljem.  

 

2014/15.õppeaasta 1.septembril avati 10. klassid 7 Narva munitsipaalüldhariduskoolis: 

Kesklinna gümnaasiumis, Eesti gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Pähklimäe 

gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis, Keeltelütseumis, Täiskasvanute koolis.  Kõik eespool 

loetletud üldhariduskoolid (va eesti õppekeelega Eesti gümnaasium ja Vabariigi Valitsuselt 

                                                 
57

 Tegevuskava avaldatakse iga õppeaasta oktoobris veebilehel www.narvaharidus.edu.ee. 
58

 Võidukohad esimest kuni kümnenda kohani. 
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venekeelseks õppeks loa saanud Täiskasvanute kool
59

) õpetavad õppeaineid eesti keeles 

vähemalt 60% ulatuses (st vähemalt 57 kursust õpilase minimaalsest õppekoormusest, mis on 96 

kursust).  

 

Tabel 71. Eesti keeles õpetatavad kohustuslikud ained Narva koolide 

gümnaasiumiastmes.
60

 

Kool EK Ü Mu G laiM Kk Iõ B Ku A VK EKi F R 

Kesklinna Gümnaasium + + + +  + +  + + + +   

Kreenholmi Gümnaasium + + + + + + +  + +  +   

Pähklimäe Gümnaasium + + + +  + +  + + + +   

Soldino Gümnaasium 
+ + + 

+ 
61

 
 + + +  +  +   

Keeltelütseum + + + +  +   + + + +  + 

Täiskasvanute kool + + + +      + + + +  

 

Gümnaasiumiastme eestikeelsele aineõppele ülemineku puhul peetakse väga oluliseks aineõppe 

kvaliteeti. Eesti keeles õpetatavatest ainetest ülevaate saamise eesmärgil korraldab 

Kultuuriosakonna haridusteenistus iga õppeaasta veebruaris-aprillis teenistuslikku järelevalvet. 

Üldjuhul kontrollitakse teenistusliku järelevalve käigus eesti keeles ainet õpetava õpetaja 

haridustaseme vastavust kvalifikatsiooni- ja eesti keele oskuse nõuetele, külastatakse tunde, 

vesteldakse õpetaja, õppealajuhataja ja/või direktoriga. Juhindudes järelevalve tulemustest on 

korraldatud täiendusõpet ja infotunde nii koolijuhtidele kui ka pedagoogidele, on parendatud 

nõustamissüsteemi, ainemetoodilist tegevust jne.  

 

Gümnaasiumiastme üleminekut eestikeelsele aineõppele toetavad keelekümblusrühmad ja -

klassid, mis on avatud Kesklinna gümnaasiumis (1.-9.klassid, 149 õpilast), Pähklimäe 

gümnaasiumis (1.-2.klassid, 105 õpilast), Soldino gümnaasiumis (1.-3. ja 6.-9.klassid, 190 

õpilast), Keeltelütseumis (1.-5. ja 7.-8.klassid, 113 õpilast). Paljudes koolides õpetatakse aineid 

eesti keeles ka põhikooliastmes. 

 

Tabel 72. Eesti keeles õpetatavad ained Narva koolide põhikooliastmes 2014/15.õa-l 

Kool Õppeaine Klass 

Kesklinna Gümnaasium Eesti keel  1-9 

Loodusõpetus  1, 2, 4, 5, 7 

Geograafia  8 

Ajalugu  7, 8 

Inimeseõpetus  2, 5, 6, 7, 8 

Ühiskonnaõpetus  9 

Muusika   1-3, 7-8 

Kunst  4-6 

Tööõpetus  1-4 

Kehaline kasvatus 4-6 

                                                 
59

 Narva Täiskasvanute kool sai 2011.a augustis Vabariigi Valitsuselt venekeelseks õppeks loa, mille kohaselt nimetatud kool viib kogu 

gümnaasiumi ulatuses õppe riikliku õppekava nõuetega kooskõlla hiljemalt 1. septembriks 2016. a, (v.a õpilaste puhul, kes alustasid 

gümnaasiumiõpinguid enne 2014/2015. õppeaastat, kes ei ole õpinguid katkestanud ja kes võivad õpingud vene keeles lõpetada ka peale 

1. septembrit 2016. a.). 
60

 2014/2015. õppeaastal. EK – eesti keel, Ü – ühiskonnaõpetus, Mu – muusika, G – geograafia, laiM – lai matemaatika, KK – kehaline 

kasvatus, Iõ – inimeseõpetus, B – bioloogia, Ku – kunst, A – ajalugu, VK – võõrkeel, EKi – eesti kirjandus, F – füüsika, R – rütmika. 
61 Loodusgeograafia, inimgeograafia. 
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Kool Õppeaine Klass 

6. Kool Loodusõpetus  4-6 

Ajalugu  9 

Inimeseõpetus  2-3, 5-8 

Ühiskonnaõpetus  9 

Muusika  1-5 

Kunst  3-9 

Käsitöö ja kodundus 4-9 

Kehaline kasvatus 1-4 

Peetri Kool Мuusika 1, 2 

Paju Kool Inimeseõpetus 5, 6 

Pähklimäe Gümnaasium Kunst 1-9 

Inimeseõpetus 5-8 

Loodusõpetus 1-6 

Muusika 1-9 

Muusika ja uurimis- ja 

loovtöö alused 

4 

Geograafia 7- 9 

Tööõpetus 1-2, 4 

Kehaline kasvatus 1-4 

Ajalugu 7-8 

Ühiskonnaõpetus 6, 9 

Soldino Gümnaasium Eesti keel võõrkeelena 1-9 

Loodusõpetus 1-6 

Kehaline kasvatus 3, 7-9 

Inimeseõpetus 3, 6-7 

Muusika 3 

Kunst 3 

Tööõpetus 3 

Eesti kirjandus 5 

Tehnoloogiaõpetus 6-9 

Ühiskonnaõpetus 6, 9 

Ajalugu 7-9 

Keeltelütseum Inimeseõpetus 2-3, 5-8 

Muusikaõpetus 1- 9  

Loodusõpetus 7 

Rütmika 4-5  

Ühiskonnaõpetus  4, 9  

Eesti keel võõrkeelena  1-9 

Kunst 1-9 

Geograafia 7-9 

 

Lisaks keele- ja aineõppele ning keelekümblusele kasutatakse Narva koolides ka teisi võimalusi: 

keelelaagritest osavõttu, koostööd Eestis asuvate eesti õppekeelega koolidega (eeskätt 
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õpilasvahetust), aktiivset osavõttu koostöö- ja keeleõppeprojektidest jms. Oluliselt toetab 

keeleõppe efektiivsust keeletundides klassi väiksematesse rühmadesse jagamine.  

 

Alates aastast 2010. a edendatakse linnas aktiivselt LAK-õppe metoodika põhimõtteid. Narva 

üldhariduskoolid ja lasteaiad osalevad aktiivselt Eesti LAK-õppe nädalal, mis traditsiooniliselt 

toimub aprillikuu alguses. Kultuuriosakonna haridusteenistus korraldab iga LAK-õppe kuu 

lõpetamisel tunnustusürituse õpetajatele, kes korraldasid LAK-õppe nädalal lahtiseid tunde, 

ümarlaudu, meistriklasse, töökodasid jt. 2015.a. osalesid LAK-õppe nädalal aktiivselt Kesklinna 

Gümnaasium, Soldino Gümnaasium, Vanalinna Riigikool ja Keeltelütseum, 21 õpetajat 

said Kultuuriosakonna haridusteenistuselt tänu- ja tunnustusmärgiks „LAK-õppe tegija“ tiitli. 

Traditsioonilisel „Aasta õpetaja“ konkursil tunnustatakse LAK-õppe meetodit rakendavaid 

õpetajaid vastavas auhinnakategoorias.  

 

Samas on keeleõppe valdkonnas jätkuvalt palju arenguruumi. Kui võrrelda Narva koolide ühtsete 

ülesannetega põhikooli eesti keele eksami tulemusi ja gümnaasiumi eesti keele riigieksami 

tulemusi aastatel 2011-2014 riigi keskmisega, siis pole pilt ühtlaselt hea. Tähelepanuväärne on 

ka see, et 2014. a lõpetanud gümnasistide eesti keele eksami tulemused ei erine 4 aasta tagasi 

näidatud tulemustest: kõrgemad on muutunud veidi paremaks (4-5 punkti võrra), madalamad on 

jäänud samale tasemele (ca 60 punkti). Madalamad tulemused jäävad Eesti keskmisega võrreldes 

tunduvalt allapoole: nt 2014. aastal oli Eesti keskmine gümnaasiumis 71,2 punkti, Narva 

madalaim tulemus oli 58,0 ehk ca 13 punkti alla. 

 

Tabel 73. Narva koolide kõrgeim ja madalaim tulemus ühtsete ülesannetega põhikooli eesti 

keele eksamil ja gümnaasiumi eesti keele riigieksamil aastatel 2011-2014 

 2011 2012 2013 2014 

PK G PK G PK G PK G 

Narva koolide 

kõrgeim tulemus  
68,9 83,5 67,0 86,4 83,7 85,5 75,4 89,5 

Narva koolide 

madalaim tulemus 
49,9 55,2 50,2 69,6 53,7 61,1 53,6 58,0 

Eesti keskmine 

tulemus 
63,2 70,6 62,5 71,3 67,8 68,8 67,1 71,2 

 

Narva kolledži juures tegutseb teises keeles õpetavate õpetajate toeks õppe-metoodiline 

nõustamiskeskus, mis korraldab õpetajatele individuaalseid ja grupinõustamisi, infotunde, 

seminare ja õppevara esitlusi, õppekäike ja –reise, pakub eestikeelsete filmide õppeprogrammi 

jms. 

 

Narva linn toetab keeleoskuse ja kvalifikatsiooninõuetele vastavaid eesti keele ja eesti keeles 

õpetavaid õpetajaid: teistest linnadest töötama asuvatele õpetajatele eraldatakse vajadusel ja 

võimalusel munitsipaalkorterid, eesti keeles õpetavatele kvalifikatsiooninõuetele vastavate 

õpetajate palka suurendatakse 5%-20% võrra. Eesti keele õppe ja gümnaasiumiastme 

eestikeelsele aineõppele ülemineku üheks teravaimaks probleemiks on eesti keele oskuse 

nõuetele vastavate õpetajate ebapiisav arv.  
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Tabel 74. Eesti keele õpetajate ja aineid eesti keeles õpetavate õpetajate vastavus 

keeleoskuse nõuetele 
eesti keeles 

õpetavate 

õpetajate arv (sh 

eesti keele (teise 

keelena) 

aineõpetajad) 

eesti keele (teise 

keelena) 

aineõpetajate arv 

Õpetajate arv, 

kellel on 

kõrgtaseme või 

C1-eesti keele 

oskuse 

tunnistused
62 

Õpetajate arv, 

kellel on eesti 

keeles omandatud 

kõrgharidus 

eesti keeles ainet 

õpetatavad 

pedagoogide arv, 

kes ei vasta 

keeleoskuse 

nõuetele 

176 85 110 141 5 

 

3.3.6.4 Hariduslike erivajaduste laste tugi  

Kõik Narva koolid juhinduvad õppe- ja kasvatustöö korralduses kaasava hariduse põhimõtetest, 

mis tähendab, et üldjuhul õpib hariduslike erivajadustega õpilane kodulähedase kooli tavaklassis. 

 

Tabel 75. HEV-õpilaste osakaal Narva koolides (EHISe 10.11.14. a andmetel) 

Kool Õpilaste arv HEV-õpilaste arv (%) 

6. Kool 386 119 (30,8%) 

Eesti Gümnaasium 203 17 (8,4%) 

Keeltelütseum 971 20 (2,1%) 

Kesklinna Gümnaasium 911 132 (14,5%) 

Kreenholmi Gümnaasium 717 11 (1,5%) 

Paju kool 192 148 (77%) 

Peetri kool 171 31 (18%) 

Pähklimäe Gümnaasium 969 113 (11,7%) 

Soldino Gümnaasium 875 59 (6,8%) 

Täiskasvanute Kool 156 0 

Vanalinna Riigikool 462 0 

Õigeusu Humanitaarkool 97 24 (24,8%) 

 

Kõikides Narva koolides töötavad sotsiaalpedagoog, psühholoog ja logopeed (või 

eripedagoog)
63

. Igas koolis on haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija
64

, kelle 

määrab koolidirektor ning kelle ülesandeks on haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu 

toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja 
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 Mõnedel õpetajatel on nii C1-tunnistus kui ka eesti keeles omandatud kõrgharidus. 

63
 Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 47 näeb ette, et HEV-õpilasele tagatakse koolis vähemalt 

tugispetsialistide – eripedagoogi, psühholoogi ja sotsiaalpedagoogi – teenus. Tugispetsialistide teenuse 

rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab direktor. 

64
 Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 47.   
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õpetajate vahel. Hariduslike erivajadustega õpilastele õppe paremaks korraldamiseks avatakse 

hariduslike erivajadustega õpilaste klassid või rühmad. 10.09.14. a seisuga tegutses Kesklinna 

gümnaasiumis 1 väikeklass, 6.koolis 2 väikeklassi, 6 kõnepuudega õpilaste klassi, 1 

õpiraskustega klass, Peetri koolis 1 väiklass, Soldino gümnaasiumis 2 väikeklassi, Pähklimäe 

gümnaasiumis 7 väikeklassi, Paju koolis on korraldatud õpe lihtsustatud, toimetulekuõppe ja 

hooldusõppe õppekava järgi õppivatele õpilastele
65

. Vajadusel ja nõustamiskomisjoni otsusel 

korraldatakse õpe kodus (koduõpe) või individuaalselt (ühe õpilase õpetamisele keskendatud 

õpe)
66

. Narva koolides ei ole võimalik saada füsioteraapia ja rehabilitatsiooni teenuseid, vajaduse 

olemasolul otsitakse õpilasele sobivaid õppevõimalusi nõustamiskomisjoni otsusel Eesti teistes 

eriõppeasutustes.  

 

Narvas registreeritud lastest oli Eesti teiste kohalikes omavalitsustes asuvates koolides ja 

lasteaedades viibivate hariduslike erivajadustega laste arv 10.09.14. a seisuga  38, samas ei 

viibinud need lapsed teiste KOVide koolides mitte sel põhjusel, et Narvas ei ole võimalik tagada 

vastavaid õppevõimalusi, vaid vanemate soovil. Enamikul juhtudel on haridusliku erivajadusega 

lapsele võimalik tagada vastavad õppevõimalused Narva üldhariduskoolides. Teiste kohalike 

omavalitsuse koolide poole pöördumist vajati vaid üksikjuhtudel. Nõustamiskomisjoni otsuste 

alusel asusid aastatel 2010-2014 Eesti erikoolidesse õppima 5 õpilast: 2010 – 1 (Tallinna Õismäe 

kool); 2011 – 3 (Ahtme – 2, Tartu Herbert Masingu gümnaasium – 1), 2014 – 1 (Tallinna 

Kadaka kool). Eriti suurt abi osutab hariduslike erivajadustega lastele Paju kool, kus 

rakendatakse kõiki vajalikke õppevorme ning kelle personal on läbinud vastava täiendusõppe. 

Paju kooli juures tegutseb õpilaskodu, kus õpilastele tagatakse nende vajadustele ja huvidele 

vastavad õppimis-, elamis- ja kasvatustingimused.  

 

Narva linna nõustamiskomisjoni käsitletud taotluste ülevaade näitab, et viimastel aastatel on ca 

kaks korda kasvanud koolikohustuse täitmise edasilükkamist vajavate ja väikeklassi tingimusi 

vajavate õpilaste arv. Edasilükkamist on soovitatud 2010. aastal 5 lapsele, 2011. a – 6, 2012. a – 

6, 2013. a – 8 ja 2014. aastal 12 lapsele.  Väikeklassi tingimusi vajas 2012. aastal 20 last, 2013. a 

– 55 ja 2014. aastal 42 last.  

Laste psühhosotsiaalsete probleemide lahendamisel osutab olulist abi nii koolidele kui 

lasteaedadele alates 1995. aastast Narvas tegutsenud MTÜ keskus Lapsele Oma Kodu. Keskus 

on panustanud ka koolides töötavate sotsiaalpedagoogide töö koordineerimisse ja tegevuste 

parendamisse. Alates 2014.a septembrist on avatud Innove Rajaleidja Narva filiaal, mille juures 

alates 1.09.14 tegutseb ka linna nõustamiskomisjon.  Kõikides Narva koolides osutatakse 

tervishoiuteenust: lähtuvalt koolis õppivate õpilaste arvust viibib Paju koolis, Kesklinna 

gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Pähklimäe gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis ja 

Keeltelütseumis meditsiiniõde terve õppepäeva jooksul. Eesti gümnaasiumis, 6. koolis, Peetri 

koolis on meditsiiniõe töö korraldatud vastavalt graafikule.  

3.3.6.5 Koolikohustuse täitmine 

Kohaliku omavalitsuse üheks ülesandeks on koolikohustuslike laste üle arvestuse pidamine. 

Kultuuriosakonna haridusteenistus korraldab koostöös koolidega regulaarselt õppeaasta jooksul 

teenistuslikku järelevalvet. Tulemused näitavad, et koolides toimiv õpilasi toetav süsteem on 

samm-sammult tulemuslikumaks muutunud: koolikohustust rikkuvate õpilaste arv on viimastel 

aastatel tunduvalt vähenenud ning püsib stabiilselt 10 õpilaste ringis. 

 

                                                 
65

 Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 51. 
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 Vastavalt Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 52 (Ühele õpilasele keskendatud õpe) ja §-le 53 

(Terviseseisundist tulenev koduõpe ja haiglaõpe). 
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Tabel 76. Koolikohustust rikkunud õpilaste arv aastatel 2010-2014
67

  

Aasta Õpilaste arv 

2010 19 

2011 9  

2012 7 

2013 11 

2014 11 

 

Klassikursuse kordajate arv on viimastel aastatel oli 5-8 õpilase tasemel.  

 

Tabel 77. Klassikursuse kordajate arv 

Kool 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Eesti Gümnaasium - 

2 + 3 (uusimmigrandid, kes 

jäid klassikursust kordama 

keeleoskuse tõttu) 

1 2 

6. Kool 5 2 3 - 

Paju Kool - 1 3 2 

Pähklimäe Gümnaasium - - - 1 

Kokku 5 8 7 5 

 

3.3.6.6 Huviringid, pikapäevarühmad, suvekoolilaagrid 

 

Narva linna koolid pakuvad oma õpilastele ka õppekavavälist ringitegevust, mis tähendab, et 

õpilastel on koolis lisaks õppimise võimalustele olemas ka valik tegeleda oma lemmikasjadega 

huviringides või -stuudiotes koolist väljumata.  

 

2014/15. õa-l tegutsevad huviringid Kesklinna gümnaasiumis, 6. koolis, Paju koolis, Pähklimäe 

gümnaasiumis, Eesti gümnaasiumis, Kreenholmi gümnaasiumis, Keeltelütseumis, Vanalinna 

riigikoolis ja Täiskasvanute koolis. Kõigis Narva munitsipaalüldhariduskoolides on olemas 

huvijuht, kelle ülesandeks on kooliürituste korraldamine ja õpilasesinduse tegevuse 

koordineerimine.  

 

Kõige rohkem huviringe ja kõige suuremale klasside arvule on avatud 6.koolis. Kõige 

aktiivsemad huviringides osalejad on põhikooliastme õpilased. Gümnasistidele pakuvad 

huviringe Kesklinna gümnaasium, Soldino gümnaasium, Vanalinna riigikool ja Täiskasvanute 

kool. Gümnaasiumiastme õpilastele pakutakse enamasti teatri- ja spordiringe (male, aeroobika), 

samuti täiendavat keeleõpet.  

 

Tabel 78. Narva koolide huviringid 2014/15. õa-l  

Kool Õppeaine Klass 

Kesklinna Gümnaasium Malering  1-3 

 Malering edasijõudnutele 4-12 

 Teater  8-12 

 Prantsuse keel 8-12 

 Põnev matemaatika 2 

 Põnev matemaatika 3 

 Põnev vene keel 3 

 Kõnearenduse ring 2 
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 Alaealiste komisjoni ja haridusteenistuse poole pöördumiste arvu alusel. 
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Kool Õppeaine Klass 

Kesklinna Gümnaasium Robootika 6-9 

6. Kool Art-stuudio 7-9 

Muusika-stuudio  1-9 

Inglise keel 2, 6-8 

Kuldsed käed  1-3 

Lavakunst 1-9 

Oraatorikunst 7-9 

Huvitav saksa keel 7, 9 

Huvitav soome keel ja kultuur 7-9 

Logorütmika 1.b, 2.b, 2c, 3.c 

Loovtegevus meie elus 4-9 

Spordimängud 5-9 

Suur tennis 1-3 

Informaatika/infotehnoloogia 9 

Majandusõpetusja koolifirmad 1, 4-5, 6 

Miksike 1, 4-5 

Paju Kool Koolikoor 1-7 

Rütmika 3-4 

Kooliteatriring 4-8 

Malering 4-6 

Eesti kõnekeel 8-9 

Pähklimäe Gümnaasium Koor 1-9 

Informaatika 1-9 

Eesti keele klubi (suhtlemine) 5-9 

Inglise keele klubi (suhtlemine) 5-9 

Tantsuring 1-9 

Aeroobika 7-9 

Kergejõustik 5-9 

Liikumine ja mängud 5-9 

Kreenholmi Gümnaasium Joonistamine 1 

Malering 2-3 

Mudilaskoor 2-3 

Eesti Gümnaasium Rahvatantsuring 2, 5, 6, 8, 9 

Laulukoor 2-5 

Arvutiring 9 

Inglise keele ring 9 

Keeltelütseum Inglise keel 1-6, 9 

Saksa keel 1-9 

Tantsuring 1-9 

Koorilaulmine 1-4 

Malering 1-7 

Kunst 1-3 

Rütmika 1-2 

Aineringid 1-12 

Soldino Gümnaasium Musikaalne inglise keel 1 

 Loov 1 

 Inglise keel 2 

 Malemäng 1-3 

 Lugemise ring 6-8 
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Kool Õppeaine Klass 

Soldino Gümnaasium Rahvapall 4-5 

 Miksike õppekeskkonna õppimine 3 

 Teater 2, 3, 6-11 

 Tantsud 1-11 

 Eesti tantsud 3 

Täiskasvanute Kool Eesti keel teise keelena 10-12 

Inglise keel 10-12 

Vanalinna Riigikool Kunstiring 1-3 

 Arvutiõpetus 4-7 

Saksa keel 8-9 

Narva Õigeusu Humanitaarkool Matemaatika 1-7 

 Informaatika 4-12 

 Koor 1-12 

 Malering 1-6 

 Usuõpetus 1-12 

 

Kahes koolis korraldatakse õpilastele jalgrattaõpet: Pähklimäe gümnaasiumis 4.klassidele (2 

tundi nädalas) ja Paju koolis 4 klassidele (kokku 15 tundi aprillis- mais). 

 

Vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-le 38  võib kooli direktor kooli pidaja nõusolekul 

moodustada koolis pikapäevarühmi põhiharidust omandavatele õpilastele. Pikapäevarühmas 

korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilasele järelevalvet ning pedagoogilist 

juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, 

huvitegevuses ning huvide arendamisel. Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava kehtestab 

kooli direktor, määrates seal aja koduste õpiülesannete täitmiseks, puhkuseks vabas õhus ja 

huvitegevuseks. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse hoolekogu 

ettepanekutest, õpilaste turvalisuse ja tervisekaitse nõuetest, kooli õppe- ja kasvatustegevuse 

üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, 

nende kodustest tingimustest ning vanemate ja õpilaste põhjendatud soovidest, samuti 

transpordivõimalustest. 

Pikapäevarühmad on 2014/15. õa-l avatud seitsmes Narva koolis.  

Tabel 79. Narva koolides avatud pikapäevarühmad 2014/15. õa-l 

Kool Rühmade arv 

Kesklinna Gümnaasium 4 rühma:  

1. 1.a, 1.b, 1.c (tavaklassid)  

2. 1.e (keelekümbkusklass)  

3. 2.e (keelekümbkusklass)  

4. 3.e (keelekümbkusklass) 

Narva Eesti Gümnaasiumis 1 rühm 1.ja 2. klasside õpilastele 

6.Kool 1 rühm:  

1. klass – 9 õpilast 

2. klass – 2 õpilast 

3. klass – 1 õpilane 

Peetri Kool 1 rühm 1. ja 2. klasside õpilastele 

Paju Kool 2 rühma:  

1. 1-3.kl – 11 õpilast 

2. 4-6-kl – 18 õpilast 
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Kool Rühmade arv 

SoldinoGümnaasium 2 rühma:  

keelekümblusklassidele (43 last) 

Keeltelütseum 4 rühma:  

1. klassile (keelekümblus) – 14 õpilast,  

2. klassile (keelekümblus) – 13 õpilast,  

3. klassile (keelekümblus) – 18 õpilast,  

1.-3. klasside õpilastele – 25 õpilast 

 

Iga õppeaasta juunis korraldavad Narva koolid oma õpilaste jaoks suvekoolilaagrid, mille 

eesmärgiks on pakkuda lastele huvitavat ja arendavat puhkust koolivaheajal. Suvekoolilaagris 

pakutakse lastele huvitegevust, ekskursioone, ujula, muuseumide, kino jt huvitavate kohtade 

külastust. Suvekoolilaagris osalevatele  lastele pakutakse hommikueinet ja lõunasööki, 

toitlustamise kulud kaetakse linnaeelarvest. Viimastel aastatel on suvekoolilaagrites käinud 

õpilaste arv pidevalt kasvanud.  

 

Tabel 80. Suvekoolilaagris osalenud laste arv aastatel 2010-2015 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suvekoolilaagrites osalenud laste arv 342 393 572 594 749 720 

 

3.3.7 Õpilaste õppeedukus 

 

3.3.7.1 PISA 2012 testi kirjutamisel osalenud Narva koolide tulemused 

PISA (Programme for International Student Assesment – rahvusvaheline õpilaste 

hindamisprogramm) on suurim ja tuntuim haridusuuring maailmas. Uuringu algatas 

Majandusliku Koostöö Arengu Organisatsioon (OECD) eesmärgiga parandada hariduse 

kvaliteeti OECD riikides. PISA mõõdab 15-aastaste õpilaste teadmisi ja oskusi kolmes 

valdkonnas : matemaatikas, funktsionaalses lugemises ja loodusteadustes
68

 Arengukava „Tark ja 

tegus rahvas 2015-2020“ juhib tähelepanu sellele, et kuigi Eesti õpilased olid PISA 2012 

uuringus rahvusvahelises võrdluses väga edukad, on Eestis oluliselt vähem kõrgtasemel 

oskustega õpilasi kui parimate tulemustega riikides. Kõrgtasemel funktsionaalse 

lugemisoskusega õpilaste osakaal oli Eestis 8,4% ning see tähendas kõigi PISA uuringus 

osalenud riikide seas 23. kohta. Matemaatikas paigutus Eesti kõrgeimaid tulemusi saavutanud 

õpilaste osakaalu järgi riikide tulemuste järjestuses 18. kohale. Eestis oli matemaatikas 

kõrgeimaid tulemusi saavutanud õpilaste osakaal 14,6%. PISA 2012 tulemused näitavad vajadust 

parandada kooli mikrokliimat ja tõsta põhihariduse juhtimise kvaliteeti. Eestis on koole, kus 50% 

õpilastest ei saavuta arenenud riikide miinimumtaset – PISA uuringu 3. taset, ja koole, kus 25% 

õpilastest ei saavuta isegi baastaset (2. tase). 

 

2012. aastal osales PISA testi kirjutamisel 6 Narva kooli (Kesklinna gümnaasium, Kreenholmi 

gümnaasium, Paju kool, Pähklimäe gümnaasium, Soldino gümnaasium ja 

Humanitaargümnaasium). Kõikides valdkondades näitasid Narva koolid Eesti keskmisega 

võrreldes madalamad tulemused: matemaatikas 22 punkti
69

 võrra, funktsionaalses lugemises 33 

punkti võrra, loodusteaduses 28 punkti võrra. Samas väärib mainimist, et mõned Narva koolid 

näitasid Eesti keskmisega võrdset või kõrgemat tulemust: matemaatikas oli kahel koolil 

keskmisega võrdne ja ühel koolil 5 punkti võrra kõrgem tulemus, funktsionaalses lugemises olid 
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 PISA 2012 Eesti tulemused. Eesti 15-aastaste õpilaste teadmised ja oskused matemaatikas, funktsionaalses 

lugemises ja loodusteadustes. Tallinn 2013. 
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 PISA testis on üks õppeaasta võrdsustatud 39 punktiga 
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kaks Narva kooli Eesti keskmisele väga lähedased (511 ja 509 punktiga) ja loodusteadustes 3 

kooli Eesti keskmisele väga lähedased (540, 536 ja 535 punktiga). 

 

Tabel 81. Eesti keskmine tulemus ja Narva koolide keskmine tulemus PISAs 2012 

 Matemaatika 
Funktsionaalne 

lugemine 
Loodusteadused 

Eesti keskmine 521 516 541 

Narva keskmine 499 483 513 

 

Tabel 82. Narva koolide kõrgem ja madalam tulemus PISAs 2012 

 Matemaatika 
Funktsionaalne 

lugemine 
Loodusteadused 

Eesti keskmine 521 516 541 

Narva kõrgeim 526 511 540 

Narva madalaim 476 414 440 

 

Narva koolide õpilased näitasid PISA testi sooritamisel madalamat motivatsiooni. Õpilaste enda 

arvates oli nende motivatsioon 8,8-9,5 punkti tasemel, samal ajal kui testiga mõõdetud tegelik 

motivatsioon 6,6 -7,5 punkti tasemel. Edaspidi peaks PISAst levitama rohkem informatsiooni nii 

Narva õpetajatele ja õpilastele kui ka vanematele.    

 

Arengukavas „Tark ja tegus rahvas“ esitatakse arvamus, et õppekasvatustööga seotud 

probleemide ja väljakutsete vähene teadvustamine koolis algab juhist, tema oskamatusest 

probleeme näha ja nende lahendamiseks meetmeid kasutada. Kooli mikrokliima paranemine 

seostub eelkõige õpilaste-õpetajate suhete paranemisega, aga ka õpetajate ootuste tõusuga kõigi 

õpilaste suhtes. Koolides, kus juhid väitsid, et suhted õpetajate ja õpilaste vahel on head, oli 

õpilaste keskmine tulemus matemaatikas 31 punkti võrra kõrgem. Koolides, kus juhid nõustusid 

väitega, et nende koolis on õpetajatel kõrged ootused kõikide õpilaste suhtes, oli keskmine 

tulemus 29 punkti võrra kõrgem. Kooli mikrokliima mõjutab tõenäoliselt ka õpilase õnnelikkust 

koolis. Uuringus osalenud Euroopa riikide arvestuses oli Eesti õpilaste õnnelikkuse indikaatori 

järgi 35 riigi hulgas 33. kohal.
70

 

 

3.3.7.2 Narva munitsipaalkoolide lõpetajate käekäik 

Andmed Narva munitsipaalkoolide põhikooli lõpetajate edasise käekäigu kohta näitavad, et 

keskmiselt jätkab õpinguid linna gümnaasiumides keskmiselt ~53 % põhikooli lõpetanutest. 

 

Tabel 83. Narva koolide põhikooliastme lõpetajate edasine käekäik  

Õppeaasta 
Õpilaste 

arv 

Jätkab õpinguid 

gümnaasiumiastmes 

Jätkab õpinguid 

kutseõppekeskuses 

Jätkab õpinguid 

Täiskasvanute 

koolis 

2010/11 516 286 51,4% 199 39,9% 6 

2011/12 498 283 53,6% 192 40,1% 5 

2012/13 498 263 52,8% 166 33,3% 7 

2013/14 477 250 52,4% 143 30% 3 

 

Enamus gümnaasiumide lõpetajatest jätkab õpinguid Eesti kõrgkoolides, 10-12% ringis jätkab 

õpinguid välismaal. 
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Tabel 84. Eesti ja välismaa kõrgkoolides haridusteed jätkanud gümnaasiumide lõpetajate 

arv
71

 õppeaastatel 2009/10-2013/14 

Aasta  2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

Jätkab õpinguid 

Eesti kõrgkoolides  

53,4 46,5 59 48,8 50 

Jätkab õpinguid 

välismaa 

kõrgkoolides  

10,2 10 12 8,4 12,7 

 

3.3.7.3 Riigieksamite tulemused 

Narva koolide gümnaasiumiastme lõpetajate riigieksamite tulemuste üldkeskmine on viimasel 

viiel aastal olnud suhteliselt stabiilselt alla riigi üldkeskmise. 

 

Tabel 85. Narva koolide riigieksamite tulemuste üldkeskmine aastatel 2008-2013
72

 

Aasta A
73

 B E F G I K M R V W Ü KK 

2008/

2009 
50,78 62,77 52,23 69,54 51,97 57,12 65,84 52,82 50,49 57,14 90,27 45,72 58,88 

2009/

2010 
54,84 60,1 50,31 70,0 50,02 55,43 59,74 56,45 59,93 61,66 83,50 54,32 59,7 

2010/

2011 
60,2 54,3 61,4 66,4 50,2 59,5 71,12 59,3 57,8 57,5 90,5 50,66 61,6 

2011/

2012 
56,1 69,0 52,7 86,1 54,3 62,1 74,7 64,7 69,5 74,5 92,3 53,4 67,5 

2012/

2013 
41.9 56.6 50.8 77.3 79.6 63.7 86.6 58.3 64.7 73.9 92.1 52.3 66.5 

 

Tabel 86. Riigieksamite tulemuste Eesti üldkeskmine aastatel 2008-2013 

Aasta A B E F G I K M R V W Ü KK 

2008/

2009 
61,72 62,6 58,66 66,3 62,21 69,89 68,09 52,38 56,31 56,32 79,46 61,93 62,98 

2009/

2010 
65,80 59,17 58,60 63,95 59,06 69,29 59,45 58,58 57,59 59,7 75,83 63,96 62,58 

2010/

2011 
64,4 60,0 59,2 63,6 59,4 72,0 65,9 57,1 57,8 58,8 72,6 67,7 63,2 

2011/

2012 
63,1 61,5 62,8 63,4 56,1 68,6 65,1 58,6 59,1 70,2 80,4 65,8 64,5 

2012/

2013 
62.2 55.7 62.4 66.5 53.1 72.0 68.1 61.0 59.2 69.8 78.1 63.4 64.3 

 

Alates 2013/14.õa-st muutus riigieksamite sooritamise süsteem: nüüdsest tuleb vastavalt 

põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 lõigetele 5-6 gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada 

riigieksamid eesti keeles või gümnaasiumi riiklikus õppekavas sätestatud juhtudel eesti keeles 

teise keelena, matemaatikas ja võõrkeeles. Riigieksam on sooritatud, kui saavutatud on vähemalt 

üks protsent maksimaalsest tulemusest. Riigieksam on sooritatud rahuldavalt, kui saavutatud on 

vähemalt 20 protsenti maksimaalsest tulemusest. 

                                                 
71

 % gümnaasiumi lõpetajate üldarvust. 
72

 Tabeli koostamisel arvesse ei olnud võetud nende koolide tulemused, kus eksamisooritajate arv on 
vähem kui 5. 
73

 A – ajalugu, B – bioloogia E – eesti keel (kirjand), F – füüsika, G – geograafia I – inglise keel, K – 
keemia, M – matemaatika, R – riigikeel, V – vene keel (kirjand), W – vene keel võõrkeelena, Ü – 
ühiskonnaõpetus. KK – keskmine. 
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Tabel 87. 2013/14.õa riigieksamite tulemused eesti keeles ja matemaatikas (keskmine %-

des) 

Õppeasutus/õppeaine 
Eesti 

keel 

Eeesti keel 

(võõrkeelena) 

Kitsas 

matemaatika 

Lai 

matemaatika 
Keskmine 

Linna keskmine 

(statsionaarneõpe) 
48,3 70,4 44,3 66,8 57,4 

Riigi keskmine 

(statsionaarneõpe) 
64,8 74,1 34,2 55,8 57,2 

Linna keskmine 

(mittestatsionaarneõpe) 
 42,1 19,8  31,0 

Riigi keskmine 

(mittestatsionaarneõpe) 
 52,2 18,2  35,2 

 

Tabel 88. 2013/14. õa iigieksami tulemused (võõrkeel)  

 VV I S 

 

T
as

em
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m
it

te
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u
ta

n
u

d
 (

%
) 

B1 

(%) 

B2 

(%) 

C1 

(%) 

T
as

em
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m
it

te
sa

av
u
ta

n
u

d
 (

%
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B1 

(%) 

B2 

(%) 

C1 

(%) 

T
as

em
e 

m
it

te
sa

av
u
ta

n
u

d
 (

%
) 

B1 

(%) 

B2 

(%) 

C1 

(%) 

Linna 

keskmine 

(statsionaarne 

õpe) 

0,0 0,0 
100,

0 
0,0 34,0 33,0 31,7 1,3 42,9 57,1 0,0 0,0 

Riigi keskmine 

(statsionaarne 

õpe) 

0,0 25,9 74,1 0,0 17,4 30,6 49,2 2,0 16,9 25,9 25,9 31,3 

Linna 

keskmine 

(mittestatsio-

naarne õpe) 

    93,5 3,2 3,2 0,0 85,7 14,3 0,0 0,0 

Riigi keskmine 

(mittestatsio-

naarne õpe) 

    45,2 31,2 23,3 0,1 55,6 33,3 11,1 0,0 

 

Kõrgeim tulemus saavutati vene keele võõrkeelena eksamil õppeaastal 2011/2012, madalaim 

tulemus saavutati ajaloo eksamil õppeaastal 2012/2013. Viie aastaga on paranenud tulemused 

eesti keele teise keelena, geograafia, inglise keele, vene keele (kirjand), keemia eksamitel. 

Madalamaks on muutunud riigieksamite tulemused ajaloo ja eesti keele (kirjand) eksamitel. 

Suhteliselt stabiilsed on tulemused bioloogia, füüsika, matemaatika ja ühiskonnaõpetuse 

eksamitel. Viiel viimasel aastal on 3 Narva kooli (Keeltelütseum, Pähklimäe gümnaasium, 

Kesklinna gümnaasium) parimate 20 Eesti kooli seas. 
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3.3.7.4 Medaliga lõpetajad  

Medaliga lõpetajate
74

 arv on olnud stabiilne: kuldmedaleid on igal aastal 20 ringis ja 

hõbemedaleid 15 ringis. On märgata medalite suhtarvu kasvu tendentsi: kahel viimasel aastal on 

medaliga lõpetajate protsent tõusnud ca 9%st 12%ni.  

 

Tabel 89. Narva koolide medaliga gümnaasiumilõpetajate arv aastatel 2010-2015 

Õppeaasta Õpilaste arv 
Medali saanud 

Kuldmedalid Hõbemedalid Kokku 

2010/2011 372 19 16 35 (9,4%) 

2011/2012 342 18 12 30 (8,8%) 

2012/2013 326 26 11 37 (11,4%) 

2013/2014 260 19 14 33 (12,7%) 

2014/2015 210 24 16 40 (19%) 

3.3.8 Koostöö, osavõtt projektidest 

Narva koolidel on ulatuslik koostöö nii Eestis kui välismaal asuvate partnerkoolidega. 

 

Tabel 90. Narva koolide partnerkoolid Eestis ja välismaal
75

  

Kool Partnerkoolid Eestis Partnerkoolid välismaal 

Kesklinna 

Gümnaasium 

Saverna Põhikool, 

Sõmerpalu Põhikool, 

Võru I põhikool 

N.P. Naumovi nimeline Ivangorodi Keskkool № 1, 

Kingisepa kool nr 3 (Venemaa), 

Luxemburg VTT-IZIGERSTEE (Liege, Belgia), 

Collège Saint François d'Assise, Aranda De Duero, 

I.E.S. Juan Martin el Empecinado (Hispaania), 

Lycée Professionnel Jean-Victor Poncelet (Metz, 

Prantsusmaa), 

A.S. Puškini nimeline Teoreetiline Lütseum, 

N.V.Gogoli nimeline Teoreetiline Lütseum 

(Belts, Valgevene) 

Vanalinna 

Riigikool 

Tallinna Läänemere 

Gümnaasium, 

Tallinna Mustamäe 

Humanitaargümnaasi

um Tallinna Õismäe 

Vene Lütseum, 

Ahtme Kool, Kohtla-

Järve Maleva 

Põhikool, Eesti 

UNESCO koolide 

võrgustik, HTM-i 

riigigümnaasiumite 

võrgustik 

Friedrichshafen Realschule (Saksamaa), 

Partrona Hungariae Általános Iskola, 

Gimnázium,Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény (Ungari), 

Theresia-Gerhardinger-Gymnasium am Anger 

(Saksamaa), 

Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" 

(Bulgaaria), 

Canik İMKB Anadolu Lisesi (Türgi), 

Don Boscocollege Zwijnaarde (Belgia), 

Frogn videregående skole (Norra), 

Kópavogur Grammar School (Island), 

NGO Young Folks (Läti), 

Yerevan State Armenian – Greek College of Tourism, 

Service and Food Industry (Armeenia), 

                                                 
74 Vastavalt Haridus- ja teadusministri 09.08.2010 määrusele nr 37 tunnustatakse kuldmedaliga 

gümnaasiumilõpetajat, kelle kõigi õppeainete kooliastmehinne on «väga hea». Hõbemedaliga 

tunnustatakse gümnaasiumilõpetajat, kellel kuni kahes õppeaines on kooliastmehinne vähemalt «hea» ja 

ülejäänud õppeainetes «väga hea». 
75

 2014/15.õa seisuga. 

http://savernakool.edu.ee/
http://kings3.ucoz.ru/index/0-2
http://portal.education.lu/inno/PROJETS/TabId/1645/ArtMID/2494/ArticleID/137/Izigerstee-VTT.aspx
http://www.csfa.be/
http://ieselempecinado.centros.educa.jcyl.es/
http://ieselempecinado.centros.educa.jcyl.es/
http://www4.ac-nancy-metz.fr/lyc-poncelet-metz/
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Kool Partnerkoolid Eestis Partnerkoolid välismaal 

СПб ГБОУ СПО «Петровский колледж» 

(Venemaa), 

Turku Vocational Institute (Soome), 

Thorning School (Taani), 

Agrupamento de Escolas Gardunha e Xisto (Portugal), 

Tarsus Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu (Türgi), 

Zespol Szkol Specjalnych (Poola), 

Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Elena 

Doamna" (Rumeenia), 

Gimnazija Brezice (Sloveenia) 

Kreenholmi 

Gümnaasium 

 Helsinki Jakomäenperuskoulu, Sarlinskaskolan 

(Soome), 

Ganztagschule Burgbreite (Wernigerode, Saksamaa), 

Het College Vos, (Vlaardigen, Holland), 

Fryderyka Chopina Gimnazjum nr 16 (Poola), 

I.E.S. San Tome de Freixeiro (Vigo, Hispaania), 

Primaryschool (Alcarraz, Hispaania), 

Huseyin Yardimci Primary School (Türgi), 

Moröbackeskolan (Skelleftia, Rootsi), 

Bregardsskolan, (Kalskoga, Rootsi), 

Kool nr 212 (Peterburi, Venemaa) 

6.Kool Saverna Põhikool, 

Põltsamaa 

Gümnaasium 

Jaanilinna N.P. Naumovi nimeline 1. Keskkool 

(Venemaa), 

Agrarbildungzentrum, (Lambach, Austria), 

Prof. Dr. Assen Zlatarov Vocational School, (Vidin, 

Bulgaaria), 

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági 

Szakközépiskola és Kollégium (Kisújszállás, Ungari), 

Gimnazija Bernardina Frankopana (Ogulin, Horvaatia) 

Paju Kool Sillamäe Kannuka 

Kool 

Kool nr 3 (Kingisepp, Venemaa), Kool nr 1 

(Ivangorod, Venemaa) 

Pähklimäe 

Gümnaasium 

J. V. Veski nimeline 

Maarja Põhikool, 

Maidla Kool, 

Tallinna Mustamäe 

Reaalgümnaasium, 

Kohtla-Järve Järve 

Gümnaasium, 

Kallaste Keskkkool 

Lütseumi nr 378 (Pererburi, Venemaa), Kingisepa 

üldharidusliku keskkool nr 3 (Kingisepp, Venemaa), 

Ivangorodi üldhariduskeskkooli nr 1 (Ivangorod, 

Venemaa).  

Soldino 

Gümnaasium 

Rapla Vesiroosi 

Gümnaasium, Tartu 

Annelinna 

Gümnaasium, 

Vanalinna Riigikool, 

Valga Gümnaasium, 

Tallinna Reaalkool 

Õismäe Vene 

Lütseum, Tallinna 

Mustamäe 

Reaalgümnaasium, 

Zespół Szkół Nr 2 im. A.T.Działyńskiego (Poznań, 

Poola), 

Gümnaasium nr.1 Skorina (Minsk, Valgevenemaa), 

Rēzeknes 2.vidusskola (Rezekne, Läti), 

Gymnasium Grootmoor (Hamburg, Saksamaa), 

KSG De Breul (Zeist, Holland), 

Highfields School Matlock (Suurbritannia), 

Instituto Tecnico Industriale Statale Ettore (Majorana 

di Cassino, Itaalia), 

Krakiu Mikalojaus Katkaus Gymnasium (Leedu), 

Kandavas Kārļa Mīlenbaha Vidusskola (Läti), 
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Kool Partnerkoolid Eestis Partnerkoolid välismaal 

Narva Laste 

Loomemaja, Narva 

Kutseõppekeskus, 

Sillamäe 

Kutseõppekeskus,  

TÜ Narva Kolledž, 

Sisekaitseakadeemia, 

Tartu Ülikool, 

Tallinna Ülikool, 

Tallinna Tehnika 

Ülikool,  

TTÜ Virumaa 

kolledž 

Colegiul Tehnic Metalurgic Slatina (Romeenia), 

Anadolu Öğretmen Lısesı Çanakkale (Türgi),  

Escola Básica e Secundária de Muralhas do Minho 

Valença (Portugal), 

Základní škola Sokolov (Tšehhi), 

I E S Vermellar Olleria (Valencia, Hispaania) 

284. Gümnaasium, Nekrassovi Kolledž, Fridmani 

Gümnaasium nr.441 (Peterburi, Venemaa) 

Moskva hariduskeskus nr 654, Kingisepa 

üldhariduskeskkool nr.6 (Venemaa) 

Keeltelütseum Võru 1. Põhikool, 

Võru Täiskasvanute 

Gümnaasium, 

Sõmerpalu Põhikool, 

Vastseliina 

Gümnaasium, 

Avinurme 

Gümnaasium 

Woodlands School (Inglismaa), 

Escola Secundaria de Caldas das Taipas (Portugal), 

I Liceum Ogolnoksztalcace z Oddzialami 

Dwujezycznymi im. Tomasza Zana We Wschowie 

(Poola), 

2nd Gymnasio Kalyvion (Kreeka), 

N.P. Naumovi nimeline Ivangorodi Keskkool nr 1, 

Kingisepa kool nr 3 (Venemaa). 

Täiskasvanute 

Kool 

Tallinna Vana-

Kalamaja 

Täiskasvanute 

Gümnaasium, 

Maardu Gümnaasium 

 

 

Aktiivne koostöö on Narva koolidel linna asutuste ja organisatsioonidega: Linnaarstiteenistuse, 

Narva Muuseumi, Kunstigalerii, Politseiameti, Keskraamatukogu, Narva Kolledži,  Narva 

Lasteloomemaja,  Narva Noortekeskusega. Edeneb koostöö Punase Risti, Ida-Eesti 

Päästekeskuse Narva osakonnaga ja MTÜ-ga Lapsele Oma Kodu. Kõige tagasihoidlikumalt 

edenevad suhted regionaaltasemel: maakonna asutustest ja organisatsioonidest on Narva koolid 

teinud koostööd ainult Ida-Viru Ettevõtluskeskusega. Hea koostöö edeneb Narva koolidel 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Maanteeameti, Kaitseministeeriumi, Tervise Arengu 

Instituudiga, Rajaleidja karjäärikeskusega, Prantsuse saatkonnaga Eestis, Ameerika 

Suursaatkonnaga Eestis, UNICEF’iga, paljude Eesti muuseumidega. Pähklimäe gümnaasiumil ja 

Keeltelütseumil on koostööleping Tartu Ülikooliga, Pähklimäe gümnaasiumil, Keeltelütseumil ja 

6.koolil on koostööleping Tallinna Tehnikaülikooliga. Alates 1. septembrist 2014 õpetatakse 

Keelelütseumis hiina keelt  Konfutsiuse Instituudiga koostöö raames. Soldino gümnaasiumil 

toimub aktiivne koostöö UNESCO-koolide võrgustikku kuuluvate õppeasutustega. 2012.aastal 

algas Sisekaitseakadeemia initsiatiivil akadeemia ja 6. kooli, Soldino gümnaasiumi, Vanalinna 

riigikooli vaheline koostöö. 2014. a liitus koostöökoolidega Pähklimäe gümnaasium ja Kesklinna 

gümnaasium.  2015.a kevadel lõpetas eelkutseõppe esimese kolmeaastase tsükli 21 gümnasisti 

Vanalinna riigikoolist ja Soldino gümnaasiumist. Narva Pähklimäe gümnaasium osaleb aktiivselt 

Tartu Ülikooli koostööprojektis „Innovatiivne kool“  ja Innove projektis „LAK-õppe metoodika 

venekeelses põhikoolis“. 

 

Suureks ja tugevaks partneriks on Narva koolidele Narva kolledž, kes korraldab aktuaalsetel 

teemadel täiendusõpet õpetajatele, seminare ja infotunde koolijuhtidele, nõustab õpetajaid ja 

õpilasi uurimistööde kirjutamisel. Kolledžis tegutsev õppe-metoodilise nõustamise keskus toetab 
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eesti keeles õpetavaid õpetajaid ja aitab arendada LAK-õppe põhimõtteid. Koostöö kolledžiga 

laiendab õpilaste võimalusi (nt eelkolledž gümnasistidele, teaduskooli keemia, bioloogia, füüsika 

õpikojad, emakeelepäeva spontaanse kõne võistlus, õpilaste uurimistööde konverents, üritused, 

näitused jms).   

 

Suurem osa koole võtavad osa projektitegevusest: koostavad ja algatavad projekte, taotlevad 

projektipõhist finantseerimist fondidest. Kultuuriosakond võimaldab kaasfinantseerimise 

tagamiseks vajaliku rahastamise projektide spetsiaalsest fondist. 2014. aastal olid kõige 

aktuaalsemad projektide valdkonnad infotehnoloogiad ja innovatsioon („IT taristu uuendamine“, 

„Mikrokontrollerite arendusplaatide ja robootika komplektide ning nende riistvaraliste lisade 

soetamine“), keskkonnateadlikkus ja maatundmine (keskkonnalaager "Ida-Virumaa looduse 

uurimine", „Me elame Eestimaal“, „Keskkonna objektide ja protsesside vaatlemine loodusliku 

mitmekesisuse märkamisel-tunnustamisel“), sport („Kooliolümpiamängude korraldamine“, 

„Liikumine ühendab“), kultuur (teatrikülastus „Aken ooperi- ja balletimaailma“, teatrikülastus 

„Mets“ Vene Teatris), teadus (EEA Norra-COOP projekt ,,Põnev teadus jätkusuutliku arengu 

jaoks“).  

 

Suurim osa projektidest on suunatud arendustegevuste elluviimisele. Aastatel 2012 ja 2013 oli 

koolide projektitegevuse kaudu fondidelt saadud vastavalt 63 244,17 eurot ja 86 436,62 eurot. 

Kõige aktiivsem projektitegevus toimub Soldino gümnaasiumis, Keeltelütseumis, 6. Koolis, 

Kesklinna gümnaasiumis ja Pähklimäe gümnaasiumis. Ca 82% projektidest toetatakse Eesti 

fondidest (SA Meie Inimesed, Tiigrihüpe SA, Keskkonna Investeeringute Keskus, SA Innove). 

Ca 15% projektidest saavad toetust SA Archimedes’e rahvusvahelisest koolide 

koostööprojektide programmist Comenius, mis moodustab 2012. ja 2013. aastatel saadud 

toetuste kogusummast 36%. Osavõtt Tiigrihüppe SA projektidest on võimaldanud koolidel IT-

pargi uuendamist ja parendamist. 

 

3.3.9 Pedagoogide arv, ametikohtade arv, pedagoogide vanus ja sugu 

Narva üldhariduskoolides töötas seisuga 10.09.2014.a 564 pedagoogi. Pedagoogide arv on 

viimastel aastatel kõikunud ca 525-600 ringis.  

 

Tabel 91. Narva koolides töötavate pedagoogide arv aastatel 2010-2014
76

 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Pedagoogide arv 595 526 601 588 564 

 

Pedagoogide ametikohti on viimasel kolmel aastal olnud vähem, kui pedagooge, mis tähendab, et 

osa pedagoogidest töötab osakoormusega..Tegu on kogu Eestile iseloomuliku tendentsiga (Eestis 

on keskmiselt õpetajaid 20% võrra rohkem kui ametikohti), millele osutas riigikontrolli kohaliku 

omavalitsuse 2014. a audit.  

 

Tabel 92. Narva munitsipaalsetes üldhariduskoolides töötavate ja riigieelarves 

hariduskulude toetuseks määratud vahenditest töötasu saavate pedagoogide (õpetajad, 

direktorid ja õppealajuhatajad) ametikohtade arv aastatel 2010-2014
77

 

Aasta 2010 2011 2012 2013 2014 

Ametikohtade arv 473,110 488,335 440,179 409,042 408,848 

 

                                                 
76

 Narva koolides töötavate pedagoogide arv, õppeaasta alguses. 
77

 Seisuga 10.09. 
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Narva koolides töötas 2014/15.õa-l 180 pedagoogi vanuses 40-49 eluaastat ja 187 pedagoogi 

vanuses 50-65 eluaastat. Kõige vähem pedagooge (ca 10) on vanuses üle 65 eluaasta. Valdavalt 

on õpetajad naised, mehi on 13 %.   

 

3.3.10 Narva koolide pedagoogide vanus ja sugu  

Üks tähtsaim õpetajate vanuselise koosseisu indikaator on 30-aastaste ja nooremate õpetajate 

osakaal üldhariduskoolides. 
78

 Narva õpetajad on valdavalt vanuses 40-65 eluaastat. 10.09.14. a 

seisuga oli 40% direktoritest vanuses 40-50 aastat, 30% vanuses 50-50%, 30% vanuses üle 60 

aasta. 

 

Tabel 93. Narva koolide pedagoogide vanus ja sugu (aastatel 2010-2014) 

 

Õpetajate vanuselise koosseisu puhul on noorte õpetajate kõrval oluline jälgida ka teist näitajat –

pensionieale lähenevate ja pensioniealiste õpetajate hulka.
80

 Pensioniikka jõuab keskmiselt 3-9 

pedagoogi aastas. Kõige rohkem on pensioniikka jõudvate õpetajate seas vene keele ja 

kirjanduse õpetajaid, ka matemaatikaõpetajaid. Igal aastal lahkub oma töökohalt koolist 50-60 

inimest (st 12% pedagoogide üldarvust), neist osa (32%) vahetab töökoha, kuid jätkab endiselt 

õpetajana linna teistes üldhariduskoolides.  

 

Tabel 94. Pensionile läinud pedagoogid 

Õppeaasta arv õpetajad 

2009/2010 9 

2 loodusõpetuse õpetajat, 3 matemaatika õpetajat, 

vene keele ja kirjanduse õpetaja, bioloogiaõpetaja, 

bioloogia ja keemia õpetaja, direktori (juhataja) 

asetäitja õppe- ja kasvatusalal 

2010/2011 3 ajalooõpetaja, füüsikaõpetaja, saksa keele õpetaja 

2011/2012 4 
vene keele ja kirjanduse õpetaja, 2 füüsikaõpetajat, 

vene keele ja kirjanduse õpetaja 

2012/2013 9 

vene keel ja kirjandus, eesti keele õpetaja, ajaloo- ja 

ühiskonnaõpetuse õpetaja, füüsika- ja tööõpetuse 

õpetaja, kehakultuuri õpetaja, keemia- ja 

bioloogiaõpetaja, vene keele ja kirjanduse õpetaja + 

2 Õigeusu Humanitaarkooli õpetajat 

2013/2014 3 
eesti keele õpetaja, keemiaõpetaja, algõpetuse 

õpetaja 

2014 3 2 eesti keele õpetajat, keemiaõpetaja 

 

                                                 
78

 „Tark ja tegus rahvas 2015-2020“. 
79

 Andmed 18.04.2012.a seisuga.  
80

 „Tark ja tegus rahvas 2015-2020“. 

Õppe-

aasta 
kokku 

Naised Mehed 

<30 
30-

39 

40-

49 

50-

65 
>65 Kokku <30 

30-

39 

40-

49 

50-

65 
>65 Kokku 

2010/2011 595 63 146 157 153 3 522 12 12 21 23 5 73 

2011/2012 526
79

 49 111 153 141 5 459 11 18 14 22 2 67 

2012/2013 601 56 127 172 159 8 522 11 20 23 21 4 79 

2013/2014 588 56 126 165 164 5 516 9 19 19 23 2 72 

2014/2015 564 41 121 161 167 5 495 9 18 18 20 4 69 
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Arengukava „Tark ja tegus rahvas 2015-2020“ tunnistab, et pedagoogide vanuse probleem 

puudutab tervet Eestit: kui pensioniealised õpetajad otsustavad pensionile siirduda, võib olukord 

muutuda kriitiliseks. Probleemi lahendamiseks on vaja konkreetseid tegevusi. 

 

3.3.11 Pedagoogide vastavus kvalifikatsiooninõuetele, täiendusõpe 

 

Seisuga 10.09.2014. a vastas Narva koolides töötavast 564 pedagoogist kvalifikatsiooninõuetele 

518 pedagoogi; 35,9% pedagoogide üldarvust omandas kõrghariduse eesti keeles. (võrdluseks: 

2011/12. õa-l oli eesti keeles haridust omandanud õpetajaid 5,6%). Keeleoskuse nõuetele vastab 

323 pedagoogi ehk 60% pedagoogide üldarvust (2011/12. õa-l vastas keeleoskuse nõuetele 257 

pedagoogi ehk 49,7% pedagoogide üldarvust). 10.09.14.a seisuga vastasid munitsipaalkoolide 10 

direktorist kõik kvalifikatsiooninõuetele ja 70% keeleoskuse nõuetele. 

 

Tabel 95. Pedagoogide vastavus kvalifikatsiooninõuetele (seisuga 10.09.2014) 

Vastab 

kvalifikatsiooninõuetele 

Omandas kõrghariduse 

eestikeeles 

Keeleoskuse 

nõuetele vastab 

Ei vasta 

kvalifikatsiooni-

nõuetele 

518 195 323 26 

 

Täiendusõpet vähemalt 160 tunni ulatuses ei ole 5 aastaga läbinud 2,6% pedagooge. Nende 

hulgas on noored pedagoogid, kes töötavad koolides 1 aastat ja vähem (1,4%), samas ka 

pensioniikka jõudnud pedagoogid (0,8%). 0,4% pedagoogide hulka kuuluvad üksikud õpetajad, 

kelle jaoks on raske leida sobivat koolitust keele, ainevaldkonna eripära tõttu või isiklikel 

põhjustel.  

 

Mentorite arv on Narva koolides 47 (ehk 8,6% pedagoogide üldarvust). Mentorid võimaldab 

toetada oma kooli noori pedagoogi ja juhendada Narva Kolledži õpingute juures pedagoogilist 

praktikat läbivaid üliõpilasi. Õpetajate seas on ka kolm õpetajat-nõustajat, kes oskavad anda 

õppemetoodilisi soovitusi õppetöö paremaks korraldamiseks ning õpetajaid vajadusel 

psühholoogiliselt toetada.  

 

3.3.12 Pedagoogide ametijärgud 

 

Suurem osa (80,9%) Narva koolides töötavatest pedagoogidest omab pedagoogi ametijärku. 

10,7% pedagoogidest omavad vanempedagoogi ametijärku. Narva koolides töötab 10 pedagoog-

metoodikut. Kõige vähem on noorempedagooge (3,7%) ja ametijärguta õpetajaid (2,9%). 

Andmete analüüs on näidanud, et ametijärguta õpetajate protsent on olnud viimasel viiel aastal 

stabiilne, ei ole suurenenud ega vähenenud. Stabiilne on olnud ka vanempedagoogide arv.  

 

Tabel 96. Pedagoogide ametijärgud (seisuga 10.09.2014)
81

 

Ametijärguta Noorempedagoog Pedagoog Vanempedagoog 
Pedagoog -

metoodik 
Kokku 

16 20 440 58 10 544 

 

3.3.13 Koolide hooned ja õppekeskkond, turvalisuse tagamine 

 

Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad näevad ette, et kool kujundab esteetilise 

väljanägemisega otstarbekat, turvalist, tervisekaitse ja ohutusnõuetele vastavat füüsilist 

õppekeskkonda. Õppekeskkonna kujundamisel on olulisel kohal raamatukogu olemasolu ning 

tervislike eluviiside edendamise võimalused nii koolitundides kui tunniväliselt. Narva koolide 
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V.a. Narva Õigeusu Humanitaarkooli pedagoogide andmed, kus seisuga 10.09.2014 töötab 20 pedagoogi. 
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hoonetes toimuvad pidevalt lähtuvalt vajadusest renoveerimistööd, kuid kahjuks finantseerimise 

puudulikkuse tõttu ei ole võimalik teostada renoveerimistöid plaanipäraselt, järjepidevalt ning 

vajalikus mahus. Renoveerimist vajavad nii koolide siseruumid (eeskätt füüsika- ja 

keemialaborid, tööõpetuse ruumid, raamatukogud) kui ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

koolide staadionid. Sportliku ja tervisliku eluviisi populariseerimist nii koolitöötajate kui õpilaste 

seas takistab olulisel määral staadionide korrast ära olek, staadionidel piirdeaia puudumine.  

 

Viimastel aastatel on olnud prioriteetsed tuleohutus- ja tervisekaitse ettekirjutuste täitmisega 

seotud tööd. Tuleohutusalastest ettekirjutustest olid kõige mahukamad tuletõkkesektsioonide 

moodustamine ja turvavalgustuse paigaldamine. Tervisekaitsenõuetele vastavuse saavutamise 

osas on eeskätt vaja tagada siseruumides standarditele vastavad valgustid. 2011. aastal täiendati 

Narva linna arengukava punktiga, mis näeb ette munitsipaalharidusasutusi standarditele 

vastavate valgustitega varustamist. Remonti vajab küttesüsteem Paju koolis ja Eesti 

gümnaasiumis. Soldino gümnaasiumis ja Kreenholmi gümnaasiumis on vaja korraldada 

elektripaigaldiste vastavust nõuetele, et läbida elektripaigaldise kontroll ja saada kasutusluba. 

 



Tabel 97. Vajalikud remonttööd Narva koolides
82

 

Kool 
klassi-

ruumid 

ventilat-

sioon 
valgustus 

töö-

kojad 

keemia-

kabinet 
aknad fassaadid 

põran-

dad 

korido-

rides 

fuajee, 

riide-hoid 

turva-

valgustus 

tuletõkke-

uksed 

Kesklinna gümnaasium x  x    x x    

Eesti gümnaasium х      x   x x 

Kreenholmi gümnaasium      x      

6. Kool х   х    x    

Peetri kool х  х   x x x    

Paju kool х  х x x x    x  

Pähklimäe gümnaasium x  x x x   x x x x 

Soldino gümnaasium x  х  x x x x x   

Keeltelütseum х x х x    x x 

x (spordi-

kompleksis 

- 2016) 

x (koolis - 

2016) 
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 Tabelis esitatud andmed Ida-Eesti Päästekeskuse Tuleohutusbüroo, Terviseameti poolt tehtud ettekirjutuste ja direktorite kirjade põhjal. 



Keeltelütseumis vajab ulatuslikku renoveerimist spordikompleks, Soldino gümnaasiumis ootab 

korrastamist ja piirdeaia remonti maa-ala.  

 

Kool peab tagama õpilastele koolis viibimise ajal nende vaimse ja füüsilise turvalisuse ning 

tervise kaitse. Kõik Narva koolid on välja töötanud õpilaste ja koolitöötajate vaimset ja füüsilist 

turvalisust ohustavate olukordade ennetamise, neile reageerimise, juhtumitest teavitamise, nende 

juhtumite lahendamise meetmete rakendamise kord, mis on kooli kodukorra üks osi. Kõikides 

koolides on koostöös hoole- ja õppenõukoguga koostatud hädaolukorra lahendamise plaanid. 

Kõigis koolides toimub vähemalt kord õppeaastas õpilaste ja personali evakueerimisõppus. 

Vastavalt õppekavale õpetatakse üldturvalisust tagavaid käitumisnorme, liiklus- ja tuleohutuse 

aluseid. Turvalisuse tagamiseks vajavad koolid tehnilisi vahendeid ja seadmeid. Õpilaste ja 

koolitöötajate turvalisust ohustava olukorra ennetamiseks tuleb tagada regulaarset jälgimist ja 

salvestamist võimaldavad jälgimisseadmestikud. Et takistada võõrastel pääsemist 

kooliterritooriumile vajavad koolide maa-alad korralikke piirdeaedu.  Koolijuhtide arvates 

turvalisuse taset oluliselt tõstaks professionaalne turvateenus (koolis terve tööpäeva jooksul 

valvel olev turvamees, turvameeskond) . 

 

3.3.14 Kokkuvõtvalt koolide kohta 

 Narvas on 12 üldhariduskooli, neist 10 on munitsipaalkoolid. 10.09.14. a seisuga õppis 

Narva koolides 6088 õpilast, munitsipaalkoolides 5528 õpilast. Kokku on Narva 

munitsipaalkoolides normatiivsete õppekohtade arv 8899. Kõige rohkem 

normatiivõppekohti on Soldino gümnaasiumis (1528), Pähklimäe gümnaasiumis (1420) 

ja Keeltelütseumis (1348).  

 Narva suuremad munitsipaalkoolid on Keeltelütseum (EHISe andmetel seisuga 

10.09.2014.a 979 õpilast), Pähklimäe gümnaasium (967 õpilast), Kesklinna 

gümnaasium (918 õpilast), Soldino gümnaasium (876 õpilast), Kreenholmi 

gümnaasium (714 õpilast), 6. Kool (388). Väiksemad on õpilaste arvu poolest Peetri 

kool (170 õpilast) ja Paju kool (188 õpilast). Viimasel viiel aastal langes Peetri kooli 

täitumus 76 õpilase võrra, Paju kooli täitumus 63 õpilase võrra. Õpilaste arvu 

poolest on stabiilne Kreenholmi gümnaasium (~715 õpilast).  

 Munitsipaalkoolides on kõige rohkem lapsi esimeses ja teises kooliastmes, mis 

perspektiivis tähendab, et järgmisel viiel aastal ei ole õpilaste arvu langust oodata.  

 Linnaeelarve hariduskulu ühe õpilase kohta (õpilaskoha maksumus) Narva koolides on 

kooliti väga erinev. Olenevalt õpilaste ja klassikomplektide arvust ning kooli suunitlusest 

kõigub linnaeelarvest hariduskulu ühe õpilase kohta 33-35 eurost kuus (Pähklimäe 

gümnaasium, Soldino gümnaasium, Täiskasvanute kool) 98-128 euroni kuus (Peetri kool, 

Paju kool).  

 Kuigi võrreldes 2010. aastaga ei ole laste arv Narvas kasvanud (2010/11. õa-l oli 6091, 

2014/15. õa-l 6088) on klassikomplektide arv Narva koolides kasvanud 21 klassi 

võrra.  

 Kõige suurema klassikomplektide keskmise täitumusega on Pähklimäe gümnaasium 
(keskmiselt 26,3 last klassis), Täiskasvanute kool (24,8), Kesklinna gümnaasium 

(24,7) ja 6. Kool (24,2). Kõige madalama täitumusega on munitsipaalkoolidest Peetri 

kool (keskmiselt 16,5 last klassis), Eesti gümnaasium (17), Paju kool (17,9).  

 Kõige suurema gümnaasiumiastmega munitsipaalüldhariduskoolid on Narvas 2014. 

septembri seisuga Soldino gümnaasium (150 gümnasisti), Kreenholmi gümnaasium 

(135), Keeltelütseum (131).  

 Kõige rohkem lapsi tuleb 1. klassi Pähklimäe gümnaasiumisse ja Kesklinna 

gümnaasiumisse (viimasel kahel õppeaastal on õpilaste arv üle 100).  1. klassi 

astuvate õpilaste arvu langust on märgata Peetri koolis, kuhu 2014/15. õa-l tuli 1. 

klassi õppima 5 õpilast. 
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 Narva on suure siseneva õpirändega omavalitsuste seas. Kõige rohkem on Narva 

munitsipaalkoolides õpilasi, kelle elukoht on registreeritud Vaivara vallas ja Narva-

Jõesuus. Õpilaste sisseränne on peaaegu kolm korda suurem kui õpilaste väljaränne 

(2014/15. õa-l sisseränne 281, väljaränne 95). 

 Õpinguid linna gümnaasiumides jätkab keskmiselt ~53 % põhikooli lõpetanutest.  

 Ca 60% Narva gümnaasiumide lõpetajatest jätkab haridusteed kõrgkoolides: 50% 

gümnaasiumi lõpetajatest jätkab Eesti kõrgkoolides, ca 10% välismaa kõrgkoolides. 

Kahel viimasel aastal on medaliga lõpetajate protsent tõusnud ca 9%st 12%ni.  

 Riigieksamite tulemuste üldkeskmine on suhteliselt stabiilselt alla riigi üldkeskmise. 

Viie aastaga on paranenud tulemused eesti keele teise keelena, geograafia, inglise keele, 

vene keele (kirjand), keemia eksamitel. Madalamaks on muutunud riigieksamite 

tulemused ajaloo ja eesti keele (kirjand) eksamitel. Suhteliselt stabiilsed on tulemused 

bioloogia, füüsika, matemaatika ja ühiskonnaõpetuse eksamitel  

 Kõik koolid omavad õppetöö suunitlusi ja kallakuid. Koolides kasutatakse E-

õppekeskkondi, millest on populaarseimad Miksike ja Moodle.  Kõik koolid (va Peetri 

kool) pakuvad õpilastele huviringe. Linnas tegutseb 15 ainekomisjoni. 

 Pikapäevarühmad on 2014/15. õa-l avatud kuues Narva koolis.  

 Kõikidel koolidel (va Peetri kool) on partnerkoole nii Eestis kui välismaal. 

 IKT-vahendite arv on viimastel aastatel tunduvalt kasvanud, kuid on siiski ebapiisav. 

Probleemiks on ka IKT-pargi pidev moderniseerimise vajadus.  

 Suvekoolilaagrites osalejate arv on viiel viimasel aastal kasvanud ca 2 korda. 

 Keskmiselt 20% Narva koolide õpilaste üldarvust osaleb igal õppeaastal nii Eesti kui 

rahvusvahelistel aineolümpiaadidel. Üldjuhul võidavad meie koolide õpilased 

õppeaastas keskmiselt 26,5 võidukohta Eesti aineolümpiaadidel ja 10 võidukohta 

rahvusvahelistel aineolümpiaadidel.  

 Ca kaks korda kasvanud koolikohustuse täitmise edasilükkamist vajavate ja 

väikeklassi tingimusi vajavate õpilaste arv.  

 Koolikohustust rikkuvate õpilaste arv on viimastel aastatel tunduvalt vähenenud 
ning püsib stabiilselt 10 õpilaste ringis 

 Kõik gümnaasiumiastmega üldhariduskoolid (va Täiskasvanute kool) õpetavad 

õppeaineid eesti keeles vähemalt 60% ulatuses (st vähemalt 57 kursust õpilase 

minimaalsest õppekoormusest, mis on 96 kursust). Keelekümblusklassid on avatud 

Kesklinna gümnaasiumis, Pähklimäe gümnaasiumis, Soldino gümnaasiumis, 

Keeltelütseumis. Kõikides koolides (va Kreenholmi gümnaasium) õpetatakse aineid 

eesti keeles ka põhikooliastmes. 

 Narva koolides töötas 2014/15. õa-l 180 pedagoogi vanuses 40-49 eluaastat ja 187 

pedagoogi 50-65 eluaastat. Kõige vähem pedagooge (ca 10) on vanuses üle 65 eluaasta. 

Valdavalt on õpetajad naised, mehi on 13%.  95,2% Narva koolides töötavast 

pedagoogidest vastab kvalifikatsiooninõuetele. Keeleoskuse nõuetele vastab ca 60% 

pedagoogide üldarvust. 98% pedagoogidest on viie aastaga läbinud üle 160 tunni 

täiendusõpet. 

 80,9% õpetajatest omab pedagoogi ametijärku, 10,7% omavad vanempedagoogi 

ametijärku. Narva koolides töötab 10 pedagoog-metoodikut. Kõige vähem on 

noorempedagooge (3,7%) ja ametijärguta õpetajaid (2,9%). 

 Kõigi koolide klassiruumid vajavad remonti. Uuendamist vajavad siseruumide 

valgustid ja põrandakatted. Takistamaks võõrastel pääsemist kooliterritooriumile 

vajavad koolid korralikke piirdeaedu. Turvalisuse tagamiseks vajavad koolid 

professionaalset turvateenust (turvamees kohapeal). 

 Linnas on välja kujunenud lasteaedade, üldharidus- ja huvikoolide õpetajate tunnustamise 

süsteem („Aasta õpetaja“, „Eestimaa õpib ja tänab“, kalendriaasta lõpus tänuüritus 

koolide ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute juhatajatele ja aktiivseimatele 
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liikmetele; „LAK-õppe tegijate“ tunnustamine). Peale õpetajatele mõeldud ürituste 

tunnustatakse ka parimaid tulemusi saavutanud õpilasi (õppeaasta lõpus tänuüritus Eesti 

aineolümpiaadidel ja –konkurssidel edu saavutanud õpilastele ja nende juhendajatele. 

gümnaasiumi medaliga lõpetanud gümnasistide tunnustustseremoonia jt). 

 Võrreldes 2014. aasta õpilaste üldarvuga (5525/6085) langeb Narva koolide õpilaste 

üldarv aastaks 2021 ca 550 õpilase võrra. Munitsipaalkoolide põhikooliastmes õppivate 

õpilaste üldarv väheneb võrreldes 2014.aastaga ca 740 õpilase võrra (kõikides Narva 

koolides 810 õpilase võrra).  Aastaks 2021 on oodata, et Narva koolides õpib 1135 

gümnasisti, mis tähendab, et gümnasistide üldarv kasvab võrreldes 2014.aasta üldarvuga 

(676/889) ca 250 õpilase võrra. 



 

4. Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüs 

 

Tabel 98. Narva munitsipaalharidussüsteemi tugevused, nõrkused, ohud ja võimalused 

TUGEVUSED  

 Sisenev õpiränne ületab 3-5 korda väljarände. 

 On välja kujunenud tugev ja tõhus koolide 

ainekomisjonide (15) ja lasteaedade metoodiliste 

ühingute (8) süsteem. Komisjonide ja ühingute 

infot kajastab haridusteenistuse veebileht. 

Ühingud ja komisjonid tegutsevad vastavalt 

ühisele aastategevuskavale.  

 On välja kujunenud pedagoogide 

tunnustussüsteem („Aasta õpetaja“, osavõtt Eesti 

konkursist „Eestimaa õpib ja tänab“, 

ainekomisjonide aastalõpu tänuüritus, „LAK-

õppe tegija“ tänuüritus, olümpiaadid võitnud 

õpilaste ja nende juhendajate tänuüritus).  

 4-6aastaste laste arv Narva lasteaedades on 

95,5%, mis on ELi standardi (st 95%) tasemel. 

 Lasteaia õppekoha vanemate tasu muutub ainult 

seoses miinimumpalgaga. Vanemate määra 

protsent ei ole viimastel aastal tõusnud. 

 Kõikidel koolieelikutel on võimalik saada 

koolieelset ettevalmistust külastades eelkoole. 

 Kõigis Narva koolides on välja kujunenud 

õppetöö kindlad suunad ja kallakud. 

 Õpilaste voolavus koolist kooli (kooli 

vahetamine) õpeaasta keskel on minimaalne. 

 Vanematel on võimalik kool vabalt valida. 

Kõigile on tagatud koht elukohajärgses koolis, 

kuid koolidel on võimalik vastu võtta kõik selles 

õppida soovivaid lapsi.    

 Gümnaasiumides jätkab keskmiselt ~53 % 

põhikooli lõpetanutest; 60% 

gümnaasiumilõpetajatest jätkab haridusteed 

kõrgkoolides. 

 Õpilastel on võimalus arendada oma kallakuid ja 

andekust koolides tegutsevates huviringides.  

 Õpilastel on olemas võimalus saada järelevalvet 

ja tuge pikapäevarühmades. 

 Iga õppeaasta juunis korraldavad Narva koolid 

oma õpilaste jaoks suvekoolilaagrid. 

 On välja kujunenud ainevaldkonnad, kus Narva 

õpilased on eriti tugevad ja edukad (vene keel ja 

kirjandus, täppisteadused). 

 Koolikohustust rikkuvate õpilaste arv on 

viimastel aastatel tunduvalt vähenenud ning 

püsib stabiilselt 10 õpilaste ringis. 

 Koolid koostöös Kultuuriosakonna 

NÕRKUSED 

 Rühmade täitumus on madal. Koolide 

täitumus on väga erinev. Peetri koolis 

õpilaste arv on tunduvalt vähenenud ning 

klassi täitumus on kõige madalam. 

 Õpilaste tulemused PISAs, põhikooli eesti 

keele eksamil ja riigieksamitel on kooliti 

väga erinev: on nii väga kõrgeid tulemusi 

kui ka väga madalaid, mis on riigi 

keskmisest tunduvalt alla. 

 Ainult kahes koolis korraldatakse 

õpilastele jalgrattaõpet.  

 IKT-vahendite efektiivsemat kasutamist 

takistab infotehnoloogi puudumine 

lasteaedades: Narva lasteaiad vajavad 

spetsialisti, kes hooldaks ja teenindaks 

lasteaedades kasutusel olevat IKT-vara. 

Narva koolides kasutatav traadita 

internetiühenduse kvaliteet ja kiirus ei 

võimalda ajaga kaasas käia ning rakendada 

IT-vahendite uusimaid ja laiemaid 

võimalusi. 

 Kuigi arvutite arv on viimastel aastatel 

tunduvalt kasvanud, ei vasta see koolide 

tegelikele vajadustele ega riiklikes 

õppekavades sätestatud nõuetele. IT-

seadmete park vajab järjepidevat ja 

plaanipärast uuendamist.  

 Narva lasteaiad vajavad koosseisu 

psühholoogi. 

 13% lasteaedade pedagoogide üldarvust ei 

vasta kvalifikatsiooninõuetele, 72% 

pedagoogidest ei vasta keeleoskuse 

nõuetele.  

 Lasteaedades ei ole ühtegi pedagoog-

metoodikut.  

 Lasteaedades töötavatest pedagoogidest ei 

läbi 28% viie aastaga täiendusõpet 

vähemalt 160 tunni ulatuses. 

 Lasteaedade osa Narva linnaeelarves on 

22%, mis on kordi suurem, kui teistel 

KOVidel. Samas on Narva lasteaaedade 

õpetajate palgad Eestis ühed madalaimad. 

 Hariduskulu kooliti on väga kõikuv. 

 Narva õpilaste saavutused PISA testi 

sooritamisel olid alla Eesti keskmise. PISA 
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haridusteenistusega võimaldavad andekatele 

õpilastele kallakuid ja andekust arendavat 

süsteemi (individuaalne nõustamine, linna ja 

Eesti aineolümpiaadidest osavõtt, 

traditsioonilised üritused, õpilaskonverents, 

Täppisteaduste kool jt).  

 Soovijatel on võimalus õppida eesti keelt 

keelekümblusrühmades ja -klassides. Paljudes 

koolides õpetatakse aineid eesti keeles ka 

põhikooliastmes. Täiskasvanute gümnaasiumis 

säilib võimalus õppida gümnaasiumiastmes vene 

keeles. 

 Alates aastast 2010.a edendatakse linnas 

aktiivselt LAK-õppe metoodika põhimõtteid. 

 Hariduslike erivajadustega lastele on kujunenud 

tugisüsteem Paju koolis, mille juures tegutseb ka 

õpilaskodu. Narva lasteaedades on loodud 

õppevõimalused hariduslike erivajadustega 

lastele: erirühmad on avatud neljas lasteaias. 

 Lasteaedades on piisavalt (ca 10%) pedagooge, 

kes on läbinud mentorikoolituse ning kes on 

abiks ja nõustajaks noortele pedagoogidele. 

 Suurem osa (95%) koolides töötavaid 

pedagooge vastab kvalifikatsiooninõuetele. 

97,5% pedagoogidest on läbinud piisavas mahus 

täiendusõpet. 

sooritanud õpilaste motivatsioon oli madal.  

 Kõigi Narva lasteaedade hooned ja maa-

alad (va Päikene ja Pingviin) vajavad 

investeeringuid. Renoveerimist vajavad nii 

koolide siseruumid (eeskätt füüsika- ja 

keemialaborid, tööõpetuse ruumid, 

raamatukogud) kui ka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

koolide staadionid. 

 Koolides ei ole professionaalseid 

turvatöötajaid. Mõned lasteaiad ei ole 

varustatud vajalike fonolukkudega. 

 

 

.VÕIMALUSED  

 Uuendada plaanipäraselt koolide IKT-parki ja 

koolides kasutatavaid traadita 

internetiühendussüsteeme. 

 Viia vastavusse lasteaia avatud rühmade arv 

lasteaias käivate laste arvuga.  

 Kaasata koolidesse ja lasteaedadesse teistes 

kohalikes omavalitsustes registreeritud lapsi. 

 Uuendada lasteaedade teeninduspiirkondade 

dokumenti, et see vastaks tegelikule olukorrale 

(st kinnitada teeninduspiirkonnaks Narva linna).  

 Pöörduda HTMi poole gümnaasiumivõrgu 

korrastamise investeeringute saamiseks. 

 Arendada koostööd lasteaedade, koolide 

huvikoolide, kutse- ja kõrgharidusasutuste ning 

teiste inimese arengut toetavate asutuste vahel 

nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel 

tasemel. 

 Arendada koostööd Narva kolledžiga õpilastele 

õppetöö mitmekesistamiseks ja õppevõimaluste 

laiendamiseks, õpetajatele vajaliku täiendusõppe 

korraldamiseks.  

 Arendada lasteaedade ja koolide vahelist 

koostööd (sujuv üleminek lasteaiast kooli, 

koolivalmidus, keeleõppe järjepidevus). 

OHUD 

 Laste arv langeb. 

 Õpilaste arvu üldpilt on stabiilne, kuid 

kooliti on täitumus muutumas: viimastel 

aastatel on langemas õpilaste arv Peetri 

koolis. 

 Õpilaste üldarv hakkab vähenema 

2017.aastal. Aastast 2019 ületab õpilaste 

arvu vähenemine 100 last aastas: 

2019.aastal langeb õpilaste üldarv 

võrreldes iga eelmise aastaga ca 180 võrra, 

2020 – 145 ja 2021 – 155 võrra.  

2021.aastal on õpilaste üldarv koolides ca 

550 õpilast võrra vähem kui 2014.aastal. 

 Õppekoha tegelik maksumus on viimasel 

kahel aastal tunduvalt kasvanud.  

 Nii koolides kui lasteaedades on kõige 

rohkem pedagooge vanuses 40-

60eluaastat, mis tähendab, et lähiaastatel 

suureneb pensioni- ja –eelses eas 

pedagoogide arv. 

 Viimastel aastatel on ca kaks korda 

kasvanud koolikohustuse täitmise 

edasilükkamist vajavate ja väikeklassi 

tingimusi vajavate õpilaste arv.  
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 Informeerida avalikkust PISAst ja selle 

tulemuste tähtsusest.  

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi SWOT-analüüsi kokkuvõte 

 

Arendamist ja jätkuvat toetamist väärivad  tugevusteks tunnistatud saavutatud tulemused: 

 

 Koolide ainekomisjonide (15) ja lasteaedade metoodiliste ühingute (8) süsteem.  

 On välja kujunenud pedagoogide ja õpilaste tunnustussüsteem.  

 Koolide juures tegutsevad eelkoolid, kus kõikidel koolieelikutel on võimalik saada koolieelset 

ettevalmistust.  

 Koolides ja lasteaedades välja kujunenud õppetöö suunad ja kallakud. 

 On koole, kelle õpilaste tulemused põhikooli riigieksamitel ja PISA 2012 testi sooritamisel olid riigi 

keskmisest tunduvalt üle. 

 Koolide huviringid, kus õpilastel on võimalus arendada oma kallakuid ja andekust.  

 Koolides tegutsevad pikapäevarühmad, kus põhiharidust omandavatel õpilastel on võimalik saada 

järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel. 

 Suvekoolilaagrid, mida iga õppeaasta juunis korraldavad Narva koolid oma õpilaste jaoks. 

 Ainevaldkonnad, kus Narva õpilased on eriti tugevad ja edukad (vene keel ja kirjandus, 

täppisteadused). 

 Andekatele õpilaste tugisüsteem, mis võimaldab oma kallakuid ja andekust arendada (individuaalne 

nõustamine, linna ja Eesti aineolümpiaadidest osavõtt, traditsioonilised üritused, õpilaskonverents, 

Täppisteaduste kool jt).  

 On olemas eesti keeles õppimise võimalus keelekümblusrühmades ja –klassides. Areneb eestikeelne 

aineõpe põhikooliastmes. On olemas võimalus õppida Täiskasvanute kooli gümnaasiumiastmes vene 

keeles. 

 LAK-õppe metoodika rakendamine õppetöös. 

 Lasteaedades ja koolides on kujunenud tugisüsteem hariduslike erivajadustega lastele. Paju kool, 

mille juures tegutseb ka õpilaskodu, pakub HEV-lastele erilist tuge. 

 

Narva munitsipaalüldhariduskoolide ja lasteaedade SWOT-analüüsi kokkuvõtteks saab väita, et 

munitsipaalharidussüsteemi esmajärjekorras vajavad tähelepanu järgmised nõrkusteks tunnistatud jooned: 

 

 Kooliti väga erinevad tulemused põhikooli eesti keele eksamil, riigieksamitel ja PISA 2012 testi 

sooritamisel. On koole, kelle õpilaste tulemused on tunduvalt alla riigi keskmise.   

 Lasteaedade rühmade madal täitumus. Õpilaste langenud arv Peetri koolis. 

 Infotehnoloogi puudumine lasteaedades, mis takistab: IKT-vahendite efektiivsemat kasutamist  

 Vananevad ja moderniseerimist vajavad IT-vahendid. 

 Psühholoogi puudumine lasteaedades ei võimalda operatiivselt lahendada psühholoogilisi ja 

psühhosotsiaalseid probleeme. 

 Pedagoogide nõrk eesti keele oskus. 

 Lasteaedadele kuluv päris suur protsent eelarvest ei taga õpetajate soovitud töötasu suurust ega 

võimalda vajalikke investeeringuid õppekeskkonda. 

 Hariduskulu kooliti on väga kõikuv. 

 Narva õpilaste madalad tulemused PISA 2012 testi sooritamisel, õpilaste madal motivatsioon testi 

sooritamisel.   

 Kõigi Narva lasteaedade hooned ja maa-alad (va Päikene ja Pingviin) vajavad investeeringuid. 

Renoveerimist vajavad nii koolide siseruumid (eeskätt füüsika- ja keemialaborid, tööõpetuse ruumid, 

raamatukogud) kui ka koolide staadionid. 
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Ülesannete ja võimalike tegevuste seas on SWOT-analüüsis mainitud järgmised: 

 

 Viia vastavusse lasteaia avatud rühmade arv lasteaias käivate laste arvuga.  

 Uuendada plaanipäraselt koolide IKT-parki ja koolides kasutatavaid traadita 

internetiühendussüsteeme. 

 Kaasata koolidesse ja lasteaedadesse teistes kohalikes omavalitsustes registreeritud lapsi. 

 Pöörduda HTMi poole gümnaasiumivõrgu korrastamise investeeringute saamiseks. 

 Arendada koostööd lasteaedade, koolide huvikoolide, kutse- ja kõrgharidusasutuste ning teiste 

inimese arengut toetavate asutuste vahel nii kohalikul, riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasemel. 

 Arendada koostööd Narva kolledžiga õpilastele õppetöö mitmekesistamiseks ja õppevõimaluste 

laiendamiseks, õpetajatele vajaliku täiendusõppe korraldamiseks.  

 Arendada lasteaedade ja koolide vahelist koostööd (sujuv üleminek lasteaiast kooli, koolivalmidus, 

keeleõppe järjepidevus). 

 Informeerida avalikkust PISAst ja selle tulemuste tähtsusest. 

 Tõsta koolide ja lasteaedade turvalisuse taset: koolidele tagada professionaalsed turvatöötajad, 

lasteaiad varustada fonolukkudega, korrastada piirdeaiad.  

 

5. Munitsipaalharidussüsteemi arendamise stsenaariumid  

Allpool esitatud stsenaariumide puhul tuleb arvestada, et 02.04.15 jõustusid Narva Linnavolikogu 26.03.15 

otsus nr 24 „Narva Lasteaia Väikevend ja Narva Lasteaia Kuldkalake liitmine Narva Lasteaiaga Pingviin“, 

otsus nr 25 „Narva Lasteaia Ojake tegevuse lõpetamine“, otsus nr 26 „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 

6.Kooliga“. Alljärgnev tekst peatükis 5 ja 5.1 on jäetud muutusteta.  

 

Stsenaariumid koostasid arengukava töörühma liikmed individuaalselt, paarides või rühmades ajavahemikul 

20.10.14-23.10.14. Kokku laekus 10 erinevat stsenaariumi. Stsenaariumid on esitatud tabelis töörühma 

liikmete koostatud kujul. Vene keeles esitatud stsenaariumid tõlgiti eesti keelde. Parandusi, täiendusi, 

muudatusi ei ole stsenaariumides tehtud. Stsenaariumid 11 ja 12 lisati tabelisse töörühma koosolekute 

tulemustel: 11. stsenaariumis kajastatud ettepaneku tegi 1 töörühma liige 1. ja 4. koosolekul, 12. 

stsenaariumis kajastatud ettepanek kõlas korduvalt 4. koosolekul.   

 

Stsenaariumide taustaks oli arengukava analüütilises osas esitatud andmed.  

 

2014. aastal on Narvas 23 lasteaeda ja 10 munitsipaalkooli. Lasteaedades käivate laste arv on langenud 2014. 

aastaks ca 2880ni, kasvab täitmata õppekohtade arv. Õppekohtade arv lasteaedades on pärast rühmade arvu 

optimeerimist 2014.a augustis vähemalt 3014, täitmata õppekohtade arv on vähemalt 125
83

. Lähiaastatel ei 

ole põhjust laste arvu kasvu oodata: on karta, et kui edaspidi jääb aastas registreeritavate laste arv 500-le, on 

aastaks 2020 Narva lasteaedades ca 2500-2700 last.  

 

Munitsipaalkoolid on 2014/15. õa-l valdavalt täistsükli koolid. Kolmes koolis (6.koolis, Peetri koolis ja Paju 

koolis) kümnest on 1.-9. klassid. Paju koolis on kujunenud HEV-laste tugisüsteem ning tugiteenuseid 

osutavate spetsialistide meeskoond. Paju kooli juures tegutseb õpilaskodu.   

 

Võrreldes 2014.aasta õpilaste üldarvuga (5525/6085) langeb Narva koolide õpilaste üldarv aastaks 2021 ca 

550 õpilase võrra. Munitsipaalkoolide põhikooliastmes õppivate õpilaste üldarv (2014/15.õa-l on 4726/5199) 

langeb 2021.aastaks võrreldes 2014.aastaga ca 740 õpilase võrra (kõikides Narva koolides 810 õpilase 

võrra). Narva koolides on 2021.aastal ca 4785/5275 õpilast.  

 

Aastaks 2021 on oodata, et Narva koolides õpib 1135 gümnasisti, mis tähendab, et gümnasistide üldarv 

kasvab võrreldes 2014.aasta üldarvuga (676/889) ca 250 õpilase võrra. Gümnaasiumiastme perspektiivi 
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 Tuleb meeles pidada, et 2014.a augustis pandi 12 alatäidetud rühma kinni. Vajadusel võib neid kinnipandud rühmi suurte 

takistuseta uuesti avada.  



 79 

kavandamisel lähtusid arengukava töörühma liikmed Eesti üldharidussüsteemi arengukavas seatud sihtidest 

2018. aastaks (so HTMi valitsemisalas on kinnisvara kasutamise efektiivsus kasvanud ja kohalike 

omavalitsuste hallatavates üldhariduskoolides on pinnakasutuse efektiivsus kasvanud)
84

  

 

Tabel 99. Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise stsenaariumid 

 Stsenaarium Tagajärjed 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgeda lasteaiad Kuldkalake ja Ojake.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulgeda Peetri kool, mille täitumus toetati viimastel 

aastakümnetel kunstlikult teiste koolide arvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alates 01.09.18 moodustada 2 gümnaasiumi: Eesti 

riigigümnaasium (eesti õppekeelega õpilastele) ja 

Narva (vene õppekeelega) ühisgümnaasium. Et 

õpilastel ei tekiks probleeme eri koolide õppekavade 

tõttu, tagada järkjärguline üleminek: 2018. aastal 

alustada vastuvõtuga ainult 10. klassidesse, 2019. 

aastal jätkata 10. ja 11. klassidega, 2020. aastal 10.-

12. klassidega. 

Ülejäänud koolid, kus on praegu gümnaasiumiaste, 

jätkavad 2018. aastast põhikoolina.  

Keeltelütseum jätkab täistsüklikoolina, kus on 1.-12. 

klassid. Alates 01.09.18 piiratakse vastuvõtt 

Keeltelütseumi esimestesse klassidesse. 

2015.a õa lõpus läheb kooli Kuldkalakesest 19 

last, Ojakesest 10 last. Kuldkalake lapsed (ca 90) 

leiavad õppekohad lähimates lasteaedades 

Potsataja, Tareke, ka Kirsike. 1 sõimerühm (ca 

14 last) Ojakesest kolib Marjakesse, teiste 

rühmade lapsed (ca 40 last) leiavad õppekohad 

lähimates lasteaedades Marjake, Kakuke, 

Pääsuke, Muinasjutt. Kuldkalakese sulgemine 

võimaldab täita lähimate lasteaedade õppekohad, 

mis tähendab olemasolevate pindade 

ratsionaalsemat kasutust. Ojakese sulgemine 

lahendab lasteaia ebasoodsa asukoha probleemi 

ja võimaldab täita lähimate lasteaedade vabad 

õppekohad. Kahe lasteaia sulgemine säästab 

linnaeelarves alates 01.09.15.a ca 167 000 eurot 

ja 2016.aastal 497 000 eurot. 

 

2014/15.õa lõpus jääb Peetri kooli (kui põhikooli 

lõpetavad 9.kl 45 õpilast) ca 125 õpilast. 

Viimaste aastate vastuvõtt Peetri kooli 1.klassi ei 

anna põhjust loota, et kooli täitumus suureneb 1. 

klasside õpilaste arvel. Peetri kooli 2.-9.kl 

õpilased leiavad endale õppekohad lähimates 

koolides 6.koolis ja Soldino gümnaasiumis. 

Peetri kooli sulgemine säästab linnaeelarves 

alates 1.09.15.a ca 64 000 eurot ja 2016.a ca 

180 250 eurot ning võimaldab lähimate koolide 

pindade ratsionaalset kasutamist. Peetri kooli 

ruumides võib ulatusliku renoveerimise ja 

ümberehitamise tingimusel paigutada 

ühisgümnaasium.   

 

Narvas tegutsevad kaks puhast gümnaasiumi: 

eesti õppekeelega gümnaasiumi tõenäoline 

täitumus ca 150- 200 õpilast, vene õppekeelega 

gümnaasiumis õpib ca 700-900 õpilast (lisaks 

kuni 140 õpilast jätkab Keeltelütseumi 

gümnaasiumiastmes ja ca 150 õpilast 

Täiskasvanute koolis). Puhtad gümnaasiumid 

võimaldavad taotleda investeeringuid 

koolihooone(te) renoveerimisse ja 

õppekeskkonna moderniseerimisse. Järk-

järguline üleminek võimaldab kohaneda 

muutustega.  

                                                 
84

 Arengukava ”Tark ja tegus rahvas” peatükk  6.2. Strateegilised eesmärgid, indikaatorid ja meetmed. 
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1a Täiskasvanute kool jätkab praegusel kujul, kuid 

teises hoones. 

 

Narvas jätkab 21 lasteaed, 2 puhast gümnaasiumi, 1 

täistsüklikool, Täiskasvanute Kool ja 7 

munitsipaalset põhikooli. 

Eesti üks tugevaimatest koolidest Keeltelütseum 

jätkab täistsüklikoolina, kus on 1.-12.klassid. 

Täiskasvanute kool jätkab praegusel kujul uues 

hoones. Üks võimalikest variantidest on 

paigutada Täiskasvanute kool kinnipandud 

Kuldkalakese hoones.  

 

Stsesenaariumi tulemus: Narvas jätkab 21 

lasteaed, 2 puhast gümnaasiumi, 1 täistsüklikool, 

Täiskasvanute kool ja 7 munitsipaalset 

põhikooli. Õppekohtade arv koolides ja 

lasteaedades vastab õpilaste ja laste arvule ning 

võimaldab kaasata lapsi ja õpilasi teistest 

kohalikest omavalitsustest. 

2 Narvas on 1 (eesti ja vene õppekeelega) 

gümnaasium. Teised koolid jätkavad põhikoolina.   

Gümnaasiumi täitumus on üle 1100 õpilase. 

Narvas jätkavad 10 põhikooli, kus õpib ca 5550 

õpilast, mis tähendab, et klasside keskmine 

täitumus jääb madalaks ning suuremat osa 

pindadest kasutatakse ebaratsionaalselt.  Selle 

stsenaariumi tulemusena on Narva koolivõrgus 1 

kooli võrra rohkem.  

3 Moodustada 2 gümnaasiumi: 1 vene õppekeelega 

gümnaasium, 1 eesti õppekeelega gümnaasium. 

Teised koolid jätkavad põhikoolina.  

Narvas tegutsevad kaks puhast gümnaasiumi: 

eesti õppekeelega gümnaasiumi tõenäoline 

täitumus on ca 150- 200 õpilast, vene 

õppekeelega gümnaasiumis õpib ca 900-1000 

õpilast. Narvas jätkavad 10 munitsipaalset 

põhikooli, kus õpib ca 4000-4500 õpilast, mis 

tähendab, et klasside keskmine täitumus on  

madal ning suuremat osa pindadest kasutatakse 

ebaratsionaalselt. Selle stsenaariumi tulemusena 

on Narva koolivõrgus 2 kooli võrra rohkem.  

4.  Jätta järgmiseks viieks aastaks kogu olemasolev 

koolivõrk endiseks.  

Aastaks 2021 on õpilaste üldarv Narvas ca 5500. 

Koolide täitumus langeb. Tekib nii suure 

koolivõrgu ülalpidamise ratsionaalsuse ja 

otstarbekuse küsimus. 

4a Avada gümnaasiumiaste ainult nendes koolides, kus 

on 10.klassis 36 õpilast. 

Õpilaste arv gümnaasiumiastmes kasvab ning 

juhul, kui kõik koolid jätkavad muutusteta, on 

kriteeriumide või tingimuste kehtestamine 

gümnaasiumiastmesse sissesastmisel mõistlik.  

5.  Moodustada 1 eesti õppekeelega gümnaasium ja 1 

vene õppekeelega gümnaasium. Teised koolid 

jätkavad põhikoolina. 

Sulgeda üks kõige madalama täitumusega kool. 

Täiskasvanute kool jätkab praegusel kujul. 

Narvas tegutsevad kaks puhast gümnaasiumi: 

eesti õppekeelega gümnaasiumi tõenäoline 

täitumus ca 150- 200 õpilast, vene õppekeelega 

gümnaasiumis õpib ca 900 õpilast 

Üks kool pannakse kinni ning tugetsema jäävad 

9 munitsipaalset põhikooli ja Täiskasvanute kool 

(125-150 õpilast).  

Tulemusena jätkavad Narvas 9 põhikooli, 

Täiskasvanute kool ja 2 gümnaasiumi. 

6.  Moodustada Eesti gümnaasium, mis tegutseb 

uues/renoveeritud hoones. 

Vanalinna riigikool jätkab gümnaasiumina. 

Täiskasvanute kool jätkab praegusel kujul. 

Narvas tegutsevad 2 puhast gümnaasiumi: 1 eesti 

õppekeelega kooli ja keelekümbluse põhikooli 

lõpetajatele (ca 200 õpilast) ja 1 vene põhikooli 

ja keelekümblusklasside lõpetajatele (ca 900 
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Kõik teised koolid jätkavad põhikoolina. 

Sulgeda 1 kõige madalama täitumusega kool. 

õpilast). Täiskasvanute koolis õpib ca 125-150 

õpilast. Üks kool pannakse kinni ning linnas 

tegutsevad 9 munitsipaalset põhikooli.   

7 Moodustada Eesti gümnaasium.  

Sulgeda Peetri kool. Avada vene õppekeelega 

gümnaasium praeguse Peetri kooli hoones. Samas 

hoones jätkab ka Täiskasvanute kool.  

Keeltelütseum jätkab koolina, kus on 1.-12.klassid. 

Ühes hoones peab olema ruumi ühele suurele 

gümnaasiumile (ca 900 õpilast) ja Täiskasvanute 

koolile (ca 125-150 õpilast). Keeltelütseum 

jätkab täistsüklikoolina. Linnas tegutseb 9 

munitsipaalset põhikooli.   

8 Moodustada Eesti gümnaasium. Keeltelütseumi 

hoones avada vene õppekeelega gümnaasium. 

Täiskasvanute kool jätkab praegusel kujul. Kõik 

teised koolid jätkavad põhikoolina. Sulgeda 1 kõige 

madalama täitumusega kool. 

Narvas tegutsevad kaks puhast gümnaasiumi: 

eesti õppekeelega gümnaasiumi tõenäoline 

täitumus ca 150- 200 õpilast, vene õppekeelega 

gümnaasiumis õpib ca 900 õpilast 

Linnas tegutseb 9 munitsipaalset põhikool ja 

Täiskasvanute kool (ca 125-150 õpilast).   

9 Moodustada riigigümnaasium kahe osakonnaga: 1 

eesti õppekeelega, 1 vene õppekeelega (60% eesti 

keeles).  

Teised koolid jätkavad põhikoolina (kokku 8 

põhikooli), Täiskasvanute kool jätkab praegusel 

kujul. Paju koolis arendatakse erivajadustega lastele 

mõeldud suundi (õpe nii RÕKi kui LÕKi järgi). 

Rajaleidjaga koostöös suunatakse erivajadustega 

lapsed Paju kooli. 

Keeltelütseum jätkab koolina, kus on 1.-12. klassid. 

Keeltelütsumi vastuvõtmisel arvestatakse lapse 

ettevalmistuse taset/õppeedukust. 

Narvas tegutseb 1 gümnaasium, kus on ca 900 – 

1000 õpilast. Teised koolid jätkavad põhikoolina 

(kokku 8 põhikooli), Täiskasvanute kool jätkab 

praegusel kujul. Paju kooli arendatakse 

erikoolina. Keeltelütseum jätkab koolina, kus on 

1.-12.klassid. 

10 Sulgeda lasteaiad Kuldkalake ja Ojake.  

 

2015.a õa lõpus läheb kooli Kuldkalakesest 19 

last, Ojakesest 10 last. Kuldkalake lapsed (ca 90) 

leiavad õppekohad lähimates lasteaedades 

Potsataja, Tareke ja Kirsike. 1 sõimerühm (ca 14 

last) kolib Ojakesest Marjakesse, teiste rühmade 

lapsed (ca 40 last) leiavad õppekohad lähimates 

lasteaedades Marjake, Kakuke, Pääsuke, 

Muinasjutt. Kuldkalakese sulgemine võimaldab 

täita lähimate lasteaedade õppekohad, mis 

tähendab olemasolevate pindade ratsionaalsemat 

kasutust. Ojakese sulgemine lahendab lasteaia 

ebasoodsa asukoha probleemi ja võimaldab täita 

lähimate lasteaedade vabad õppekohad. Kahe 

lasteaia sulgemine säästab linnaeelarves alates 

01.09.15.a ca 167 000 eurot ja 2016.aastal 

497 000 eurot. 

11 Jätta olemasolev lasteaedade võrk muutusteta. 

Vastuvõttu lasteaedadesse korraldab 

Kultuuriosakonna haridusteenistus. Kõik lasteaiad 

on täidetud võrdselt.  

Lähiaastatel on Narva lasteaedades ca 2700 last 

(ca 2050 aiarühmades ja ca 650 

sõimerühmades). St on vaja ca 102 aia- ja ca 46 

sõimerühma. Kui olemasolev võrk jääb 

muutusteta (st 23 lasteaeda, kus on 173 rühma, 

millest 123 on aia- ja 50 sõimerühma), siis on 

aiarühmade oodatav keskmine täitumus ca 16,6 

last ja sõimerühmade keskmine oodatav täitumus 

13 last. Kui täita 23 lasteaias rühmad lähtuvalt 

normatiivist 14 last sõimes ja 20 last aiarühmas, 
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siis on vaja ca 102 aia- ja ca 46 sõimerühma, st 

kokku 148 rühma. Lasteaedadesse jääb ca 25 

täitmata rühma. 

12 Asendada sõimerühmad lapsehoiga.  Muudatused koolieelse lasteasutuse seaduses 

näevad ette, et pooleteise- kuni kolmeaastase 

lapse lasteiakoha võib linnavalitsus vanema 

nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega. 

Vastavalt sotsiaalministeeriumi veebilehel 

esitatud infole toetab lapsehoiuteenus 

lapsevanema töötamist ja toimetulekut, sel ajal 

hoolitseb lapse eest lapsehoidja. Kui lapsehoidja  

teenuse eest tasub riik või kohalik omavalitsus, 

peab lapsehoidjal olema tegevusluba. Lastehoiu 

töötaja ei pea omama kõrgharidust, kuid peab 

sooritama eksami lapsehoidja kutse saamiseks.  

Lastehoiuteenus ei võimalda linnaeelarve 

vahendite säästmist, sest lastehoiuteenuse 

rahastamine toimub lasteaiakoha põhimõttel. 

Riik rahastab teenuse korraldamist ainult HEV-

laste korral. Lapsehoiuteenus ei tohi asendada 

sõimerühmi täies ulatuses – vanema soovi korral 

peab linn endiselt tagama lapsele lasteaiakoht. 

Küll aitab lapsehoiuteenus lahendada 

kvalifikatsiooninõuetele mittevastavate õpetajate 

probleemi (10% õpetajate üldarvust ei vasta 

kvalifikatsiooninõuetele).  

 

Stsenaariumides korduvad sammud: 

1. Sulgeda 2 lasteaeda (Kuldkalake ja Ojake).  

Laste arvu vähenemise oludes vajab olemasolev lasteaedade võrk muudatusi. Et vähendada täitmata 

õppekohtade arvu ning välistada pooltühjade rühmade ülalpidamist, tuleb mõned lasteaiad sulgeda. 

Nimetatud valusad sammud tuleb ette võtta selleks, et vähendada linnaeelarve kulusid lasteaedade 

ülalpidamiseks.  

Lasteaedade võrgu ümberkorraldamise (lasteaedade sulgemise) põhimõtted on:  

1) lasteaia viimaste aastate täitumus 

2) laste arvu ja rühmaruumide osakaal 

3) võimalus pakkuda lastele õppekohad naaberlasteaedades 

4) lasteaia õppekoha tegelik maksumus 

5) lasteaia asukoht 

Eespool nimetatud põhimõtteid kaalutakse iga konkreetse lasteaia puhul kõiki korraga.  

 

Lasteaedades täitmata õppekohtade kasvu valguses võimaldab kahe lasteaia sulgemine kasutada 21 lasteaia 

pindu ratsionaalsemalt ning rühmade täitumuse normatiividest (sõimes vähemalt 14 ja aiarühmas vähemalt 

20 last) kinnipidamisel võimaldab säästa linnaeelarves 2016. aastal kuni ca 497 000 eurot. Kuldkalakese 

lasteaed on üks kuuest Soldino rajoonis asuvast lasteaiast. Kuldkalakese täitmata õppekohtade arv on läbi 

aastate olnud linna suurimaid. Lasteaias tegutseb 2014/15. õa-l 7 rühma. Teistes Soldino rajooni lasteaedades 

rühmade arv suurem (va Väikevend, kus ei olnud 2014.a septembri seisuga vabu kohti). Kuldkalake on 

ehitatud tüüpprojekti järgi, mis tähendab, et potentsiaalselt võib Kuldkalakese hoone mahutada 11 rühma. 

Samas ületab seitsmes avatud rühmas täitmata õppekohtade arv 10.  
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Kuldkalakese lapsed jätkavad naaberlasteaedades (eeskätt Tarekeses ja Potsatajas). Visioon Kuldkalakese 

kinnipanemise sammudest võiks olla järgmine
85

: 1) kooli läheb 16 last; 2) sõimerühmades on 37 last, neist 1 

rühm, 14 last, võivad terve rühmaga minna lasteaeda Potsataja.  Need, kes 01.10-ks saavad kolmeaastaseks, 

saavad kohad lasteaedades Potsataja ja Tareke, kus praegustest sõimerühmadest üleminekuga moodustatakse 

nooremad rühmad. 3) Ülejäänud 64 last võivad uuest õppeaastast saada kohad lasteaedades Tareke, Potsataja 

ja Kirsike. Potsatajasse ja Kirsikesse võivad minna terved rühmad (40 – 48 last), ülejäänud lapsed saavad 

kohad olemasolevates rühmades. 4) Lasteaias Kuldkalake töötab käesoleval ajal 21 pedagoogi, kellest 1 ei 

vasta kvalifikatsiooninõuetele ja ühel lõpeb tööleping augustis 2015. Teistesse lasteaedadesse koos oma 

rühmaga võivad minna 6 õpetajat ja 3 õpetaja abi. Töökohta vajavad 13 pedagoogi. Oluline, et käesoleval 

ajal Narva koolides ja lasteaedades töötab ca 60 pedagoogi, kes on sündinud 1950. aastal ja varem. Juhul, kui 

pedagoogid lähevad pensionile, tekib vajadus uute töötajate järele.   

 

Lasteaia Ojake sulgemine võimaldab lahendada ebasoodsa asukoha probleemi ning täita naaberlasteaia 

Marjakese rühmad ja kesklinnas asuva Kakukese rühmad. Visioon lasteaia Ojake kinnipanemise sammudest 

võiks olla järgmine
86

: 1) sõimerühm koos kõikide töötajatega läheb lasteaeda Marjake (12 last); 2) kooli 

läheb 10 last; 3) jääb 38 last, kellest on võimalik moodustada üks rühm vanuses 4-6, ning 24 last terve 

rühmaga lähevad lasteaeda Kakuke; 14 last vanuses 3-4 võivad minna lasteaeda Pääsuke, kus käesoleval ajal 

olemas vabad kohad rühmades vanuses 1-3 ning 3–5  ning lasteaeda Kakuke, kus on rühmas vanuses 3 -5 

viis vaba kohta. 4) Lasteaia Ojake eesti  keele õpetaja, liikumisõpetaja, logopeed ja muusikaõpetaja töötavad 

lisaks teistes lasteaedades ja töötuks ei jää. Üks õpetaja läheb pensionile, üks õpetaja ja üks õpetaja abi 

lähevad lapsehoolduspuhkusele. Peale lasteaia sulgemist uut töökohta vajavad 1 lasteaia direktor, 2 õpetajat, 

2 õpetaja abi. 

 

2. Sulgeda madalaima täitumusega kool. Hetkel on madalaima täitumusega koolid Peetri kool (170), 

Paju kool (188) ja Eesti gümnaasium (204). Eesti gümnaasium on ainuke eesti õppekeelega kool, 

Paju koolis tegutseb suurem arv HEV-õpilaste klasse ning selle kooli juures tegutseb õpilaskodu. 

Seega sulgeda on mõistlik Peetri kool, kus 2014/15. õa lõpuks jääb ca 125 last, kes võivad jätkata 

kooliteed kas Soldino gümnaasiumis või 6.koolis.  

Peetri kooli sulgemise stsenaariumi kõige efektiivsem lahendus on järgmine: 

 Peetri kooli lapsed jätkavad alates 1.09.15 kas 6.koolis või Soldino gümnaasiumis. 6.kool on 

valmis vastu võtma kõik Peetri kooli lapsed, kusjuures 5., 7., 8. ja 9.klassid on võimalik vastu 

võtta terve klassikomplektina. Soldino gümnaasium on valmis vastu võtma 2.klassi 5 õpilast, 

3.kl – 5, 4.kl -14, 5.kl – 10, 6.kl – 10, 7.kl – 5, 8.kl – 3, 9.kl – 10. Peetri koolis töötab 

2014/15.õa-l 16 õpetajat, neist 7 töötavad koormusega 0,5-0,7. Kõik pedagoogid vastavad 

kvalifikatsiooninõuetele, mis tähendab nende konkurentsivõimet. 

 Peetri hoone antakse üle munitsipaalomandis ühisgümnaasiumi loomiseks. See tähendab 

hoone täielikku renoveerimist või ümberehitamist. Munitsipaalomandis ühisgümnaasiumi 

loomise läbirääkimisi HTMi ja Narva vahel jätkatakse 2015.a, kui saavad selgeks 

investeeringutoetuse summade ulatused, eraldamise tingimused ja tähtajad. Kui renoveerimise 

töid ei alustata kohe pärast kooli sulgemist 1.09.15,  oleks Täiskasvanute koolil otstarbekam 

vabastada Peetri hoone ruumid, sest täiesti tühi ajutiselt konserveeritud hoone ülalpidamine 

annab teatud kokkuhoidu (võrreldes kuludega, mis kaasnevad juhul, kui tühjas hoones jätkab 

Täiskasvanute kool). Peetri kooli ülalpidamine ei ole otstarbekas vähemalt kahel põhjusel: 1) 

laste arvu märkimisväärne vähenemine (alates 1.09.15 läheb lahkub koolist 45 põhikooli 
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 See stsenaarium on esialgne, stsenaariumis on võimalikud muudatused. Laste kolimine teistesse lasteaedadesse sõltub 

lapsevanemate soovidest ja eelistusest, personali edasiste töökohtade küsimused on reguleeritavad töölepingu seadusega ning 

sõltuvad vastuvõtvate lasteaedade vajadustest ja võimalustest lasteaia Kuldkalakese kinnipanemise hetkel.  
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 See stsenaarium on esialgne, stsenaariumis on võimalikud muudatused. Laste kolimine teistesse lasteaedadesse sõltub 

lapsevanemate soovidest ja eelistusest, personali edasiste töökohtade küsimused on reguleeritavad töölepingu seadusega ning 

sõltuvad vastuvõtvate lasteaedade vajadustest ja võimalustest lasteaia Ojake kinnipanemise hetkel.  
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lõpetajat, eelmiste aastate kogemus ei anna  lootust, et kooli õpilaste arv suureneb 1.kl 

õpilaste arvel) 2) riik ei kata kõiki pedagoogide töötasudega seotud kulusid – lähtuvalt riigi 

poolt koostatud rahastamise mudelile ei piisa Peetri koolile ca 40% pedagoogide (sh 

juhtimise) kulude katmiseks. 

 Täiskasvanute gümnaasium kolib Kuldkalakese hoonesse. Juhul, kui kahest korpusest 

koosnev hoone on kooli jaoks liiga suur, antakse üks korpus teisele 

munitsipaalharidusasutusele, kes vajab ruume (nt Kunstikool, Kreenholmi muusikakool). 

Selle stsenaariumi käigu tulemusena Narva saab tänapäeva nõuetele vastava hoone, mida kasutatakse 

munitsipaalomandis ühisgümnaasiumina, Täiskasvanute kool asub iseseisvas hoones, suletud lasteaed ei jäta 

tühja hoonet, samas lasteaia sulgemine vähendab kulusid linnaeelarvest.    

3. Keeltelütseum säilitada täistsüklikoolina. Keeltelütseum on linna üks suurimaid ning Eesti üks 

tugevamaid koole, kus on välja kujunenud eri keelte õppimise suunad (sh varajase keelekümbluse 

klassid ja „English for life“ programmi järgi tegutsevad klassid). 

4. Täiskasvanute kool jätkab omaette asutusena. Täiskasvanute koolis jääb võimalus õppida 

gümnaasiumiastmes vene keeles. Kool jätkab kinni pandud Kuldkalakese lasteaia hoones. Avaliku 

arutelu käigus avaldasid Täiskasvanute kooli esindajad kahtluse, et Kuldkalakese hoone on kooli 

jaoks sobiv – kool on toonud argumendi, et kahest korpusest koosnev lasteaiahoone on liiga suur ning 

ruumid ei ole valmis kooli vastuvõtmiseks. Juhul kui mingil põhjusel Täiskasvanute kooli kolimine 

endise Kuldkalakese ruumidesse osutub võimatuks, võib käsitleda nimetatud hoones teiste 

munitsipaalharidusasutuse paigutamist (nt ruume vajavad Kunstikool, Kreenholmi muusikakool). 

Põhimõte, et kinni pandud lasteaedade hooned ei jäeta tühjaks, vaid kasutatakse edaspidi vastavalt 

munitsipaalharidusasutuste vajadustele vastavalt, aitab vältida tühjade hoonete juurdekasvu.  

5. Moodustada Vanalinna riigikooli ja Eesti gümnaasiumi baasil eesti õppekeelega 

riigiühisgümnaasium kuni 200 õpilasele. Ühisgümnaasium asub renoveeritud (vajadusel 

ümberehitatud) ning kõigile tänapäeva nõuetele vastavas hoones. See lahendus on võimalik vaid 

HTMi poolse ulatusliku investeeringu võimaldamise puhul. 

6. Moodustada munitsipaalomandis ühisgümnaasium vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele. 
Gümnaasium asub Peetri kooli renoveeritud või ümberehitatud hoones. See lahendus on võimalik 

vaid HTMi poolse ulatusliku investeeringu võimaldamise puhul. 

 

5.1 Stsenaariumide korduvad sammud avaliku arutelu käigus laekunud ja Narva Linnavolikogu 

hariduskomisjoni tehtud täiendustega 

 

1. Kahe lasteaia, Kuldkalake ja Ojake, sulgemine. Tähtaeg – 01.09.15. 

2. Kõige madalama täitumusega kooli sulgemine või selle liitmine teise kooliga. Tähtaeg – 01.09.15. 

3. Narva Keeltelütseumi jätkamine täistsüklikoolina (1.-12.kl). Tähtaeg – 01.09.15 

4. Narva Täiskasvanute Kooli jätkamine eraldi asutusena suletud lasteaia Kuldkalake ruumides või 

Täiskasvanute Kooli liitmine Kreenholmi gümnaasiumiga. Tähtaeg – 01.09.15 

5. Narva Vanalinna Riigikooli ja Narva Eesti Gümnaasiumi baasil riigi omandis oleva ja 200 õpilasele 

mõeldud gümnaasiumi asutamine. Ühisgümnaasium asub renoveeritud (vajadusel ümberehitatud või 

nullist ehitatud) ja kõikidele kaasaegsetele nõuetele vastavas hoones. Antud lahendus on võimalik 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsete investeeringute korral. Tähtaeg – 01.09.18. 

6. Ühisgümnaasiumi asutamine vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele, eelnevalt sulgedes 

gümnaasiumiastmed kõikides Narva linna haridusasutustes, v.a. Narva Keeltelütseumis ning Narva 

Kreenholmi Gümnaasiumis (Narva Täiskasvanute Kooli Kreenholmi Gümnaasiumiga liitmise 

korral).  Antud lahendus on võimalik Haridus- ja Teadusministeeriumi poolsete investeeringute 

korral. Tähtaeg – 01.09.18. 

 



6. Eesti üldharidussüsteemi arendamise põhimõtted ja suunad, Eesti haridusstrateegia 2020 Narva 

munitsipaalharidussüsteemi visioon 2020 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava koostamise perioodil kehtis Eesti üldhariduse valdkonnas 

Haridus- ja teadusministeeriumi arengukava „Tark ja tegus rahvas“ 2015-2018. Nimetatud arengukavas on 

loetletud järgmised aastaks 2020 seatud tähised:  

1) vähemalt 95% lastest vanuses 4 aastat kuni koolikohustuse ea alguseni (Eestis 4–6-aastased) osalevad 

alushariduses;  

2) madala funktsionaalse lugemisoskuse, matemaatilise ja loodusteadusliku kirjaoskusega 15-aastasi noori on 

alla 15% vanusegrupist (PISA uuringu põhjal);  

3) madala haridustasemega (s.o põhiharidusega või alla selle) mitteõppivaid noori on alla 10% (18−24-

aastaste vanusegrupis);  

4) vähemalt 40%-l 30–34-aastastest noortest on III taseme haridus,  

5) vähemalt 15% täiskasvanutest vanuses 25–64 aastat osaleb elukestvas õppes (Eestis 20%),  

6) teadus- ja arendustegevuse intensiivsus (osakaal SKPst) on 3%.  

 

Vastavalt Eesti üldharidussüsteemi arengukavas nimetatud tähistele ja meetmetele  luuakse 

üldharidussüsteemi vahendusel võimalused iga õppija arengu toetamiseks; isiklikus, töö- ja ühiskonnaelus 

tarvilike teadmiste, oskuste, väärtushinnangute ja valmisolekute kujunemiseks ning pannakse alus 

elukestvale õppele. Hariduse valdkonnas on esitatud 5 eesmärki ja meedet:  

1) muutunud õpikäsitus (Iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja 

ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine kõigil haridustasemetel ja –liikides).;  

2) pädevad ja motiveeritud õpetajad ning koolijuhid (Õpetaja/õppejõu ja koolijuhi töö hindamine ja 

tasustamine vastavusse viimine nendele ametikohtadele esitatavate nõuete ja töö tulemuslikkusega);  

3) elukestva õppe võimaluste ja töömaailma vajaduste vastavus (Kvaliteetsete, paindlike ja mitmekesiste 

valikutega ning tööturu arenguvajadusi arvestavate õppimisvõimaluste ja karjääriteenuste loomine, et 

suurendada erialase kvalifikatsiooniga inimeste arvu erinevates vanuserühmades ja regioonides);  

4) digipööre elukestvas õppes (Õppimisel ja õpetamisel kaasaegse digitehnoloogia otstarbekam ja 

tulemuslikum rakendamine, kogu elanikkonna digioskuste parandamine ning ligipääsu tagamine uue 

põlvkonna digitaristule).;  

5) võrdsed võimalused elukestvaks õppeks ja õppes osaluse kasv (Kõigile võrdsete võimaluste loomine 

elukestvaks õppeks). 

Eesti üldharidussüsteemi arengukava üks fookuseid on õpetajakutse, õpetajate ja haridusasutuste juhtide 

professionaalse arengu võimalused, väärilise töötasu maksmine ning õpetaja ja haridusasutuse juhi 

ametikoha väärtustamine. Strateegilise visiooni kohaselt töötavad aastal 2020 Eesti koolides ennast 

väärtustavad väärikad motiveeritud ja asjatundlikud õpetajad ning haridusasutuste juhid. Selleks on vaja 

tähelepanu pöörata eelkõige nende professionaalset arengut toetavatele tegevustele. Enesetäienduses 

osalemine on oluline kõikidele õpetajatele ja koolijuhtidele, kuna olenemata sellest, kui tõhus on olnud 

ettevalmistus põhiõppes, ei suuda ülikoolid tulevasi õpetajaid ette valmistada kõikideks väljakutseteks, 

millega nad oma karjääri jooksul kokku puutuvad. 

Üldharidust puudutavatest sihtidest on oluline ka haridusasutuste võrgu korrastamine, mis on ka ”Elukestva 

õppe strateegia 2020” üks prioriteete. ”Tark ja tegus rahvas 2015-2020” toob esile, et õpilaste arvu prognoosi 

aluseks võttes on väljakutseks haridusvaldkonna pinnakasutuse vähendamine. Eesoleval perioodil on 

väljakutseks haridusasutuste võrgu korrastamine ning õppeasutuste kasutuses oleva pinna jätkuv vähenemine 

eelkõige mittevajaliku pinna arvelt, et taristu kasutus oleks võimalikult optimaalne. Üldhariduskoolide 

pinnakasutuse pikem eesmärk aastaks 2020 on viia kasutatav pind õpilase kohta ilma õpilaskodu ning 

spordipaikadeta võimalikult 10 m2 lähedale. Praegu vastab sellele kriteeriumile vaid alla kolmandiku 

üldhariduskoolidest.  

 

Eesti üldharidussüsteemi arengukava seab aastaks 2018 haridusasutuste võrgu korrastamise osas järgmised 

sihid:  
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 HTMi valitsemisalas on kinnisvara kasutamise efektiivsus kasvanud;  

 kohalike omavalitsuste hallatavates üldhariduskoolides on pinnakasutuse efektiivsus kasvanud;  

Eespool nimetatud sihtide saavutamiseks rakendatakse meedet 17: riigivara kasutamise ja arendamise ning 

nendega seotud tegevuste pikaajalise planeerimise rakendamine. Meetme tulemuse mõõdikuks on määratud 

haridusvaldkonna pinnakasutuse optimeerimine 2013.a tasemelt (3,5 mln m2) soovitakse saavutada 

2020.aastal 3 mln m2.  

 

2014.a avaldatud Praxise koostatud uurimus
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 „Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020“ 

osutab ka koolide arvu vähendamise vajadusele: kui võtta aluseks praegune sündimus ja rändeprognoos ning 

kokkuleppelised Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu kriteeriumid, siis peaks Eesti põhikoolide arv 

2020. aastal olema 352, mis on 132 kooli võrra vähem kui praegu. Võttes aluseks arvestuse, et 60% 

põhikooli lõpetajatest jätkab haridusteed gümnaasiumis, ning kui gümnaasiumi koolivõrku käsitleda 

maakonnaüleselt, siis oleks Eesti gümnaasiumide arv 2020. aastal 44. Kui aga lähtuda sellest, et 

gümnaasiumivõrku planeeritakse maakonnas ja suuremates linnades eraldi, siis annaks selline stsenaarium 

tulemuseks 58 kooli. Mõlemal juhul on vähenemine märkimisväärne. 

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi visioon 2020 on esitatud Narva linna arengukavas
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: 

 

linnas toimib konkurentsivõimeline üldhariduskoolide, koolieelsete 

lasteasutuste ja huvikoolide süsteem, mis toetub õpetamise kõrgele tasemele ja 

kaasaegsele materiaal-tehnilisele baasile. 

 

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamise põhimõtted 

 Narva munitsipaalharidussüsteemi arendamine arvestab Eesti üldiseid arengusuundumusi ning vastab 

Eesti haridusvaldkonna arengudokumentides ja Narva arengudokumentides esitatud põhimõtetele; 

 munitsipaalharidussüsteemi arendustegevus seob Narva lasteaedu ja üldhariduskoole ning teisi 

õppeasutusi, ettevõtteid, institutsioone jt  

 munitsipaalharidussüsteemi areng on suunatud hariduse konkurentsivõime tõstmisele ja 

õpikeskkonna parendamisele. 

 munitsipaalharidussüsteemi arendamine tähtsustab uusi õppimis- ja õpetamistehnoloogiaid, ideid 

ning lahendusi. 

 

7. Narva munitsipaalharidussüsteemi eesmärgid ja ülesanded 2015-2020 

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava tegevuskava püstitab 4 eesmärki, mis hõlmavad hariduse 

kvaliteeti, õpetajaskonda, koostööd ning õppekeskkonda.  

 

Eesmärk 1: KVALITEETNE JA KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS 

1.1 Kõigil õppijatel on võimalus saada kvaliteetset haridust  

1.1.1 Õppetöö suunitluste ja kallakute arendamine koolides.  

1.1.2 Õppekavade arendamine; ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute tegevuse toetamine. 

1.1.3 Õpilaste tunnustussüsteemi arendamine (sh aineolümpiaadidel ja –konkurssidel edukalt esinenud 

õpilaste tunnustamine). 

1.1.3.1 Parimate lõpetajate (gümnaasiumi medaliga lõpetanud) tunnustamine. 

1.1.4 Arendavate konkursside (sh Narva-sügispealinn) korraldamine lastele ja õpilastele.  

1.1.5 Uuenenud õpikäsitluse, ”Huvitava kooli” algatuse põhimõtete ja erinevate uute õppemetoodikate 

rakendamine ja populariseerimine. 
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1.1.6 Õpilaste uurimistööde konverentsi korraldamine ja õpilaste nõustamine uurimistööde küsimustel 

koostöös Narva kolledžiga. 

1.1.7 ”Noored Kooli” programmiga liitumine ning suvekooli (linnalaagri) korraldamine.  

 

1.2 Kõigil õppijatel on võimalus saada haridust vastavalt oma vajadustele ja võimetele 

1.2.1 Kaasava hariduse põhimõtete populariseerimine lasteaedades ja koolides. 

1.2.2 Lasteaedade, koolide ja Kultuuriosakonna haridusteenistuse koostöö Rajaleidja Narva filiaaliga. 

1.2.3 Koolide tugiteenuste spetsialistide koolitamine ja koordineerimine koostöös MTÜ-ga Lapsele Oma 

Kodu.  

1.2.4 Paju koolis HEV-lapsi toetava suuna arendamine (sh nägemispuuetega laste klassi avamine). 

1.2.5 Psühholoogiteenuse korraldamine lasteaedades.  

 

1.3 Koolivõrk, lasteaedade võrk on stabiilne, samas on avatud vajalikele põhjendatud muudatustele 

1.3.1 Lasteaedade võrgu optimeerimine.  

1.3.1.1 Lasteaia Kuldkalake liitmine lasteaiaga Pingviin alates 15.09.15. 

1.3.1.2 Lasteaia Ojake sulgemine 2015.a 15.septembriks.  

1.3.1.3 Lasteaedade rühmade arvu vastavusse viimine lasteaias käivate laste arvuga (lähtuvalt normatiivist 14 

last sõme-, 20 last aia- ja 18 last liitrühmas). 

1.3.1.4 Lasteaedade teeninduspiirkondade dokumendi rakendamine ja analüüs.  

1.3.2 Koolivõrgu optimeerimine. 

1.3.2.1 Peetri kooli liitmine 6.Kooliga alates 01.09.15.  

1.3.2.2 2015.aastal riigi poole pöördumine vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele munitsipaalomandis 

oleva ühisgümnaasiumi (ümber)ehitamise taotlusega.  

1.3.2.3 Vanalinna riigikooli ja Eesti gümnaasiumi baasil eesti õppekeelega riigigümnaasiumi loomine 

renoveeritud/(ümber) ehitatud hoones 2016.aastaks. 

1.3.2.4 Munitsipaalomandis oleva ühisgümnaasiumi (vene õppekeelega põhikooli lõpetajatele) loomine 

2018. aastaks.  

1.3.2.5 2018. a septembriks olemasolevate gümnaasiumiastmega koolide (v.a Keeltelütseum, Täiskasvanute 

kool) põhikoolideks muutmine.  

1.3.2.6 Keeltelütseumi säilitamine täistsüklikoolina. 

1.3.2.7 Põhikooliastmes õpilaste arvu pidev seire ja vajadusel 2020.aastaks koolivõrgu optimeerimise uute 

sammude kavandamine.    

1.3.3 Teistest KOVidest laste kaasamine Narva koolidesse ja lasteaedadesse.  

 

1.4 Koolid ja lasteaiad juhinduvad elukestva õppe põhimõtetest ning loovad lastele 

karjääriplaneerimise võimalusi 

1.4.1 Karjääriplaneerimise koordineerimine koostöös Noortekeskuga (Orientiir), Rajaleidja ja Narva 

kolledžiga, ka Kutseõppekeskuse ja Töötukassaga. 

1.4.2 Karjäärikoordinaatorite koolitamine.  

1.4.3 Kooliõpilasfirmade toetamine. 

1.5 Keeleõpe on efektiivne, vastab õppijate vajadustele; rakendatakse LAK-õppe, keelekümblus- ja 

muid efektiivseid keeleõppemetoodikaid 

1.5.1 Keelekümblusklasside ja –rühmade vajaduspõhine avamine.  

1.5.1.1 Keelekümblusrühmade ja kakskeelsete rühmade keeleõppe kvaliteedi tõstmine. 

1.5.2 LAK-nädala korraldamine; LAK-õppe tegija tunnustamine.  

1.5.3 Eesti keeles õpetatavate ainete kvaliteedi seire nii koolides kui lasteaedades. 

 

1.6 Koolide ja lasteaedade huvitegevus on arendav ja mitmekesine 

1.6.1 Huvitegevuse arendamine (sh tasuliste teenuste edendamine). 

1.6.2 Huvikoolidega koostöö arendamine. 

1.6.3 Suvekoolilaagrite tegevuse toetamine. 
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1.7 Koolid ja lasteaiad arendavad tervist edendavat suunda, õpetavad tervislikku eluviisi põhimõtteid 

1.7.1 Spordi- ja terviseürituste korraldamine (sh olümpiamängud lasteaedadele ja koolidele). 

1.7.2 Koostöö tervist edendavate lasteaedade (TEL) ja tervist edendavate koolide (TEK) võrguga. 

 

1.8 Koolid ja lasteaiad pööravad õppetöös suurt tähelepanu laste turvalisusele ja liiklusohutusele 

1.8.1 Politsei ja muude organisatsioonide esindajate infotunnid turvalisusest, liiklusohutusest. 

1.8.2 Koolides jalgrattaõppe korraldamine.  

 

1.9 Koolid ja lasteaiad on varustatud tänapäevaste IT-vahenditega, tagatud on vajalik tehniline tugi 

1.9.1 IT-vahendite soetamine vastavalt RÕKis esitatud nõuetele. 

1.9.2 Koolide IT-pargi uuendamise kavade koostamine. IT-pargi plaanipärane uuendamine. 

1.9.3 Lasteaedade IT-pargi arendamine ja plaanipärane uuendamine. 

1.9.4 Koolide traadita internetiühenduse moderniseerimine. 

1.9.5 Lasteaedadele IT-pargi haldusjuhi teenuse tagamine. 

1.9.6 Digitaalse asjaajamise arendamine. 

1.9.7 Osavõtt IT-alastest projektidest. 

1.9.8 E-õppekeskkondade laiem kasutamine. 

1.9.9 Haridustehnoloogide koolide koosseisu viimine; haridustehnoloogide koolitamine. 

 

2. ELUKESTVAT ÕPET TOETAVAD, KOOSTÖÖLE AVATUD KVALIFITSEERITUD 

PEDAGOOGID 

2.1 Pedagoogide täiendus- ja ümberõpe on korraldatud süsteemselt 

2.1.1 Õpetajate täiendusõppe võimaluste suurendamine. 

2.1.2 Koostöö Narva kolledžiga õpetajatele kvaliteetse täiendusõppe võimaldamiseks. 

2.2 Pedagoogide keele- ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust toetatakse 

2.2.1 Koostöö edendamine eesti õppekeelega koolide ja lasteaedadega õpetajate stažeerimiseks.  

2.2.2 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele vastavuse seire, arenguvestluste korraldamine, informeerimine 

õppimisvõimalustest, nõustamine. 

2.3 Pedagoogiameti maine on kõrge. 

2.3.1 ”Aasta Õpetaja” konkursi korraldamine, osavõtt Eesti konkursist ”Eestimaa õpib ja tänab”. 

2.3.2 Pedagoogide töötasude järk-järguline tõstmine. 

2.3.3 Õpetajate ainemetoodilise tegevuse, pedagoogiliste saavutuste kajastamine www.narvaharidus.edu.ee 

veebilehel. 

2.3.4 Ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute tegevustesse kaasatud aktiivseimate õpetajate tunnustamine 

aasta lõpus. 

 

3. MITMEKÜLGNE, ARENDAV HARIDUSALANE KOOSTÖÖ 

3.1 Koostöö Narva haridusasutuste vahel on tulemuslik, arendav, mitmekülgne 

3.1.1 Ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute veebilehel koolides ja lasteaedades toimuvatest üritustest 

info kajastamine. 

3.1.2 Lasteaedade ja koolide koostööprojektide ja –ürituse korraldamine (HEV-laste õppe korralduse, 

keelekümbluse ja LAK-õppe, koolivalmiduse ja lasteaiast kooli sujuva ülemineku teemadel). 

3.2 Haridusalasse koostöösse on kaasatud erinevad huvigrupid 

3.2.1 Narva linna elanike informeerimine koolides ja lasteaedades toimuvast narvahariduse.edu.ee veebilehe 

ja kohalike ajalehtede kaudu. 

3.3 Edendatakse rahvusvahelist koostööd 

3.3.1 Narva koolide rahvusvahelistest programmides osalemine projektitegevuse fondi kaasrahastamisel. 

3.4 Toimib koostöö Eesti kõrgkoolide, kutseõppeasutustega, haridusorganisatsioonide ja –

institutsioonidega. 

3.4.1 Koostöö Narva kolledžiga nii õpilastele laiemate õppimisvõimaluste kui õpetajatele nõustamis- ja 

täiendusõppe raames (õpilaskonverents, uurimistööde nõustamine, emakeelepäeva spontaanse kõne võistlus, 

Teaduskool, eelkolledž, koolitused õpetajatele ja arendusseminarid asutuste juhtidele). 
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3.4.2 Kutsealase eelkoolituse ja kutseõppe võimaluste mitmekesistamine koostöös Narva 

kutseõppekeskusega. 

3.4.3 Koostöö Sisekaitseakadeemiaga gümnasistide eelkutseõppe valdkonnas. 

 

Eesmärk 4: TURVALINE ÕPPEKESKKOND 

4.1 Koolide ja lasteaedade füüsiline õppekeskkond on turvaline ja vastab õppekavale 

4.1.1 Koolide materiaal-tehnilise baasi RÕKi nõuetega vastavusse viimine. 

4.1.2 Koolimööbli plaanipärane uuendamine. 

4.1.3 Koolide õpperuumide renoveerimine 

4.1.3.1 Keeltelütseumi renoveerimine*
89

 

4.1.3.2 Pähklimäe gümnaasiumi remonttööd* 

4.1.4 Reaal- ja loodusainete kabinettide renoveerimine. 

4.1.4.1 Soldino gümnaasiumi keemiakabineti remont*. 

4.1.4.2 Paju kooli keemiakabineti remont* 

4.1.4.3 Pähklimäe gümnaasiumi keemiakabineti remont. 

4.1.5 Tööõpetuse ruumide renoveerimine 

4.1.5.1 6.kooli tööõpetuse ruumide remont*. KUSTUTADA lähtuvalt Narva Linnavolikogu 26.03.15 

otsusest nr 26 „Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga“. 

4.1.5.2 Kesklinna gümnaasiumi tööõpetuse ruumide remont* 

4.1.5.3 Keeltelütseumi tööõpetuse ruumide remont* 

4.1.5.4 Kreenholmi gümnaasiumi tööõpetuse ruumide remont* 

4.1.5.5 Paju kooli tööõpetuse ruumide remont* 

4.1.5.6 Pähklimäe gümnaasiumi tööõpetuse ruumide remont* 

4.1.6 Koolide ja lasteaedade tervisekaitsenõuetele vastavate valgustitega varustamine. 

4.1.6.1 Soldino gümnaasiumis valgustuse renoveerimine*. 

4.1.6.2 Paju kooli remont (klassiruumide valgustuse renoveerimine)* 

4.1.7 Lasteaedade renoveerimine ja remont* 

4.1.7.1 Lasteaia Cipollino järkjärguline renoveerimine.  

4.1.7.2 Lasteaia Punamütsike täielik järkjärguline renoveerimine. 

 

4.2 Koolide ja lasteaedade õppekeskkond on turvaline ja tänapäeva nõuetele vastav 

4.2.1 Koolide ja lasteaedade territooriumide piirdeaedade ja sissepääsuteede renoveerimine. 

4.2.1.1 6.kooli välisuste remont* KUSTUTADA lähtuvalt Narva Linnavolikogu 26.03.15 otsusest nr 26 

„Narva Peetri Kooli liitmine Narva 6.Kooliga“. 

4.2.1.2 Lasteaedade fassaadide renoveerimine. 

4.2.2 Lasteaedade maa-aladel asuvate mänguplatside renoveerimine. 

4.2.3 Lasteaedade heakorrastamine ja välisvalgustuse paigaldamine.  

4.2.4 Koolide staadionide renoveerimine. 

4.2.5 Kooli- ja lasteaiahoonete tehnilise ekspertiisi korraldamine. 

 

4.3 Koolid ja lasteaiad pööravad suurt tähelepanu asutusesisele turvalisusele 

4.3.1 Videovalve korraldamine sissepääsu(de) juures ja koridorides. 

4.3.2 Lasteaiaraadiosüsteemiga varustamine. 

4.3.3 Fonolukkude paigaldamine lasteaedades. 

4.3.4 Koolidele turvatöötajate teenuse tagamine 

4.3.5 Koolide ja lasteaedade hoonete ja maa-alade renoveerimine.  
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Tabel 100. Tegevuskava eesmärkide ja ülesannete täitmiseks vajaliku finantseerimise ja 

investeeringute kava 2015-2020
90

 

Ülesanne 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Parimate lõpetajate (gümnaasiumi 

medaliga lõpetanud) 

tunnustamine 

12500 12500 12500 12500 12500 12500 

Metoodiliste  ühingute tegevuse 

toetamine 
5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Arendavate konkursside (sh 

Narva-sügispealinn) 

korraldamine lasteaedadele 
500 500 500 500 500 500 

”Noored Kooli” programmiga 

liitumine ning suvekooli 

(linnalaagri) korraldamine.  
 10000     

Lasteaia ja kooli koostöö 

arendamine (miniprojektid) 
3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Nägemispuuetega  laste klassi 

avamine 
 21 000 4500 4500 4500 4500 

Psühholoogiteenuse korraldamine 

lasteaedades 
 183 200 183 200 183 200 183 200 183 200 

2018.a septembriks 

olemasolevate 

gümnaasiumiastmega koolide 

(v.a Keeltelütseum, Kreenholmi 

gümnaasium – Kreenholmi 

gümnaasiumis sälib 

gümnaasiumiaste Kreenholmi 

gümnaaasiumi ja Täiskasvanute 

kooli liitmise korral) 

põhikoolideks muutmine. 

MUUDETUD lähtuvalt Narva 

Linnavolikogu 26.03.15 otsusest 

nr 26 “Narva Peetri kooli 

liitmine Narva 6.kooliga” UUS 

SÕNASTUS: 2018.a 

septembriks olemasolevate 

gümnaasiumiastmega koolide 

(v.a Keeltelütseum, 

Täiskasvanute kool) 

põhikoolideks muutmine.  

 On võimalik vaid HTMi poolse 

ulatusliku investeeringu 

võimaldamisel 

Vanalinna riigikooli ja Eesti 

gümnaasiumi baasil eesti 

õppekeelega ühishgümnaasiumi 

loomine aastast 2016 

On võimalik vaid HTMi poolse ulatusliku investeeringu võimaldamisel 

Täiskasvanute kooli kolimine 

kinnipandud Kuldkalakese 

hoonesse/Täiskasvanute kooli 

liitmine Kreenhomi 

gümnaasiumiga. KUSTUTADA 

3000      

                                                 
90

 Sisaldab eesmärkide ja ülesannete elluviimiseks vajalikke ligikaudseid investeeringuid linnaeelarvest 



 91 

lähtuvalt Narva Linnavolikogu 

26.03.15 otsustest nr 24 „Narva 

Lasteaia Väikevend ja Narva 

Lasteaia Kuldkalake liitmine 

Narva Lasteaiaga Pingviin“ ja 

nr 26 “Narva Peetri kooli 

liitmine Narva 6.kooliga” 

Karjäärikoordinaatorite 

koolitamine 
4000 600 600 600 600 600 

Keelekümblusklasside avamine 

(vajaduspõhine, st avatakse 

vanemate ja õpilaste soovi korral) 

2800 2800 2800 2800 2800 2800 

Keelekümblusrühmade avamine 

(vajaduspõhine, st avatakse 

vanemate ja laste soovi korral) 

6600 6600 6600 6600 6600 6600 

Suvekoolilaagrite tegevuste 

toetamine 
9000 9000 9000 9000 9000 9000 

Olümpiamängude korraldamine 

lasteaedades 
500 500 500 500 500 500 

Koolidele IKT-vahendite 

soetamine vastavalt RÕKis 

esitatud nõuetele, IKT-pargi 

plaanipärane uuendamine 

20000 + 

20000 

20000 + 

20000 

20000 + 

20000 

20000 + 

20000 

20000 + 

20000 

20000 + 

20000 

Koolide traadita 

internetiühenduse 

moderniseerimine. 

 100000 100000 100000 100000 100000 

Lasteaedade IT-pargi arendamine 10300 10300 10300 10300 10300 10300 

Õpetajate ja haridusala töötajate 

täiendusõpe 
6500 6500 6500 6500 6500 6500 

Lasteaedade IKT-pargi 

haldamiseks spetsialisti leidmine 
  12000 12000 12000 12000 

Koolide haridustehnoloogide 

koosseisu viimine. 

Haridustehnoloogide koolitamine 

100000 
100000 + 

4000 

100000 + 

600 

100000 + 

600 

100000 + 

600 

100000 + 

600 

Aasta Õpetaja konkursi 

korraldamine 
9600 9600 9600 9600 9600 9600 

Pedagoogide töötasude järk-

järguline tõstmine 
300000 300000 300000 300000 300000 300000 

Lasteaedade ja koolide 

koostööprojektide ja –ürituse 

korraldamine (HEV-laste õppe 

korralduse, keelekümbluse ja 

LAK-õppe, koolivalmiduse ja 

lasteaiast kooli sujuva ülemineku 

teemadel) 

3200 3200 3200 3200 3200 3200 

Narva koolide rahvusvahelistest 

programmidest osavõtt 

projektitegevuse fondi 

kaasrahastamisel. 

33000 33000 33000 33000 33000 33000 

Koostöö Narva kolledžiga nii 

õpilastele laiemate 

õppimisvõimaluste kui 

12000 12000 12000 12000 12000 12000 
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õpetajatele nõustamis- ja 

täiendusõppe raames 

(õpilaskonverents, uurimistööde 

nõustamine, emakeelepäeva 

spontaanse kõne võistlus, 

Teaduskool, eelkolledž, 

koolitused õpetajatele ja 

arendusseminarid asutuste 

juhtidele). 

Videovalve korraldamine 

sissepääsu(de) juures ja 

koridorides. 

33000 33000 33000 33000 33000 33000 

Fonolukkude paigaldamine 

lasteaedades 
25000 25000 25000 25000 25000 25000 

Koolidele turvatöötajate teenuse 

tagamine  
120000 120000 120000 120000 120000 120000 

Lasteaedade heakorrastamine ja 

välisvalgustus*
91

 (sh 

projekteerimine) 

100000      

Kesklinna gümnaasiumi 

fassaadide renoveerimine ja 

valgustus (sh projekteerimine)* 

125000 125000     

Keeltelütseumi renoveerimine* 400000      

Soldino gümnaasiumi remont (sh 

projekteerimine): valgustus, 

keemiakabineti remont, 

evakuatsiooni ja avariivalgustuse 

paigaldamine.*  

190000      

Paju kooli remont (sh ekspertiis, 

valgustus klassiruumides, trepid, 

veetorud, WC, soojussõlm, 

füüsika- ja keemiakabinetid, 

ventilatsioonisüsteem)* 

200000      

Paju kooli võimla seinte remont* 55000      

6.kooli remont (välisuste 

vahetamine, tööõpetuse ruumide 

remont, vihmatorudesüsteemi 

remont, soojussõlme 

renoveerimine)* KUSTUTADA 

lähtuvalt Narva Linnavolikogu 

26.03.15 otsusest nr 26 „Narva 

Peetri Kooli liitmine Narva 

6.Kooliga“. 

186000      

Pähklimäe gümnaasiumi 

ehitustööd* 
100000      

Pähklimäe gümnaasiumi 

koridoride ja fuajee remont 
  200 000    

Pähklimäe gümnaasiumi 

keemiakabineti remont. 

 

100000      
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Lasteaedade piirdeaedade 

renoveerimine või ehitamine  
237523 237523 237523    

Reaal- ja loodusteaduskabinettide 

rekonstrueerimine ja 

varustamine* 

273690 273690 273690    

Poiste tööõpetuse kabinettide 

rekonstrueerimine ja varustamine 

(Kesklinna, Eesti, Pähklimäe, 

Keeltelütseum, Kreenholmi 

gümnaasiumid, 6.kool, Paju 

kool)* 6.kooli remont (välisuste 

vahetamine, tööõpetuse ruumide 

remont, vihmatorudesüsteemi 

remont, soojussõlme 

renoveerimine)* KUSTUTADA 

lähtuvalt Narva Linnavolikogu 

26.03.15 otsusest nr 26 „Narva 

Peetri Kooli liitmine Narva 

6.Kooliga“. 

298255 298255 298255    

Lasteaedade remondiks 

projekteerimine* 
95000 95000 95000 95000   

Lasteaedade remonditööd* 719000 724300 695000 799000   

Lasteaia Cipollino järgkjärguline 

renoveerimine 
+ + + + +  

Lasteaia Punamütsike täielik 

järkjärguline renoveerimine 
+ + + + +  

Lasteaedade mängu- ja 

spordiplatside ning 

koolistaadionide ja 

territooriumide rekonstrueerimine 

(sh projekteerimine)* 

550000 550000 550000 550000   

Munitsipaalkoolide hoonete 

projekteerimine ja 

renoveerimine* 

319182 319182 319182 319182   

Lasteaedade ja koolide 

tervisekaitsenõuetele vastavate 

valgustitega varustamine* 

466314 466314 466314 466317,21   

 

8. Arengukava elluviimisega seotud riskid ja nende maandamise võimalused
92

 

Põhilised riskid on seotud rahastamise vajadustele mittevastavusega. 

 

Rahastamise vajadustele mittevastavuse oht, rahaliste vahendite nappus munitsipaalharidussüsteemi 

arenguks vajalike investeeringute teostamiseks. Kohaliku omavalitsuse kasutada olevad rahalised vahendid 

ei suurene piisava tempoga, mistõttu ei suudeta soovitud tempos teostada vajalikke töid. Võimalikud 

lahendid riskide maandamiseks: 

• normatiivse planeerimise tähtsuse suurendamine; 

• teavitustöö, kommunikatiivse planeerimise laiendamine; 

• arendajate ja elanike kaasamine tasakaalustatud lahenduste otsimisse ning eri mudelite rakendamine; 

• arengufondidest ja riigi eelarvest projektidega lisaraha kaasamine. 
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 Peatükk on valminud Geomedia materjalide põhjal.  
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Esitatud riskide teadvustamise ja maandamisega tegeletakse munitsipaalharidussüsteemi igapäevatöö 

erinevatel tasandil ja neid võetakse arvesse arengukava seirel. 
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9. Arengukava eesmärkide saavutamise hindamise mõõdikud ja andmed 

Tabel 101. Eesmärgi 1  KVALITEETNE JA KONKURENTSIVÕIMELINE HARIDUS saavutamise hindamise mõõdikud ja andmed 

Mõõdik Mõõdiku seis 2014 
Mõõdiku oodatav seis 

2020 
Andmed 

Konkurentsivõimelise 

hariduse tagamiseks 

valikuvõimaluste 

säilitamine 

Asutuste võrk ei ole 

optimeeritud, rühmad ja 

klassid on täidetud 

ebaühtlaselt, õppekoha 

tegelikud kulud on väga 

erinevad. Ruumide 

kasutamine ei ole kõikides 

asutustes otstarbekas. 

Linnas toimib 

optimeeritud ja 

süstematiseeritud koolide 

a lasteaedade võrk.  

EHIS näitab, et kõikides koolides ja lasteasutustes on 

rühmade ja klasside täitumus normatiivikohane, ruume 

kasutatakse ratsionaalselt. Õppekoha tegelik kulu on lähedane 

riigi keskmisele. 

Haridusteed jätkanud 

õpilaste üldarv. 

Gümnaasiumiastmes jätkab 

õpinguid ca 50% põhikooli 

lõpetajate üldarvust; 

kutseõppes jätkab ca 40%, 

Eesti kõrgkoolides jätkab 

õpinguid ca 50 %, välismaa 

kõrgkoolides jätkab 

õpinguid 10% gümnaasiumi 

lõpetajate üldarvust (st ca 

55-60% 

gümnaasiumilõpetajatest 

jätkab õpinguid 

kõrgkoolides). 

Gümnaasiumis õpinguid 

jätkab 60% põhikooli 

lõpetajate üldarvust;  

kutseõppes jätkab 40% 

põhikooli lõpetajate 

üldarvust; kõrgkoolides 

õpinguid jätkab 75% 

gümnaasiumi lõpetajate 

üldarvust 

Gümnaasiumiastmes õpinguid jätkanud põhikooli lõpetajate 

arv; kutseõppes õpinguid jätkanud põhikooli lõpetajate arv; 

Eesti ja välismaa kõrgkoolides õpinguid jätkanud 

gümnaasiumi lõpetajate arv 

Gümnaasiumi medaliga 

lõpetajad (% lõpetajate 

üldarvust). 

10% Gümnaasiumi medaliga 

lõpetajaid on 10% (jääb 

samaks) 

Gümnaasiumi medaliga lõpetajate arv aastas. 
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Ainekomisjonide ja 

metoodiliste ühingute 

tegevus 

15 ainekomisjoni (sh 

loodusteadusainete 

komisjon, kuhu kuulub 

keemia, füüsika, geograafia) 

ja rakenduslike ainete 

komisjon (muusika, kunst, 

tööõpetus), 8 metoodilist 

ühingut 

15 ainekomisjoni, 8 

metoodilist ühingut (iga 

ainevaldkond on kaetud 

ainekomisjoni/metoodilise 

ühingu tegevusega). 

Ainekomisjonide arv õppekavas ettenähtud ainevaldkondade 

kontekstis. Metoodiliste ühingute arv alushariduse 

ainevaldkondade kontekstis. 

Mitmekesised ja laiad 

õppimisvõimalused. 

Kord aastas toimub 

gümnasistide uurimistööde 

konverents. Aprillis toimub 

LAK-õppe-nädal. Sügisel – 

Sügispealinna konkursid. 

Õpilased osalevad 

aineolümpiaadidel ja 

konkurssidel linnas, 

maakonnas, Eestis. 

Kord aastas toimub 

gümnasistide 

uurimistööde konverents. 

Aprillis toimub LAK-

õppe-nädal. Sügisel – 

Sügispealinna konkursid. 

Õpilased osalevad 

aineolümpiaadidel ja 

konkurssidel linnas, 

maakonnas, Eestis. 

Korraldatud õppeüritused. Osavõtt aineolümpiaadidest ja –

konkurssidest linnas, maakonnas, Eestis. 

Koolikohustust rikkuvad 

õpilased Narva 

üldhariduskoolide 

põhikooliastmes. 

10 0 Koolikohustuse rikkujate arv õppeaastas. 

Erirühmad (tasandus-, 

sobitus-, arendusrühmad 

jt) lasteaedades. 

HEV-laste rühmade arv 

vastab tegelikule vajadusele. 

Erirühmade arv vastab 

tegelikule vajadusele.  

Erirühmade arv lasteaedades. Andmed õppekohta ootavate 

laste arvu kohta. 

HEV-õpilaste klasside arv 

Narva üldhariduskoolide 

põhikooliastmes. 

HEV-õpilaste klasside arv 

vastab tegelikule vajadusele 

HEV-õpilaste klasside arv 

vastab tegelikule 

vajadusele. 

HEV-õpilaste klasside arv koolides. 
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Tugiteenuste saadavus 

üldhariduskoolides 

(psühholoog, logopeed, 

eripedadood, 

sotsiaalpedagoog). 

Tugiteenuste (logopeed, 

psühholoog) saadavus 

lasteaedades. 

Igas koolis osutatakse 

psühholoogi, 

sotsiaalpedagoogi, 

logopeedi/eripedagoogi 

teenust. Kõigis koolides on 

olemas HEV-koordinaator.  

Lasteaedades osutatakse 

ainult logopeedi teenust. 

Igas koolis osutatakse 

psühholoogi, 

sotsiaalpedagoogi, 

logopeedi/eripedagoogi 

teenust. Töötab HEV-

koordinaator. 

Lasteaedades osutatakse 

nii logopeedi kui 

psühholoogi teenust. 

Tugispetsialistide arv koolides, lasteaedades. 

 

HEV-õpilaste arv 

tavakoolis. 

HEV-õpilaste % on kooliti 

väga erinev (1,5%-77%)
93

. 

Vastab tegelikule 

vajadusele. 

HEV-õpilaste % tavakoolis. 

Narva gümnaasiumide 

lõpetajate riigieksamite 

tulemused.  

Narva koolide riigieksamite 

üldkeskmine on üldjuhul 

alla riigi üldkeskmise.  

Narva gümnaasiumide 

lõpetajate riigieksamite 

tulemuste üldkeskmine on  

Eesti üldkeskmise tasemel 

või ületab selle. 

Narva gümnaasiumide riigieksamite tulemuste üldkeskmine 

võrreldes Eesti üldkeskmisega. 

 

PISA testi tulemused ja 

testi sooritamise 

motivatsiooni tase.  

PISA 2012 tulemuste tase 

on kooliti väga erinev. 

Motivatsiooni tase on pigem 

alla keskmise. 

Tulemused on Eesti 

keskmise tasemel või 

kõrgemad. Motivatsiooni 

tase on kõrge. 

PISA 2015 testi sooritanud koolide tulemused. 

Eesti keele õppe edukus. Põhikooli eesti keele eksami 

ja eesti keele riigieksami 

tulemused on kooliti väga 

erinevad. 

Põhikooli eesti keele 

eksami ja eesti keele 

riigieksami tulemused on 

vähemalt Eesti keskmise 

tasemel ning üle selle. 

Põhikooli eesti keele eksami ja eesti keele riigieksami 

tulemused. 
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 Eesti üldharidussüsteemi arengukavas on hetkeseisu HEV-õpilaste osakaal tavakoolis 25%. Kaasava hariduse põhimõtetele vastavalt on eesmärgiks saavutada 35%. 
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Õpiränne. Sisseränne ületab väljarände 

3 korda. 

Sisseränne on 3-5 korda 

suurem kui väljaränne. 

Andmed Narvas registreeritud ja teiste KOVide koolides 

õppivate või lasteaedades käivate õpilaste ja laste arvust. 

Andmed teistes KOVides registreeritud ja Narva lasteaedades 

ja koolides käivate laste arvust. 

Täiendusõppe saanud 

karjäärikoordinaatorid 

Narva üldhariduskoolides. 

Koordinaator(id) on olemas 

kõigis koolides. 

Koordinaator(id) on 

olemas kõigis koolides. 

Täiendusõppe läbinud karjäärikoordinaatorite arv. 

Eesti keeles õpetatavate 

ainete % kohustuslikust 

mahust 

gümnaasiumiastmes. 

Eestikeelne aineõpe 

keelekümblusrühmades ja 

–klassides. 

Gümnaasiumiastmes eesti 

keeles  õpetatavate ainete 

maht vastab riiklikus 

õppekavas sätestatule. 

Keelekümblusrühmad on 

avatud  10 lasteaias 

Keelekümblusklassid on 

avatud 4 munitsipaalkoolis 

(ca 550 õpilast). 

Gümnaasiumiastmes 

õpetatakse 60% aineid 

eesti keeles. Kõigil, kes 

soovivad õppida 

keelekümblusrühmades ja 

–klassides, on olemas 

vastav võimalus. 

Eesti keeles õpetatavad ained gümnaasiumiastmes. 

Keelekümblusklasside ja – rühmade arv koolides ja 

lasteaedades. 

Eesti keele õpetamine 

lasteaedades. 

Kõigis lasteaedades 

õpetatakse eesti keelt lastele 

alates neljandast eluaaastast 

(kokku ca 120-125 rühmas). 

Kõigis lasteaedades 

jätkuvalt õpetatakse eesti 

keelt lastele alates 

neljandast eluaastast 

(kokku ca 120-125 

rühmas). 

Eesti keelt õppivate rühmade arv. 

Lasteaedades võõrkeelte 

õpetamine. 

Inglise keelt õpetatakse 2 

lasteaias. 

Võõrkeeli õpetatakse 

kõigile soovijatele. 

Võõrkeeli õppivate lasteaedade arv 

LAK-õppe nädalast osa 

võtnud koolide ja 

lasteaedade aktiivsus. 

2014.a aprillis toimunud 

nädalast võttis osa 14 

lasteaeda ja 5 kooli, 34 

lasteaiaõpetajat  ja 28 

kooliõpetajat said tunnustus- 

ja tänumärgiks „LAK-õppe 

LAK-õppe nädalast 

võtavad osa ürituste 

korraldajana kõik 

lasteaiad ja kõik 

üldhariduskoolid. 

LAK-õppe nädalast osa võtnud koolide ja lasteaedade arv. 



 99 

tegija“ tiitli. 

Huviringid koolides ja 

lasteaedades. 

Huviringid on avatud 9 

munitsipaalkoolis. 

Huviringide keskmine arv 

koolis on ca 8. 

Huviringide arv on  igas 

koolis üle 10.  

Igas lasteaias on vähemalt 

1 huviring. 

Huviringide arv koolides, lasteaedades. 

Tervise edendamine 

koolides ja lasteaedades. 

TEK-võrgustikus on 4 kooli, 

TEL-võrgustikus 2 lasteaed. 

Kõik koolid ja lasteaiad 

toetavad ja arendavad 

tervist edendavat suunda, 

on TEK/TEL-võrgustike 

liikmed. 

TEK/TEL-võrgustikega liitunud koolide ja lasteaedade arv. 

Läbiviidud treeningud, 

infotunnid, tegevused. 

Igas koolis, igas lasteaias 

toimub vähemalt 1 kord 

aastas evakueerimistreening, 

info- ja klassijuhatajatunnid 

toimuvad kord 

õppeveerandis.  

Igal koolil on välja töötatud 

hädaolukorra lahendamise 

plaan, kodukorras on 

sätestatud vaimset ja 

füüsilist turvalisust  

ohustavate olukordade 

ennetamise jms meetmete 

rakendamise kord.  

2 kooli korraldavad 

jalgrattaõpet. 

Lasteaedades toimub kord 

kolmes kuus vähemalt 1 

temaatiline üritus. Kord 

aastas analüüsitakse riske, 

kavandatakse 

Igas koolis, igas lasteaias 

toimub vähemalt 1 kord 

aastas 

evakueerimistreening, 

info- ja 

klassijuhatajatunnid 

toimuvad kord 

õppeveerandis.  

Igal koolil on välja 

töötatud hädaolukorra 

lahendamise plaan, 

kodukorras on sätestatud 

vaimset ja füüsilist 

turvalisust  ohustavate 

olukordade ennetamise 

jms meetmete 

rakendamise kord. 

Kõik põhikoolid 

korraldavad jalgrattaõpet. 

Lasteaedades toimub kord 

kolmes kuus vähemalt 1 

Koolides ja lasteaedades läbiviidud treeningute arv. Koolides: 

hädaolukorra lahendamise plaani, kodukorra, õppekavas 

liiklusohutuse, üldturvalisuse kasvatuse, jalgrattaõppe 

olemasolu. Lasteaedades: riskianalüüsi, kodukorra, õppekavas 

sätestatud liikluskasvatuse, üldturvalisuse olemasolu.  
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parendustegevusi. 

Ohutuskasvatus on 

õppekava kohustuslik osa. 

temaatiline üritus. Kord 

aastas analüüsitakse riske, 

kavandatakse 

parendustegevusi. 

Ohutuskasvatus on 

õppekava kohustuslik osa. 

IKT-vahendite seisukord 

Narva koolides ja 

lasteaedades. 

Paljud arvutid on 

vananenud. Ei ole IT-pargi 

uuendamise kava. Koolides 

ei ole haridustehnolooge. 

Lasteaedadel ei ole IT-

spetsialisti. 

Üks kool osaleb riiklikus 

programmis ”Digipööre”. 

IKT-vahendite arv 

koolides vastab riikliku 

õppekava nõuetele. Igas 

lasteaias kasutatakse 

vähemalt 1 projektorit ja 1 

SMART-tahvlit. 

Haridustehnoloogid 

töötavad kõigis koolides. 

Lasteaedade IKT-parki 

teenindab IT-spetsialist. 

Kõigis koolides ja 

lasteaedades on olemas 

IT-seadmete uuendamise 

kava. Koolides on 

moderniseeritud traadita 

internetiühendus. 

Korras ja nõuetele vastavate arvutite arv koolides. SMART-

tahvlite ja projektorite arv lasteaedades.  

IT-spetsialisti olemasolu lasteaedades, haridustehnoloogide 

arv koolides. Traadita internetiühenduse kvaliteet. IT-

seadmete uuendamise kava olemasolu koolides ja 

lasteaedades. 
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Tabel 102. Eesmärgi 2 ELUKESTVAT ÕPET TOETAVAD, KOOSTÖÖLE AVATUD KVALIFITSEERITUD PEDAGOOGID mõõdikud ja 

andmed 

Mõõdik Mõõdiku seis 2014 
Mõõdiku oodatav seis 

2020 
Andmed 

Viie aastaga läbitud 

täiendusõppe tundide 

arv. 

2,6% koolides töötavatest 

pedagoogidest  ja 28% 

lasteaedades töötavatest 

pedagoogidest ei ole viimasel 

viiel aastal läbinud täiendusõpet 

160 tunni ulatuses.  

Kõik lasteaedades ja 

koolides töötavad 

pedagoogid osalevad 

täiendusõppes vähemalt 

160 tunni ulatuses 5 

aasta jooksul. 

5 aasta jooksul vähemalt 160 tunni ulatuses täiendusõppes 

osalenud pedagoogide arv.  

Pedagoogi, 

vanempedagoogi, 

pedagoog-metoodiku 

ametijärguga 

pedagoogid 

lasteaedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikatsiooninõuetele 

vastavate pedagoogide 

% koolides ja 

lasteaedades töötavate 

pedagoogide üldarvust. 

 

Keeleoskuse nõuetele 

vastavate pedagoogide 

% koolides ja 

Lasteaedades töötavatest 

pedagoogidest on 82% pedagoogi 

ametijärguga, 27 

vanempedagoogi, ei ole ühtegi 

pedagoog-metoodikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikatsiooninõuetele vastab 

ca 87% lasteaedade ja ca 95% 

koolide pedagoogide üldarvust. 

 

 

 

 

 

Keeleoskuse nõuetele vastab ca 

Lasteaedades töötavatest 

pedagoogidest on 70% 

pedagoogi ametijärguga, 

25% vanempedagoogi 

ametijärguga  või 

pedagoog-metoodiku 

ametijärguga (5% 

noorempedagooge).  

 

 

 

 

 

 

100% koolides ja 

lasteaedades töötavatest 

pedagoogidest vastab 

kvalifikatsiooninõuetele. 

 

 

 

 

Pedagoogide, vanempedagoogide, pedagoog-metoodikute  

arv koolides ja lasteaedades. 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalifikatsiooninõuetele vastavate pedagoogide arv koolides 

ja lasteaedades. 

 

 

 

 

Keeleoskusenõuetele vastavate pedagoogide arv koolides ja 

lasteaedades. 
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lasteaedades töötavate 

pedagoogide üldarvust.  

27% lasteaedade ja ca 50% 

koolide pedagoogide üldarvust. 

 

Keeleoskuse nõuetele 

vastab vähemalt 50% 

lasteaedades ja 75% 

koolides töötavatest 

pedagoogidest. 

 

Õpetajaametikesksed 

konkursid, 

tunnustusüritused jms. 

Iga aasta oktoobris toimub ”Aasta 

õpetaja” konkurss,  

aprillis tunnustatakse ”LAK-õppe 

tegija” asutust. 

Juunis tunnustatakse 

aineolümpiaadidel võitjate 

juhendajaid. Aasta lõpus 

tunnustatakse metoodiliste 

ühingute ja ainekomisjonide 

aktiivsemaid liikmeid. Õpetajate 

häid kogemusi ja silmapaistvaid 

tulemusi  kajastatakse 

narvaharidus.edu.ee veebilehel. 

 

 

”Aasta õpetaja” 

traditsiooni hoitakse. 

Osaletakse riiklikul 

konkursil ”Eestimaa 

õpib ja tänab”.  

Tunnustatakse ”LAK-

õppe tegija” asutust, 

valitakse LAK-õppe 

õpetaja. 

Tunnustatakse 

aineolümpiaadidel 

võitjate juhendajaid.  

Aasta lõpus 

tunnustatakse 

metoodiliste ühingute ja 

ainekomisjonide 

aktiivsemaid liikmeid. 

Õpetajate häid 

kogemusi ja 

silmapaistvaid tulemusi  

kajastatakse 

narvaharidus.edu.ee 

veebilehel. 

Narvas toimunud õpetajaametikesksete konkursside ja 

tunnustusürituste arv.  
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Tabel 103. Eesmärgi 3 MITMEKÜLGNE, ARENDAV HARIDUSALANE KOOSTÖÖ mõõdikud ja andmed 

Mõõdik 
Mõõdiku seis 2014 

 

Mõõdiku 

oodatav seis 2020 
Andmed 

Kooli ja lasteaia 

vahelised 

koostööprojektid 

(koostöös teostatud 

laste ja 

õpilasüritused). 

Täpsem statistika puudub. Igas koolis ja lasteaias 

on olemas 

koostöökava. 

Koostööürituste arv aastas.  

Koostöökavade olemasolu koolides ja lasteaedades. 

Erinevate 

huvigruppide 

kaasamist toetav 

koolide ja lasteaedade 

metoodilist tegevust 

kajastav 

veebilehekülg.  

Tegutseb narvaharidus.edu.ee 

portaal 

Iga ainekomisjon, 

metoodiline ühing 

esitab veebilehele 

uudiseid või muud 

materjali. Veebilehelt 

narvaharidus.edu.ee 

on võimalik saada 

värskemat 

informatsiooni 

ainemetoodilisest 

tegevusest, kõige 

aktuaalsemaid 

uudiseid.  

Veebileheküljel avaldatud materjalide  aktuaalsus. 

Koolide, lasteaedade 

osavõtt 

rahvusvahelistest 

(eeskätt Comeniuse, 

Euroscola jt) 

projektidest.  

 

 

Koolid osalevad aktiivselt 

rahvusvahelistes projektides.  

Lasteaiad osalevad „Euroopa 

Noored“ programmis. 

Iga kool osaleb 

vähemalt ühes 

rahvusvahelises 

projektis. Lasteaiad 

võtavad osa 

rahvusvahelistest 

projektidest. 

Andmed koolide osavõtust rahvusvahelistest projektidest 

Koolide partnerkoolid 

Eestis ja välismaa 

koolide seas. 

Kõigil koolidel on kümmekond 

partnereid nii Eestis kui välismaal.  

 

Igal Narva koolil on 

partnereid nii Eesti kui 

välismaa koolide seas. 

Andmed Narva koolide partnerkoolidest Eestis. 
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Süsteemne ja pidev 

koostöö lepingu 

alusel. 

 

 

 

 

3 Narva koolil on koostöö lepingu 

alusel TÜ ja TLÜga (sh Virumaa 

kolledžiga). Narva Linnavalitsusel 

on alates 1999.aastast toimiv 

koostööleping   TÜ Narva 

kolledžiga. Aastal 2012 allkirjastati 

koostööleping 

Sisekaitseakadeemiaga, mis 2014. 

aastal hõlmab 4 kooli. 

 

 

Partnerkoolidega 

koostöö on järjepidev, 

tulemuslik ja 

vajadustele vastav. 

 

 

6 koolis toimub 

järjepidev süsteemne 

koostöö TÜ, TLÜ, TÜ 

Teaduskooliga, 

Sisekaitseakadeemiaga 

lepingu alusel. 

 

Jätkub plaanipärane ja 

mitmekülgne koostöö 

TÜ Narva kolledžiga 

 

 

 

 

 

Andmed lepingu alusel toimuvast koostööst TÜ, TLÜ-ga jms.  

TÜ Narva Kolledžiga koostöö kava õppeaastaks (üritused 

kajastuvad ainemetoodilises tegevuskavas, kuuplaanis) 
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Tabel 104. Eesmärgi 4 TURVALINE ÕPPEKESKKOND mõõdikud ja andmed 

Mõõdik Mõõdiku seis 2014 
Mõõdiku oodatav 

seis 2020 
Andmed 

Koolide ja lasteaedade 

õppekeskkonna 

seisukord. 

Renoveerimist 

vajavad reaal- ja 

loodusainete 

kabinetid, tööõpetuse 

ruumid, 

arvutiõpetuse 

kabinetid (täpsed 

andmed puuduvad). 

Kõikides  koolides on 

renoveeritud reaal- ja 

loodusainete 

kabinetid; on 

renoveeritud 

tööõpetuse ruumid; on 

renoveeritud 

arvutiõpetuse 

kabinetid. 

Koolide reaal- ja 

loodusainete 

renoveeritud 

kabinettide arv; 

tööõpetuse 

renoveeritud ruumide 

arv; arvutiõpetuse 

renoveeritud 

kabinettide arv. 

Koolide ja lasteaedade 

mänguplatside ja 

staadionide seisukord. 

Staadionide 

renoveerimist 

vajavad kõik koolid. 

Mänguplatside 

renoveerimist 

vajavad 13 lasteaeda. 

Ca 50% koolide  

spordiplatsidest ja 

staadionidest ja 100% 

lasteaedade 

mänguplatsidest on 

renoveeritud. 

Renoveeritud 

mänguplatside ja 

staadionide arv. 

Koolide ja lasteaedade 

piirdeaedade seisukord. 

Vajavad kõik koolid 

ja 17 lasteaeda. 

50% koolide ja 100% 

lasteaedade 

piirdeaedadest on 

renoveeritud  

Renoveeritud/paigald

atud piirdeaedade arv. 

Lasteaedade ja koolide 

hoonete 

tuleohutusnõuetele 

vastavus (ATS, 

turvavalgustus, 

tuletõkkeuksed). 

ATSi, 

turvavalgustuse ja 

tuletõkkeuste 

paigaldamine tööd 

peavad  olema 

lõpetatud 2014.aasta 

lõpuks. 

Alates 2015.aastast 

vastavad  koolide ja 

lasteaedade hooned 

täiesti 

tuleohutusnõuetele. 

Tuleohutusnõuetele 

vastavate koolide ja 

lasteaede hoonete arv. 

Ettekirjutuste 

puudumine. 

Koolide ja lasteaedade 

siseruumide valgustite 

seisukord. 

Täpsed andmed 

puuduvad 

Vähemalt 50% 

koolide 

õpperuumidest ja 

lasteaedade õppe- ja 

mänguruumidest on 

varustatud 

tervisekaitse 

standarditele vastavate 

valgustitega. 

Tervisekaitse 

standarditele 

vastavate valgustitega 

varustatud ruumide 

arv koolides, 

lasteaedades. 

Ettekirjutuste 

puudumine. 

Keeltelütseumi 

spordikompleksis 

teostatud 

renoveerimistööde 

maht (%). 

On olemas projekt. Spordikompleksi 

renoveerimistööd on 

lõpusirgel (on tehtud 

90% planeeritud tööde 

mahust). 

Teostatud tööde %. 

Videovalve olemasolu 

koolide ja lasteaedade 

sissepääsu(de) juures, 

koridorides. 

Andmed puuduvad. Kõigis lasteaedades ja 

koolides on 

videovalve  tagatud 

vähemalt sissepääsu 

juures/kohal. 

Videovalve seadmete 

arv koolides, 

lasteaedades. 

Fonolukkudega 

varustatud sissepääsud 

lasteaedades. 

Täpsed andmed 

puuduvad. 

Kõik lasteaiad on 

varustatud vajalike 

fonolukkudega. 

Paigaldatud 

fonolukkude arv 

vastab lasteaedade 

tegelikele vajadustele. 
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Professionaalsel 

tasemel turvateenus 

koolides. 

Hetkel ei ole 

koolides 

professionaalset 

turvateenust. 

Vajadusel kutsutakse 

politseid või käivitub 

turvasignalisatsioon. 

Igas koolis on 

vähemalt 1 

professionaalne 

turvatöötaja. 

Koolides töötavate 

turvatöötajate arv. 

Koolide ja lasteaedade 

renoveerimistööd 

Remonttööde kava 

koostatakse iga 

kalendriaasta lõpus. 

Kultuuriosakond 

registreerib kõik 

allasutustelt 

laekuvad taotlused 

remonttööde kohta 

registris. 

Teostatavate 

remonttööde maht on 

kordi väiksem kui 

registris fikseeritud 

vajalike tööde maht. 

Aastas teostatakse 

vajalikke remonttöid 

vajalike remonttööde 

mahus. 

Renoveeritud 

objektide arv aastas. 

 

10. Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava uuendamine  

 

Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava viiakse ellu pikemaajaliste eesmärkide alusel 

koostatud viieaastase tegevuskava põhjal. Tegevuskavas esitatakse lähiaastateks planeeritud 

täpsemad tegevused. Tegevuskavas määratletakse eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste 

prioriteetsus, elluviimise aeg, elluviimiseks vajalikud ressursid ning elluviimise eest vastutajad. 

Tegevuskava uuendatakse kord aastas. Tegevuskava uuendamisele eelneb selle analüüsimine. 

Tegevuskava elluviimise analüüsimist ja tegevuskava uuendamist teostab Kultuuriosakonna 

juhataja käskirjaga moodustatud töörühm. Täiendused ja parandused viiakse arengukavasse 

töörühma otsuse alusel. Tegevuskava uuendamisel juhindutakse Narva linna arengukavas 

esitatud eesmärkidest ja tegevustest. 
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Lisa 1. Munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 avaliku arutelu käigus esitatud tagasiside 

kuupäev kellelt tagasiside kommentaar 

10.12.14 Kuldkalakese 

kollektiiv 

(39) 

1. Стр. 5. 

Программа ещё не принята, а в тексте будущее 

описывается в прошедшем времени, и написано(как в 

русском варианте программы, так и в эстонском варианте), 

что якобы«Программа развития муниципальной системы 

образования была принята городским собранием города 

Нарва». Как так? 

Arengukava eelnõu tekst on koostatud selliselt, et 

edastada see muutmata kujul linnavolikogule.  

  2. Стр. 8 

В программе ничего не говорится о создании условий для 

таких детей.  

 

 

 

 

По факту, такие дети, часто не имея решения 

консультативной комиссии (т.к. пройти её ребёнок может 

только при желании родителя, а далеко не все родители этого 

хотят), находятся в обычной группе. Нет никаких 

возможностей, при кол-ве 20 и более, оказывать 

индивидуальную поддержку этим детям.  

 

 

Кто будет заниматься остальными детьми, если уже сейчас в 

каждой группе по одному, а то и двое таких детей?  

Arengukava eelnõu käsitleb HEV-lastele loodavaid 

tingimusi kehtivate õigusaktide kontekstis. HEV-

lastele loodud õppetingimustest räägib ptk 3.2.14 

Hariduslike erivajadustega laste toetamine.  

Riikliku õppekava üldosa näeb ette, et lastele 

vajaliku toe osutamine peab toimuma eelkõige 

lasteaiasiseselt lasteaia õppekava järgi. Lasteaias on 

selleks nii kvalifitseeritud õpetajad kui ka 

tervishoiutöötaja, logopeed jt. Kui lapse erivajadus 

nõuab erilist lähenemist, soovitab lasteaed 

vanematele pöörduda nõustamiskomisjoni poole. 

Komisjon soovitab lapsele õppetingimusi lähtuvalt 

erivajadusest ja/või jätkata erirühmas. KOV 

moodustab erirühmi lähtuvalt nõustamiskomisjoni 

soovitustest (KELS § 6). 

Rühmade täitumus on kirjutatud seaduses. Ei ole 

alust arvata, et seaduses nimetatud norm ei luba 

arvestada laste individuaalsust. 

Laste areng on õpetaja kompetents (KELS § 22 lg 2 

pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja 

arenemiseks) 

  2. Стр. 8 KELS ega muud õigusaktid ei näe ette seda, et eesti 
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В те годы, когда строились все д/с в г.Нарва, обучение 

эстонскому языку не предусматривалось, соответственно не 

было и кабинетов эстонского языка. Теперь изучение языка 

начинается с 3-х лет, следовательно в каждом детском саду 

должен быть кабинет эстонского языка. 

keele õpe peab toimuma eesti keele kabinetis või 

eriruumis. Eesti keele õpe võib toimuda igas 

õppeprotsessi korraldamiseks sobivas ruumis.  

  3. Стр. 8 

Здание д/с. Кулдкалаке полностью соответствует 

требованиям и нормам по охране здоровья и пожарной 

безопасности – выполнены все предписания. Документальное 

подтверждение было представлено отделу образования.  

Selle perspektiivi seisukohalt, et Kuldkalakese 

hoones asub alates 1.09.14 Täiskasvanute kool, on 

väga hea ja aktuaalne, et hoone ja maa-ala vastavad 

tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele.  

  4. Стр. 13, см. сноску 9 

В то же время кол-во потенциальных мест в детских садах 

все-таки больше, поскольку в соответствии части11§ 7 Закона 

о дошкольном образовании кол-во учебных мест можно 

увеличить в ясельной группе до 16 и детсадовской группе до 

26 детей, что не учитывали при данном подсчете» 

 

по данным, представленным в проекте стр. 39, основной 

возраст педагогов (64%) на ближайшие годы 40-60, в таком 

возрасте с повышенной психологической нагрузкой и таким 

большим  количеством детей педагог не в состоянии 

выполнять основное требование – охрана жизни и здоровья 

детей.  

Eelnõu teksti venekeelses variandis, mis on eelnõu 

mitteametlik tõlge, esineb aps. Eestikeelses variandis 

on kirjas 24. 

 

Väidate, et täitumus üle 14 ja 20 ei luba 

individuaalset lähenemist, erivajaduste arvestamist, 

turvalise keskkonna loomist. Juhime Teie 

tähelepanu, et täitumusnorm tuleneb seadusest. Ei 

ole alust arvata, et seaduses sätestatud norm on 

kahjulik või teeb võimatuks õppeprotsessi 

korraldamist või turvalisuse tagamist.  

 

Väide, et vanuses 40-60 eluaastat õpetaja ei saa 

tööülesannetega toime tulla põhineb Teie väitel ega 

oma põhjendust. Seadus ei näe ette, et õpetaja 

vanuses 40-60 eluaastat peab töötama väiksema 

täitumusega rühmas.  

  Стр. 14-15, Таблица 8. 

Неверные подсчеты: всего свободных мест не 143, а 139 

На данный момент в д/с Кулдкалаке осталось только 6 

свободных  мест.  

Tabelis 8 on tehtud vajalik parandus. 

 

10.09.14 seisuga oli Kuldkalakeses 14 täitmata 

õppekohta. 

  5. Стр. 15. 

Т.е. в случае необходимости переделать спортзалы, кабинеты 

 

See on täiesti hüpoteetiline perspektiiv, sest ptk 
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эстонского языка и логопеда обратно в группы?  

 

Где тогда дети  будут заниматься физкультурой? Или они не 

нуждаются в занятиях по движению? 

Где должен оказывать услуги логопед? Отдел культуры в 

курсе, сколько нуждающихся в логопедической помощи 

детей во всех детских садах? 

Где будут проходить уроки эстонского языка? Или для 

Нарвы обучение государственному языку совсем не 

обязательно? Или учителю, возможно, обеспечить 

качественную подготовку детей не имея даже кабинета? А 

для чего тогда Государственная программа и огромные 

суммы, уже потраченные государством на оснащение 

кабинетов эстонского языка?  

Во сколько обойдётся переделка перечисленных выше 

помещений, в случае необходимости, обратно в группы? 

Как отразится на учебно-воспитательном процессе и 

развитии детей в целом отсутствие в детских садах 

спортзалов, кабинетов эстонского языка и кабинетов 

логопеда? 

3.2.2 esitatud prognoos näitab laste arvu kindlat 

vähenemist. 

 

 

 

Tegevused nagu liikumine ja muusika toimuvad 

lasteruumides. Tervisekaitsenõuded esitavad 

lasteruumidele vaid ühe tingimuse – nad peavad 

asuma I või II korrusel. Sellist seost, nagu järeldate 

oma tagasisides (st kui võimlat pole, ei tegeleta 

liikumisega), pole.  

 

Eesti keele õpe ei pea toimuma ilmtingimata 

kabinetis, vaid võib olla korraldatud igas selleks 

sobivas ruumis. HTM ei eraldanud raha kabinettide 

varustamiseks, vaid eesti keele õppe korraldamiseks 

(õpetajate töötasudele, õppevahendite ja vajaliku 

vara soetamiseks). Soetatud vahendeid ja vara 

võidakse kasutada eesti keele õppe korraldamiseks 

igas selleks sobivas ruumis. 

 

Nagu eespool öeldud on tegu äärmiselt hüpoteetilise 

olukorraga, seega ei olnud põhjust teha nimetatud 

arvestusi.  

 

Õppekava seisukohalt on oluline nõustamise ja abi 

osutamine ning õppe korraldamine, samuti nende 

tegevuste sisuline kvaliteet. Otsest seost eriruumi ja 

kvaliteedi vahel ei ole põhjust näha.  

  Стр.16, Таблица 9. В таблице отсутствуют данные о детском 

саде Пингвин (как в русском варианте программы, так и в 

эстонском варианте). 

 

Tabelis on esitatud 1999.a andmed. Need andmed on 

muutunud ainult kahe lasteaia osas: Päikeses oli 11 

rühma, pärast täielikku renoveerimist on 9 rühma. 

Pingviinis oli 12 rühma, nüüd 11 rühma. Teistes 
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Кроме того, в ноябре месяце директором д/с Kuldkalakeна 

заседании рабочей группы по написанию программы 

развития были представлены данные, подтверждающие              

документально, что на сегодняшний день групп в д/с: 8, а не 

11, так как были выполнены предписания от службы 

Tervisekaitse Riikliku Järelevalve (в 2004 г.: nr 194 – s, в 2005 г.: 

nr 46 – 1, в 2006 г.: nr 52 – 1) о том,чтобы были сделаны 

спальни. 

Почему эти изменения не доносятся до общественности? 

Почему в таблице используются такие устаревшие 

данные, наводящие на мысли о пустующих помещениях? 

lasteaedades ei  ole muutunud ei 

inventeerimisplaanid ega ehitusprojektid.  

 

Täname Teid Pingviini kohta tähelepaneku eest. 

Tegime vajaliku täienduse tabelis 9 ning varustasime 

selle tabeli selgitava viitega.  

Tabel esitab andmeid sellest, mitu ruumi 

potentsiaalselt on lasteaias Kuldkalake. 

Kuldkalakeses tehtud ruumide ümberkorraldamised 

ei mõjutanud ehitusprojekti. See tähendab 

ehitusprojekti ja inventeerimisplaani järgi on ka 

praegu Kuldkalakeses 11 rühmaruumi.  

  Стр. 17-18,Таблицы 11 и 12. 

В таблицах указано, что на 10.09.2014  средняя 

наполняемость: 

 ясельных групп 13,54 

 садовых групп - 17,9 

При норме по Закону о детском дошкольном учреждении 

ясли до 14 детей, а садовые группы до 20 – это очень 

хорошие показатели. 

Aiarühmade praegune rühmade täitumus on (nagu 

seda kajastab SWOT) madal.  

Tuleb arvestada ka seda, et andmed keskmise 

täitumuse kohta näitavad üldpilti ning jätavad 

tagaplaanile asjaolu, et lasteaiad on täidetud 

ebaühtlaselt.  

  Стр. 17-18, Таблица12 В таблице о средней наполняемости 

групп мы видим:  

 2010 г. – 18,4 

 2014 г. – 17,9 

Это не такая большая разница, т.к. 0.9 ребёнка не бывает, 

если округлить до целого числа, то и в 2010 и в 2014 г. было 

по 18 детей. 

Need andmed näitavad, et täitumus langeb.  

  Стр. 19, Таблица 14. 

Обращаем Ваше внимание на то, что в 2012 г., д/с 

Кулдкалаке, принимал детей из д/сПингвин(на время 

реновации) в кол-ве трех групп. В этот период д/с 

Кулдкалакене мог набирать детей, т.к. все помещения были 

Kuldkalake võttis tõepoolest Pingviini lapsed oma 

hoone renoveerimise ajal vastu. Tabelis 14 esitatud 

andmed näitavad, et Kuldkalake on läbi aastate (ka 

enne Pingviini majutamist) olnud väiksema 

täitumusega: 2008 - 158, 2009 - 151, 2010 – 139, 
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заняты. Д/сПингвин улучшил свои условия, а д/с Кулдкалаке 

был ограничен в приёме детей для себя. Отсюда и резкий 

скачок вниз по показателю наполняемости в 2013 г и начале 

2014 г. Об этом в комментариях не сказано. Наоборот, д/с 

хотят выставить в негативном свете, не объясняя причин. 

На данный момент у нас уже 116 детей и дети продолжают 

поступать. 

2011 – 147. Kuldkalakese madal täitumus 

võimaldaski 2012. a Pingviini rühmade majutamist.  

 

  6. Стр. 20 

Почему на первом месте стоит Кулдкалаке, если у него 

свободных мест по состоянию на 10.01.14 (см. стр.20, 

таблицу 15) - 32, а Потсатая- на втором месте, если у него 

свободных мест 35!? 

Случайно? С какой целью? 

Täpselt sama järjestus on lasteaedadel nimetatud 

tabelis.  

Juhin Teie tähelepanu ka sellele, et Potsatajas on 35 

vaba kohta 204st, Kuldkalakesel 32 vaba kohta 

145st.  

  Стр. 21, Таблица16 
В данной таблице снова видим, что Кулдкалаке с 32 

свободными местами выделен жирным цветом, а Потсатая с 

35свободными местами – не выделен. 

Кто и с какой целью обращает внимание читателя на 

меньшее число? 

 

 

В целом,  выделение жирным шрифтом цифр в данной 

таблице одних данных и не выделение других - не 

обосновано, и вводит людей в заблуждение. Например, см. д/с 

Тулуке и Кяоке: число одно и то же – 29, но в Тулуке 

выделено, а в Кяоке - нет. Намеренно?Или опять 

техническая ошибка? 

Juhin Teie tähelepanu ka sellele, et Potsatajas on 35 

vaba kohta 204st, Kuldkalakeses 32 vaba kohta 

145st. 

 

Eestikeelses tekstis on kogemata rasvase kirjaga 

esile toodud peale Kuldkalakese veel Päikese, 

Pääsukese ja Tulukese andmed. Tänan, et juhtisite 

sellele apsule tähelepanu, nüüdseks on see 

kõrvaldatud. 

 

Tulukesel on 28 vaba kohta 180st, Käokesel 29 vaba 

kohta 217st. Samas, nagu eespool öeldud, jäi rasvase 

kirjaga esiletõstmine tekstisse eksikombel.  

  Стр. 23, Таблица 19.   

Написано, что таких детей в д/с Kuldkalake, чьё 

действительное место жительства находится в зоне 

обслуживания детских садов  27, т.е. 25%.  Неизвестно на 

какой момент были такие данные. На сегодняшний день 

таких детей у нас 50 человек, т.е. – 45%, а не 25% как пишут в 

Andmed on esitatud 10.09.14  seisuga.  
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проекте программы развития. 

Что делать тем родителям (из 45%), которые захотят 

посещать д/спо району и не смогут в случае закрытия д/с 

Kuldkalake? Далеко не у всех есть автотранспорт и 

возможность посещения дальних от дома проживания д/с. 

Особенно трудно доставлять детей не по району тем, кто 

водит в детский сад сразу 2-х или 3-х детей, а таких семей у 

нас в д/с на данный момент – 18. 

 

 

 

 

 

 

 

Suurem osa lapsi saavad õppekohad lasteaedades 

Tareke ja Potsataja. Samuti on võimalik saada 

õppekohti päris läheduses asuvas Pingviinis ja 

Väikevennas.  

  13. Стр. 27, Таблица 24.   

Изначально Отдел образования дает неверные данные по 

стоимости места в Kuldkalake. Эта цифра неправильная, на 

01.01.2014 было не 320, а 306 евро. Еще весной А.Мяги 

указал  отделу культуры на их неверный подсчет, но все 

равно подаётся неверная информация. Вся информация 

уА.Мяги имеется в виде сводных таблиц. 

Кроме того, из таблицы видно, что маленькие детские сады и 

некоторые большие д/с городу обходятся по такой же цене за 

место, как Kuldkalake, а не больше всех как утверждается в 

выводах.  

И почему данные взяты по состоянию на 01.01.2014 и 

10.11.2013, а не 10.01.2014 и 10.09.2013, например, что было 

бы логично? 

Kuldkalakese aasta üheksaks esimeseks kuuks 

kinnitatud 2014.a eelarve on 325 102 eurot. 10.01.14  

seisuga oli laste arv Kuldkalakeses 113.  

325 102 : 113 : 9 = 319,6 ~320 

  В данной таблице снова видим ошибку или даже две: 

неправильно подсчитана средняя сумма стоимости места в 

детских садах.  

Средняя стоимость не 269, а 288, а то и 290!, т.к. у Кирсике в 

данной таблице стоимость места 249, а на стр. 30 (в таблице 

33) стоимость места у Кирсике уже 294. 

Так может ошибки и в стоимости за место и по другим 

д/садам? 

Linnaeelarve 22.10.14 seisuga 9 347 540 : 

(kaalutletud keskmine ) 2901 : 12 = 268, 51 ~269 

 

Tabelid 30-34 on tabeli 29 väljavõtted. Kirsikese 

õppekoha maksumus on tõepoolest 249. Tabelis 33 

on tehud vastav parandus. Tänan Teid tähelepaneku 

eest.  



 113 

Занижены? С какой целью?  

Тогда у Kuldkalake стоимость детского места  является 

средней: 291 – 290. 

  15. Стр. 30, Таблицы 30-34 

Комментарий:  

В таблицах отсутствуют данные о д/с Тареке. 

Tabelid 30-34 on tabeli 29 väljavõtted. Kahjuks jäi 

Tareke tõepoolest tabelitest 30-34 välja. Nüüdseks 

on see puudujääk kõrvaldatud ning tabel 33 on 

täidetud Tarekese andmetega.  

  16. Стр. 34 

 «По состоянию на 01.09.14, по методу языкового 

погружения работали группы в детских садах «Постатая», 

«Пяйкене», «Кирсике»,«Пунамютсике», «Тареке», 

«Тулуке»,«Кяоке», «Какуке», «Чиполлино» и «Викеркар». 

Группы с частичным погружением и двуязычные группы 

открыты в детских садах «Пынгерьс» и «Какуке». В 

2014/2015учебном году в группах языкового погружения 

детских дошкольных учреждений г. Нарвы учится 400 

детей» 

Комментарий:  

Почему про д/с Kuldkalake умалчивают, что там есть 

группа двуязычия, открытая с 2011 года? 

Детский сад об этой группе подробно писал в сентябре 

отделу культуры. 

Andmed on esitatud toetudes EHISele ja lasteaedade 

põhimäärustele. Vastavalt Kuldkalakese 

põhimäärusele on lasteaia õppekeel vene keel, eesti 

keele õpet alustatakse kolmeaastaselt.  

EHISes on ühel rühmal märgitud õppekeeleks eesti 

keel teise keelena, kuid 2014.a sügisel Kuldkalakese 

õppealajuhatajalt saadud andmed kinnitavad, et 

tegelikult ei ole tegu eesti õppekeelega rühmaga ega 

keelekümblusega, vaid kakskeelse rühmaga, kus 

eesti keeles on korraldatud ainult rutiinsed tegevused 

– eesti keelt õpetatakse vene õppekeelega 

rühmadega tavalises mahus, õppetöö toimub vene 

keeles.  Eelnõu tekst on nüüdseks varustatud vastava 

viitega. 

  17. Стр. 42, Таблица 49 
Сделаны ли были расчёты, доказывающие, что именно д/с 

Кулдкалаке выгоднее всего закрыть? Почему не проведен 

анализ технического состояния всех детских садов?  

Какие суммы необходимы на ремонты в других д/с?  

Никаких невыполненных предписаний, ни от каких 

служб в д/с Кулдкалаке – нет! 

Где логика? Закрывать детский сад с хорошим техническим 

оснащением и всеми произведенными ремонтами на сумму 

пол миллиона евро! 

 

Arengukava eelnõus on kirjas, et kahe lasteaia 

sulgemine annab 2016. aastal kuni ca 497 000 eurot 

Kõrvutavaid arvestusi pole tehtud, sest põhiline 

põhjus on Kuldkalakese madal täitumus.   

Et Kuldkalakese hoones asub edaspidi 

Täiskasvanute kool (st hoonet kasutatakse 

õppeasutusena), siis see, et ruumid on heas 

seisukorras, on oluline ja on väga positiivne fakt.  

 

 

Siit ka küsimus, mis dokumentide alusel kujuneb 
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18. Стр. 42-43, Таблица 50 Необходимые ремонтные работы 

на территории детских садов 

Комментарий:  

Данные таблицы показывают, что и в данной сфере д/с 

требует не так много ремонтных работ. Наверное, стоило бы, 

сначала сделать расчёты, какой сад в будущем потребует 

каких затрат, прежде чем выносить решение о закрытие 

какого-либо д/с. 

summa 500 000?  

 

Kuldkalakese sulgemise põhjus pole mitte maa-alal 

vajalikud tööd või nende maht, vaid see, et laste 

üldarv on langenud, Kuldkalakest iseloomustab 

madal täitumus, pooltühjade rühmade ülalpidamine 

ei ole otstarbekas. 

  Опять на первое место выносится и выделяется жирным 

шрифтом д/с Кулдкалаке, хотя больше всего свободных мест 

в Какуке (20). 

Eestikeelses tekstis on rasvase kirjaga esile toodud 

selles lõigus ainult viimane rida: Kõige suurema 

täitmata kohtade arvuga on jätkuvalt linna 

lääneosas asuvad lasteaiad Kuldkalake ja Kirsike. 

Tabeli 16 all on kirjas, et 2014. a septembri seisuga 

oli kõige rohkem vabu kohti lasteaedades Kakuke 

(20), Kuldkalake (14), Tuluke (12) ja Kirsike (11). 

Kõige suurema täitmata kohtade arvuga olid 

jätkuvalt linna lääneosas asuvad lasteaiad 

Kuldkalake ja Kirsike. Vaatamata sellele, et nii 

Kirsike kui Kuldkalake panid 2014. a augustis ühe 

rühma kinni, on neis lasteaedades üle 10 vaba koha. 

Suurema vabade kohtade arvuga Kakuke ja Tuluke 

ei ole veel viinud vastavusse rühmade arvu lasteaias 

käivate laste arvuga – vastavusse viimise vajadus on 

aga ilmne.   

St juhitakse tähelepanu faktile, et Kakuke ei ole veel 

jõudnud oma rühmade arvu optimeerida, samas kui 

Kuldkalakesse jäi täitmata kohti ka pärast ühe rühma 

sulgemist.  

  20.Стр. 44 

Цитата  из программы: 

«Средняя действительная стоимость места ребёнка в 

детском саду была в ноябре 2014 года 269 евро… Самое 

дорогое место в Кулдкалаке…» 

On peetud silmas keskmist kinnitatud maksumust, 

mis oli 269 eurot kuus.  

Seda keskmist kinnitatud maksumust võrreldi 

Kuldkalakese tegeliku maksumusega. 
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Комментарий:  

Как мы уже отмечали выше Средняя действительная 

стоимость места ребёнка в детском саду была в ноябре 

2014 года 288 или 290евро 

  21. Стр. 92, Таблица 99 Сценарии развития муниципальной 

системы образования Нарвы 

Цитата  из программы: 

«Дети из д/с «Кулдкалаке» (примерно 90 детей) найдут 

учебные места в ближайших детских садах «Потсатая», 

«Тареке», также «Кирсике».  

Комментарий:  

Исходя из данных стр. 14-15, таблица 8 Количество 

ученических мест и количество незаполненных ученических 

мест по состоянию на 10.09.2014: 

 Потсатая – 9 свободных мест 

 Кирсике – 11 свободных мест 

 Тареке – 3 свободных места 

Всего в этом районе получается 23 свободных места. 

Нет спален, худшие условия, куда пойдут дети??? 

Vastavalt inventeerimisplaanile (tabel 9) on nii 

Potsatajas kui Tarekeses ruumi 11 rühmale, seega 

kohti neis lasteaedades jätkub kõigile Kuldkalakese 

lastele. 

Magamisruumid (eraldi või ühendatud) on neis 

lasteaedades olemas, seega ei ole korrektne rääkida 

kehvematest tingimustest.  

  22. Стр. 97 

Как мы уже писали выше, в д/с Кулдкалаке может быть 8, а 

не 11 групп, так как были выполнены предписания от службы 

Tervisekaitse Riikliku Järelevalve (в 2004 г.: nr 194 – s, в 2005 г.: 

nr 46 – 1, в 2006 г.: nr 52 – 1) о том,чтобы были сделаны 

спальни.  

Неужели будем снова вкладывать деньги для того, чтобы 

сделать детям условия пребывания в детском саду 

значительно хуже? Лишим их спален и кабинетов 

эстонского языка и логопеда? 

Ehitusprojekti ja inventeerimisplaani järgi on 

Kuldkalakeses 11 rühmaruumi.  

Arengukava eelnõus tehtud ettepanekud ei ole 

suunatud sellele, et muuta tingimused lastele 

kehvemaks. Ettepanekud on suunatud sellele, et 

kasutada nii ruume kui ka rahastamist 

otstarbekamalt: ruumides paigutada Täiskasvanute 

kool, rahastamist suunata õpetajate töötasudele. 

Lapsed saavad õppekohad magamiseks ette nähtud 

ruumiga, logopeedi teenuse ja eesti keele tundidega 

teistes (lähimates) lasteaedades.   

  23. Стр. 98 

Сколько человек там сейчас учиться? Не слишком ли велико 

здание для этой школы? Сколько средств из городского 

Tabel 57 näitab, et Täiskasvanute koolis oli 16.10.14 

seisuga 142 õpilast. Lasteaia ruumidest klassi 

moodustamine ei eelda erilisi ümberehitamisi – 
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бюджета понадобится на переделку специализированного 

помещения для детей на помещение для взрослых? 

Действительно достаточно будет заложенных 1000 евро? 

Кому это выгодно? Наверняка в городе найдутся и более 

подходящие варианты. 

ruumidesse  on vaja vaid paigutada koolimööbel.  

Pole võimalik vastata Teie küsimusele, kes saab 

sellest kolimisest kasu, sest pole kaalunud kellegi 

isikliku kasu saamist. Küll aga võib kindlalt vastata, 

et Täiskasvanute kool saab talle vajalikke ruume.  

Kahjuks kritiseerides arengukava eelnõus esitatud 

ettepanekut ning mainides „muid sobivaid variante“ 

jätate Te neid variante täpsustamata ega tee 

alternatiivseid ettepanekuid. 

  24. Стр. 99 

«1) изменившаяся концепция обучения (применение на всех 

уровнях образования и при всех видах образования концепции 

обучения, поддерживающего индивидуальное и социальное 

развитие, развивающего учебные навыки, творчество и 

предприимчивость каждого учащегося)» 

Комментарий:  

Как это сочетается с переполненными группами детей и 

несовременными условиями пребывания ребёнка в детском 

саду (отсутствие спален, кабинетов эстонского языка и 

логопеда)? 

 

 

Oleks vaja täpsustada, kuidas see asjaolu, et 

magamisruum on ühendatud rühmaruumiga, takistab 

õpetajal lapse individuaalsuse arendamast-toetamast 

ja miks rühmas, mille täitumus on 20 last, pole 

võimalik arendada laste sotsiaalseid oskusi.  

  25. Стр. 100 

Как то, что происходит сейчас,  отвечает стратегической 

концепции, если педагогов не слышат многие годы? И 

теперь в том числе? 

Käesolevas kommentaaris esitate tsitaadi 

üldhariduse arengukavast „Tark ja tegus rahvas“. 

Kahjuks jäi mainimata, kellele on adresseeritud 

küsimus (või pigem väide), et õpetajate arvamust ei 

võeta kuulda – kas küsimus on üldhariduse 

arengukava autoritele? Ka jäi kahjuks mainimata ja 

põhjendamata väide, et õpetajaid läbi aastate ei ole 

võetud kuulda.  

  26. Стр. 101 

В детском саду Кулдкалаке всё это уже есть. 

Соответствуем поставленным целям и задачам системы 

муниципального образования г.Нарва 2015 – 2020гг. 

Lõik, millele viitate kommentaaris, räägib 

lasteaedade võrgust. On oluline, et kõik Narva 

lasteaiad moodustavad süsteemi, kus kõik lasteaiad 

on sama tugevad ja osutavad kvaliteetset 
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alushariduse teenust. Oma kommentaaris keskendute 

ainult ühele – oma lasteaiale, mis tähendab, et jätate 

tähelepanuta tervikut ja perspektiivi. 

  27. Стр. 102 

Комментарий:  

Ежегодно проводим подобные мероприятия для детей 

(городские конкурсы чтецов, поделок и пр.) 

On väga hea meel, et Kuldkalake on olnud 

linnakonkursi aktiivne osaleja. Haridusteenistus on 

pidanud linnakonkursside korraldamise traditsiooni 

oluliseks.  

  28. Стр. 102 

 «1.2.2. Сотрудничество службы образования Отдела 

культуры, детских садов и школ с нарвским филиалом 

организации Rajaleidja» 

Комментарий:   

Уже сотрудничаем в течение года. 

Haridusteenistus on igati toetanud ja aidanud sellele 

koostööle kaasa.  

   Стр. 103 

Ежегодно пишем проекты для укрепления здоровья детей и 

взрослых при поддержке Службы городского врача, 

организуем мероприятия для поддержки здоровья и 

пропаганду здорового образа жизни. 

Не понимаем, как можно предлагать закрыть д/с, который 

уже имеет хорошие условия для укрепления здоровья (зал, 

ставка учителя движения, Лечебная физкультура и пр.) 

Ravivõimlemist on võimalik korraldada ka teistes 

lasteaedades. Selle tegevuse korraldus ei ole seotud 

konkreetse lasteaiaga, vaid sõltub kvalifitseeritud 

õpetaja olemasolust.  

EHISest näeme, et Kuldkalakeses töötab tavalise 

(mitte meditsiinilise) ettevalmistusega õpetaja.   

  «2.1.2.Сотрудничество с Нарвским колледжем для создания 

возможностей качественного повышения квалификации 

учителей» 

Комментарий: 

Уже налажено тесное сотрудничество. 

On hea meel, et arengukava eelnõu vastav punkt on 

aktuaalne ja kooskõlas lasteaia tegevusvaldkonnaga. 

Haridusteenistus on igati edendanud koolide, 

lasteaedade ja kolledži koostööd. 

  Полностью отвечаем заданной цели, активно сотрудничаем с 

Солдинской гимназией, 

деятельность детского сада регулярно освещаем и на сайте 

narvaharidus.ee и в газетах. 

On hea meel, et arengukava eelnõu vastav punkt on 

aktuaalne ja kooskõlas lasteaia tegevusvaldkonnaga.  

  «4.1.6. Оснащение школ и детских садов освещением, 

соответствующим требованиям здравоохранения». 

Комментарий: 

Kui Kuldkalakese hoones asub Täiskasvanute kool, 

siis nõuetele ja standardile vastav valgustus on suur 

pluss. 



 118 

В детском саду Кулдкалакеуже заменено освещение во всех 

помещениях. 

Предложения: 

1. Перепроверить все исходные данные, обо всех детских садах. 

2. Собрать достоверную «свежую» информацию, а не использовать устаревшие данные. 

3. Провести анализ технического состояния всех детских садов.  

4. Учитывать техническое состояние д/спри вынесении решения о закрытие какого-либо 

детского сада. 

5. Убрать из проекта программы развития п.1.3.1.1. закрытие д/с Кулдкалаке к 1 

сентября 2015 г. 

6. Убрать из проекта программы развития п.1.3.2.7. переезд в 2015 г. школы для 

взрослых в здание закрытого д/с Кулдкалаке, а также убрать заложенную сумму в 

1000 евро на переезд. 

7. Повторно проанализировать ситуацию с д/садами  и найти решение, которое улучшит 

жизнь детей города, а не наоборот. 

8. При составлении программ развития не сталкивать детские сады между собой. 

9. Не ухудшать условия пребывания детей в детском саду. 

10. В д/садах, которые до сих пор не выполнили предписания – сделать отдельные 

спальни для всех групп, решив, таким образом,  проблему с равномерным 

наполнением детских садов и рациональным использованием всех помещений. 

11. Ни  в каком случае не рассматривать как резерв, в случае увеличения количества 

детей в городе переоборудование спортивных залов, кабинетов эстонского и логопеда 

для переделки обратно в групповые помещения. 

12. Не увеличивать количество детей в ясельных группах свыше 14, а в садовых свыше 

20-ти ни при каких условиях, так как это наносит вред детям, в частности становится 

невыполнимым требование охраны жизни и здоровья детей. 

13. Урегулировать нахождение детей с особыми потребностями в общих группах. 

Конкретно расписать, каким образом создавать условия для таких детей в общих 

группах, фактически с особыми потребностями (по результатам оценки развития 

детей), но без документального подтверждения консультативной комиссии. 

14. Подумать о том, какие условия предлагает город молодым специалистам, которые 

скоро появятся в нашем городе благодаря программе по развитию Ида-Вирумаа. 

 
 

1. Vajalikud tehnilised täpsustused on tehtud.  

2. Eelnõu käsitleb viimase viie aasta andmeid. 

Olulisel kohal on 2014.a  statistika.  

3. Eelnõu sisaldab punkti 4.2.5 Koolide ja 

lasteaiahoonete tehnilise ekspertiisi korraldamine. 

4. Kuldkalakese hoone ei seisa pärast lasteaia 

sulgemist tühjana, seega osutuvad tähtsamaks peale 

tehnilise seisukorra muud kriteeriumid, nt lasteaia 

täitumus, asukoht jt. Lähtuda ainult tehnilisest 

seisust oleks liiga ühepoolne.  

5. Punkt 1.3.1.1 põhineb eelnõu analüütilise osa 

andmetel (laste üldarv, lasteaia täitumus, õppekoha 

maksumus jt) ning töötasude tõstmise vajadusel. 

6. Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise tagajärjel 

vajab Täiskasvanute kool ruume, seega kooli 

kolimine endise Kuldkalakese hoonesse on vajalik ja 

põhjendatud.  

10. Vastavalt tervisekaitsenõuetele (VV määrus 

06.10.11 nr 131 § 6 lg 6) mängu- ja magamisruum 

võib olla ühendatud. 

11. Kõige tähtsam on eesti keele õppe ja logopeedi 

teenuse kvaliteet, mitte ruumid.  

12. KELS näeb ette, et sõimerühmas võib olla kuni 

14 last (võib suurendada kuni 16) ja aiarühmas võib 

olla 20 last (võib suurendada kuni 24). Ei ole mingit 

põhjust arvata, et KELS näeb ette normi, mis on 

laste tervisele või turvalisusele kahjulik 

13. Erivajadustega laste arengut käsitleb põhjalikult 

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava üldosa 19. 

peatükk.  
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Punktid 7., 8., 9. ei sisalda argumente.  Punkt 14 ei 

täpsusta seost munitsipaalharidussüsteemi 

valdkonnaga.  

08.12.14 Ludmila 

Barinova 

Добрый день! 

В связи с тем, что в Программе развития предусматривается 

закрытие д/садика Kuldkalake, хочим выразить несогласие с 

этими планами. 

Д/садик "Золотая рыбка" - ближайший садик от дома, в 

котором мы проживаем - Выйду 6А. Он находится прямо у 

торца дома, без необходимости переходить дорогу. 

Естественно, мы планируем отдать внучку в этот садик (через 

полгода). О работе этого садика знаем не понаслышке - 

водили туда дочь. Нас все устраивало и персонал, и наличие 

бассейна, и кухня, и территория. Проведенный ремонт только 

прибавляет бонусы этому садику. 

Прошу подтвердить получение моего письма сообщением и 

учесть наше мнение о продолжении работы этого д/сада. 

Lasteaia Kuldkalake sulgemise põhjuseks on laste 

üldarvu vähenemine linnas ning Kuldkalakese madal 

täitumus. Kuldkalakese lapsed ning need, kes 

sooviksid õppekohta lähimas lasteaias, saavad 

õppekohad lasteaedades Tareke ja Potsataja, samuti 

võimalusel Väikevennas ja Pingviinis.   

 

Kuldkalakese ujula on suletud tervisekaitsenõuetele 

mittevastavuse tõttu.  

 

Perspektiivis, et Kuldkalakese hoones asub alates 

1.09.14 Täiskasvanute kool, on väga hea ja 

aktuaalne, et hoone ja maa-ala vastavad 

tervisekaitse- ja tuleohutusnõuetele. 

08.12.14 L.Katratš 

Narva 

lasteaed 

Kirsike 

Относительно проекта программы развития хотим сообщить, 

что на 42 странице в таблице № 49 (Необходимые ремонтные 

работы во внутренних помещениях детских садов), видимо по 

ошибке, отсутствуют данные по детскому саду Kirsike. 

Просим включить ремонт двух туалетов, одной группы, 

отмостку и освещение в 8 группах по требованиям 

Terviseamet. 

 

Eestikeelses variandis on kõik need tööd tabelis 49 

olemas (tualetid, nõudepesuköögid,  üldremonttööd 

siseruumides, valgustus) 

07.12.14 Natalja 

Barinova 

Я не согласна с предложением по программе развития 2015-

2020 годов, что надо закрыть детский сад Kuldkalake. Мы 

живем прямо напротив этого детского сада, на проспекте 

Победы, и через полгода хотим отдать туда своего ребенка. 

Этот детсад - один-единственный в нашем микрорайоне. Мы 

с другими моими знакомыми молодыми мамами не хотим 

идти в другой детский сад, где, например, смешанные по 

Lasteaia Kuldkalake sulgemise põhjuseks on laste 

üldarvu vähenemine linnas ning Kuldkalakese madal 

täitumus. Kuldkalakese lapsed ning need, kes 

sooviksid õppekohta lähimas lasteaias, saavad 

õppekohad lasteaedades Tareke ja Potsataja, samuti 

võimalusel Väikevennas ja Pingviinis. 

Nimetatud lasteaedade ruumid vastavad 
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возрасту группы детей, или в детсад, где нет отдельных 

спальных (как в Potsataja, куда вы предлагаете вести детей). 

Детские сады Tareke   и Kirsike находятся вообще не в нашем 

микрорайоне, а у Темпо. К чему закрывать такой оснащенный 

и не нуждающийся в капитальном ремонте детский сад? 

Мы против того, чтобы детсад Kuldkalake был закрыт. 

tervisekaitsenõuetele. Vastavalt KELSile on KOVi 

kohustus tagada lastele koht lasteasutuses. Antud 

juhul linn võimaldabki kõigile Kuldkalakese lastele 

õppekohad naaberlasteaedades. Kui vanema soovid 

ei kattu KOVi poolt võimaldatud õppekohtadega, on 

vanemal õigus valida igat muud lasteaeda.  

07.12.14 Galina 

Sõssojeva 

Narva 

lasteaed 

„Pingviin“ 

Таблица №7 

Количество мест в 

детсадовских 

группах 

Общее количество 

мест 

В 

специализированных 

группах - 51 

131 

В садовых группах - 

80 

 

Таблица №9 

Нет сведений о детском саде. 

 

 

Arengukava koostamisel võeti andmed EHISest sel 

kujul, nagu  lasteaed need sinna esitas.  

 

Nüüdseks kõik lasteaia märkused arvestati ning 

tabelites tehti vajalikud parandused/täiendused. 

 

 

 

 

 

Таблица №13 

Сад 

2-4 

Сад 

3-5 

Сад 

4-6 

Сад 

5-7 
Выравнивания Развития 

С физ. 

недостатками 

С первазивными 

нарушениями. 

С множественными 

недостатками 

Групп 

всего 

 2  2 1 3 1 1 1 11 
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Группа 6 -7 лет – группа поддержки. 

  3.2.14. Поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями. 

 

В детском саду 7 специализированных групп: 

1 группа выравнивания 

3группы развития 

1 группа для детей с первазивными нарушениями(аутисты) 

1 группа для детей с физическими недостатками 

1 группа для детей с множественными недостатками 

Таблица №42 

2012 

 

2013 2014 

1 группа 

выравнивания 

3 группы 

развития 

1 группа для 

детей с 

первазивными 

нарушениями 

(аутисты) 

1 группа для 

детей с 

физическими 

недостатками 

1 группа для 

детей с 

множественными 

недостатками 

1 группа 

выравнивания 

3 группы 

развития 

1 группа для 

детей с 

первазивными 

нарушениями(ау

тисты) 

1 группа для 

детей с 

физическими 

недостатками 

1 группа для 

детей с 

множественным

и недостатками 

1 группа 

выравнивания 

3 группы 

развития 

1 группа для 

детей с 

первазивными 

нарушениями(а

утисты) 

1 группа для 

детей с 

физическими 

недостатками 

1 группа для 

детей с 

множественны

ми 

недостатками 
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Таблица №43 

Количество детей 

посещающих д\сад 

Свободные 

места 

 

Группа для детей с 

физическими 

недостатками - 8 

2 

Группа для детей с 

множественными 

недостатками - 4 

0 

Группа выравнивания - 

14 

0 

Группа для детей с 

первазивными 

недостатками ( аутисты ) 

- 4 

0 

Группа развития 1 - 7 0 

Группа развития  2 - 6 1 

Группа развития  3 - 6 1 
 

02.12.2014 Maria Farber 

Narva lasteaed 

Karikakar 

Посылаю 2 дополнения к программе 

развития: 

1. В д/с Karikakar  с 2013 года 

работает двуязычная группа для 

детей 3-5 лет.  Педагоги: 1- носитель 

эстонского языка, 1- имеет высший 

уровень владения языком. 

2. В сравнительную стоимость 1 

места в д/с  Karikakar входят 

расходы по стирке белья на 2 

детских сада ( Karikakar  и 

Muinasjutt). Это: моющие средства, 

Karikakra kakskeelsuse kohta on tehtud 

vastav täiendus. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 24 on varustatud vastavate viidetega.  

 

 



 123 

электроэнергия, вода, уход за 

оборудованием. 

 

12.12.14 Члены 

попечительского 

совета детского 

сада «Кулдкалаке»: 

1. Исключить из программы 

развития муниципальной системы 

образования 2015-2020 г. вопрос о 

закрытии детского сада 

«Кулдкалаке» с 01.09.2015 2. 

Составить стратегию развития 

дошкольных учреждений г. Нарва в 

соответствии с законодательной 

базой, регулирующих данную 

область, а именно: Vabariigi Valitsuse 

06.10.2011. a määrus nr 131 

„Tervisekaitsenõuded koolieelse 

lasteasutuse maa-alale, hoonetele, 

ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja 

korrashoiule“ ; „Rahvatervise seaduse“ 

§ 7 lõike 2 punkti 11 и „Ehitusseaduse“ 

§ 3 lõike 11; «Koolieelse lasteasutuse 

seaduse“ .  

3. Профессионально и компетентно 

оценить риски по безопасности и 

обеспечения здоровой и безопасной 

окружающей среды для детей 

дошкольного возраста. 

Lasteaia Kuldkalake sulgemise põhjuseks 

on laste üldarvu vähenemine linnas ning 

Kuldkalakese madal täitumus. 

Kuldkalakese lapsed ning need, kes 

sooviksid õppekohta lähimas lasteaias, 

saavad õppekohad lasteaedades Tareke ja 

Potsataja, samuti võimalusel Väikevennas 

ja Pingviinis. 

2. Arengukava eelnõus esitatud strateegia 

on kooskõlas õigusaktidega. 

3. Arengukava tegevuskavas on ette nähtud 

punkt hoonete tehnilise ekspertiisi 

teostamisest. 

14.12.14 Марьяна 

Башкирова 

Здравствуйте! 

Хотелось бы представить своё 

видение ситуации, связанной с 

закрытием детского сада Золотая 

рыбка. Поскольку сад 

отремонтирован и имеет всё 

Arengukava eelnõu tabelid 49 ja 50, 

näitavad, et Punamütsike vajab teatud 

remonttöid nii hoones kui maa-alal. 

Samas ei ole põhjust arvata, et 

Punamütsikese seisukord on palju 

kehvem kui Kuldkalakese oma. 
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необходимое, что должно быть в 

детском дошкольном учереждении, 

то единственное разумное решение, 

это оставить данное здание детям 

дошкольного возраста. Если уж 

городу очень надо закрыть этот сад 

по причине, якобы, низкой 

наполняемости, то в здание Золотой 

рыбки, можно перевести сад из 

здания, в котором условия намного 

хуже. Например, Punamütsike. Я, как 

родитель ребёнка, посещающего 

детский сад Punamütsike, с 

удовольствием водила бы своего 

ребёнка в такое красивое и 

благоустроенное здание, как у 

Золотой рыбки. Переделка же здания 

детского сада Золотая рыбка под 

другие нужды -лишние, 

необоснованные затраты. От лица 

десятков своих знакомых, с 

которыми довелось обсудить 

программу развития, могу сказать, 

что нарвитяне не понимают логиги 

закрытия здания полностью 

оборудованного под детский сад (в 

то время, когда в Нарве существуют 

сады, состояние зданий которых 

намного хуже здания Золотой 

рыбки) и переделки здания под 

нужды школы или нужды другого 

заведения. Да и вопрос о 

необходимости закрытия детского 

Lasteaed Punamütsike on ainuke eesti 

õppekeelega lasteaed. Oleks mõistlik ja 

otstarbekas kavandada selle lasteaia 

plaanipärane renoveerimine – selleks 

täiendada tegevuskava punktiga 

„Punamütsikese täielik järgjärguline 

renoveerimine“. Lasteaia hoolekogu on 

näidanud huvi EASi programmist osavõtu 

vastu – vastav punkt arengukavas võib 

edaspidi aidata lasteaial projekti 

edendamisel.   

 

Punkt Kuldkalakese sulgemisest tuleneb 

arengukava eelnõu analüütilisest osast. 
Narvas on viimastel aastatel langenud laste 

arv, mistõttu on oluliselt suurenenud 

täitmata lasteaiakohtade arv.  Narva 

eraldab oma lasteadadele 22% 

linnaeelarvest aastas – lasteaedadele 

eraldatav osa Narva eelarvest on tunduvalt 

suurem  kui teistes kohalikes 

omavalitsustes. Samas on Narva 

lasteiaõpetajate töötasud ühed madalaimad 

Eestis.  

Lasteaia Kuldkalake hoones on vastavalt 

1999.a tehtud inventeerimisplaanile 11 

rühmaruumi.  Kuid Kuldkalake on läbi 

aastate olnud palju väiksema täitumusega – 

2014.a septembrini tegutses lasteaias 11 

rühma asemel 8. Alates 2014.a septembrist 

tegutseb lasteaias Kuldkalake 7 rühma, kus 

ka on täitmata õppekohti. Lasteaiad 

Potsataja ja Tareke on ehitatud 
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сада Золотая рыбка - достаточно 

сомнителен. Какой смысл закрывать 

сад с наполняемостью более 80 

процентов? Экономия на зарплатах 

работников мизерная. Затраты по 

переустройству сада будут куда 

больше экономии.  

 

Надеюсь, что комиссия примет 

разумное решение по данному 

вопросу, а человечность одержит 

победу над расчётом. 

Kuldkalakesega sama ehitusprojekti järgi, 

st et neis lasteaedades on sama palju 

ruumi, kuid rohkem rühmi ja rokem lapsi. 

10.09.14 seisuga oli lasteaias Tareke 159 

last ja lasteaias Potsataja 173 last. Sama 

kuupäeva seisuga oli lasteaias Kuldkalake 

108 last.  

Lasteaia Kuldkalake sulgemine annab 

ajavahemikul 1.09.15-31.12.15 ca 122 000 

eurot, 2016.aastal – 361 140 eurot. 

Et tõsta kõikidele lasteaiatöötajatele 

töötasud 10% on vaja ca 476 200 eurot. 

12.12.14 Pähklimäe 

gümnaasiumi 

hoolekogu 

Все школы должны быть в равных 

условиях и Языковой Лицей в том 

числе 

 

Уничтожается опыт и традиции 

сразу нескольких сильных гимназий 

города, заслуги которых в данном 

документе также не раз отмечаются. 

 

Многих учителей и детских садов, и 

школ устроил бы такой вариант 

«реорганизации», который можно 

было бы условно назвать 

«реорганизация естественным 

путём». Если детский сад/школа (в 1 

класс или 10 класс) набирает 

предусмотренное Законом 

количество детей, то класс или 

группа открываются; если не 

набирают, то нет. С течением 

Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise 

aluseks on Eesti üldhariduse 

arengukava. Narva ja HTM on viimastel 

aastatel olnud kirjavahetuses 

gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise 

investeeringute teemal. HTM on 

kinnitanud, et investeeringute eraldamise 

üheks kohustuslikuks tingimuseks on 

KOVi poolt tehtud muudatused 

gümnaasiumivõrgus.  
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времени (вероятно, нескольких лет) 

станет ясно, какое/какие 

дошкольные или учебные 

учреждения «закроются» сами 

собой.  

«Родители голосуют ногами». В 

этом учебном году в 1 класс  

Пяхклимяэской гимназии пришло 

большее количество учеников по 

городу (110 уч.), что показывает 

востребованность школы у 

родителей и доверие к 

педагогическому коллективу. 

Основание Общей гимназии в 900 

человек считаю нереальным. 

Шаги реорганизации: 

 закрыть как минимум один 

детский сад; 

 закрыть школу с самой 

низкой наполняемостью; 

 школа для взрослых 

продолжит работу как 

отдельное учреждение; 

 основать  Эстонскую 

гимназию  для выпускников 

школы с эстонским языком 

обучения и для выпускников 

основной школы по 

программе погружения 

(примерно 200 учеников) 

Возникают вопросы: 

 Несмотря на уменьшение 

количества учеников в городе 
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через несколько 

лет, количество гимназистов 

станет больше. Поскольку 

нынешнее количество учеников с 

русским языком обучения 

позволяет сейчас наполнять в 

достаточном количестве 

несколько гимназий города, то и 

в будущем это сохранится. Зачем 

реорганизация гимназий? 

 Зачем создавать новую 

структуру (общую 

гимназию)с полным штатом 

персонала к имеющимся 

основным школам. В чем 

здесь выгода? 

 Каким образом будут 

трудоустроены педагоги, 

которые лишаться работы в 

результате сокращения 

классов после реорганизации 

 Какова будет сумма 

сэкономленных средств? 

 Как конкретно будут 

расходоваться 

высвободившиеся средства?   

 Каковы конкретные 

преимущества, выгоды и 

новые возможности появятся 

у школы в результате 
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реорганизации школьной 

системы в Нарве? 

14.12.14 Täiskasvanute kooli 

hoolekogu 

(Marjana Baskirova) 

ja kooli direktor 

Jelena Kavrus 

Предложения от  попечительского 

совета Нарвской  Школы для 

взрослых: 

Попечительский совет Нарвской 

Школы для взрослых обсудил 

программу развития системы 

муниципального образования  г. 

Нарвы  на 2015-2020 года, в 

частности пункт о переезде 

Нарвской Школы для взрослых в 

здание детского сада Золотая рыбка. 

Предварительно администрация 

школы и  председатель 

попечительского совета нашей 

школы посетили детский сад Золотая 

рыбка и осмотрели помещение.  

Мнения членов попечительского 

совета Нарвской Школы для 

взрослых сошлись в том, что 

наилучшим вариантом для школы 

было бы продолжить работу в 

здании по адресу Кересе 22, где 

школа находится в данный момент. 

Данное здание полностью 

оборудовано и соответствует всем 

требования и нуждам нашей школы. 

  Здание детского сада Золотая рыбка 

не соответствует нуждам нашей 

школы, так как оно слишком велико, 

Täiskasvanute kool vajab lähitulevikus 

uusi ruume.  

Gümnaasiumivõrgu ümberkorraldamise 

perspektiivis käsitletakse Peetri kooli 

sulgemist ning selle hoone täielikku 

renoveerimist/ümberehitamist. 

Sel juhul tekib Täiskasvanute kooli 

asukoha küsimus. Arengukava eelnõu 

punktid 1.3.2.1 ja 1.3.2.2 näevad ette, et 

Peetri kool suletakse 1.09.15-ks ning 2015. 

a pöördutakse HTMi poole 

ühisgümnaasiumi moodustamiseks 

investeeringute saamiseks. Punkt 1.3.1.1 

Kuldkalakese sulgemist. On oluline, et 

Täiskasvanute kool, kes jääb Peetri kooli 

hoone täieliku 

renoveerimise/ümberehitamise tõttu 

kooliruumidest ilma, koliks endise lasteaia 

Kuldkalake hoone sisse kohe pärast 

lasteaia sulgemist, et hoone ei seisaks 

tühjana.  

 

2014/15.õa detsembri õpib Täiskasvanute 

koolis ca 150 õpilast. Täiskasvanute kooli 

täitumus võib lähiaastatel seoses 

gümnaasiumivõrgu 

ümberkorraldamisega kasvada, seega ei 

osutu Kuldkalakese hoone 

Täiskasvanute kooli jaoks liiga suureks. 

Juhul kui mingitel põhjusel peaks 
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требует переделки и переоснащения 

как кабинетов, так и других 

помещений (туалетов).   

Если же по каким-либо причинам 

переезда избежать не удастся, то 

 школе бы подошло отдельно 

стоящее, небольшое здание. 

Например такое, какздание детского 

сада Оjake. 

Председатель 

попечительского совета 

школы: Марьяна  Башкирова. 

Вариант 1: Продолжить 

деятельность школы в здании школы 

Пеэтри, так как оправдаются уже 

вложенные средства на переезд в 

2008г., ремонт помещений и другие, 

необходимые для учебной  

деятельности работы. Так как в 

программе развития обоснование 

общей гимназии для выпускников 

основной школы с русским языком 

обучения в реновированном или 

перестроенном здании школы 

Пеэтри возможно только в случае 

крупных инвестиций со стороны 

Министерства образования и науки, 

с нашим переездом в 2015 году не 

торопиться(решения со стороны 

Министерства образования и науки 

пока нет).Также в программе 

развития заложена сумма 1000 евро 

на данный переезд.Учитывая опыт 

Täiskasvanute kooli täitumus langema, on 

võimalik paigutada kool lasteaia ühes 

korpuses ning lasteaia teises korpuses 

paigutada teist õppeasutust, millel tekib 

õppekeskkonna parendamise vajadus. 

Kahest korpusest koosnev Kuldkalakese 

soojussõlm võimaldab kütta vajadusel 1 

majaosa.  

 

 

Täiskasvanute kooli kolimisega seotud 

põhilised kulud võivad olla seotud ainult 

transpordi korraldamisega. Endise 

lasteaia ruumid ei vaja erilist ettevalmistust 

ega ümberkorraldamist. Samas võib 

oletada, et õpperuumid võivad vajada 

mugavuse ja kaasajastamise mõttes 

finantseerimist täiendavate aknakatete 

soetamiseks ja ühe täiendava wc-ruumi 

korraldamiseks laste wc-ruumist. Seega on 

mõttekas suurendada Täiskasvanute kooli 

kolimise eelarve 3000 euroni. 

 

Täiskasvanute kooli 3.korruse 

renoveerimise kavandamine ei ole 

otstarbekas kui lähimas perspektiivis on 

kavas Peetri kooli hoone täielik 

renoveerimine /ümberehitamine 

ühisgümnaasiumiks.  

 

Arengukava eelnõu (stsenaariumide tabeli 

all punkt 4) täiendati: Avaliku arutelu 

käigus avaldasid Täiskasvanute kooli 
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переезда в 2008 году (из здания на 

Пушкина 23А в здание Пеэтри 

школы), возможно цены отличаются 

со временем, но по расчетам переезд 

обошелся гораздо 

больше.Предлагаемый вариант 

здания закрытого детского сада 

«Кулдкалаке» требует огромных 

финансовых вложений по переделки 

помещений для деятельности школы 

(опыт переезда нашей школы в 

детский сад по адресу Пушкина 

23А). Ремонтные работы по 

переделке помещений велись в 

течение 1-2 лет. 

Основываясь на отсутствие 

решениясо стороны Министерства 

образования, недостаточного 

финансирования переезда, избежать 

возможных больших денежных 

затрат для переделки здания 

закрытого детского сада 

«Кулдкалаке» мы предлагаем дать 

нам возможность продолжить 

деятельность школы в здании школы 

Пеэтри и включить в программу 

развития расходы на ремонт 3этажа 

(соответствующее ходатайство с 

предварительными  расчетами было 

представлено). 

 

Вариант2:При успешном решении и 

финансировании со стороны 

esindajad kahtluse, et Kuldkalakese hoone 

on kooli jaoks sobiv – kool on toonud 

argumendi, et kahest korpusest koosnev 

lasteaiahoone on liiga suur ning ruumid ei 

ole valmis kooli vastuvõtmiseks. Juhul kui 

mingil põhjusel Täiskasvanute kooli 

kolimine endise Kuldkalakese ruumidesse 

osutub võimatuks, võib käsitleda 

nimetatud hoones teiste 

munitsipaalharidusasutuse paigutamist (nt 

ruume vajavad Kunstikool, Kreenholmi 

muusikakool). Põhimõte, et kinni pandud 

lasteaedade hooned ei jäeta tühjaks, vaid 

kasutatakse edaspidi vastavalt 

munitsipaalharidusasutuste vajadustele 

vastavalt, aitab vältida tühjade hoonete 

juurdekasvu.  
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Министерства образования и науки 

созданииобщейгимназии для 

выпускников основной школы с 

русским языком обученияв 

реновированном или перестроенном 

здании школы Пеэтри, школу для 

взрослых перевести в отдельное 

здание, которое наиболее отвечает 

нормам обучения взрослых.  

Директор Школы для взрослых: 

Елена Каврус. 

11.12.14 Narva volikogu 

liikmed 

Juri Raud 

Vladimir Izotov 

Ilja Fjodorov 

Tamara Luigas 

Ants Kutti 

Ettepanek: kõrvaldada arengukavast 

punktid 

Lk 92, tabel 99, stsenaarium 10: 

sulgeda lasteaiad Kuldkalake ja Ojake 

Lk 95, tabel 99, stsenaarium 10: 

sulgeda lasteaiad Kuldkalake ja Ojake 

Lk 97. Stsenaariumides korduvad 

sammud: 1. Sulgeda lasteaiad 

Kuldkalake ja Ojake.  

Peatükist 7, lk 102 punkt 1.3.1.1 

Sulgeda lasteaed „Kuldkalake“ 

1.septembrist 2014.a   

Lasteaia Kuldkalake kõrvaldamine 

arengukava eelnõu stsenaariumidest 

(nagu ka teiste muudatuste tegemine) ei 

osutu võimalikuks sel põhjusel, et kõik 

stsenaariumid on esitatud arengukava 

eelnõus täpselt sellisel kujul nagu need 

esitati töörühma esimehele või sekretärile. 

Mingeid muudatusi (täiendusi, parandusi 

vms) ei ole stsenaariumides tehtud. 

 

Punkt Kuldkalakese sulgemisest tuleneb 

arengukava eelnõu analüütilisest osast. 
Narvas on viimastel aastatel langenud laste 

arv, mistõttu on oluliselt suurenenud 

täitmata lasteaiakohtade arv.  Narva 

eraldab oma lasteadadele 22% 

linnaeelarvest aastas – lasteaedadele 

eraldatav osa Narva eelarvest on tunduvalt 

suurem  kui teistes kohalikes 

omavalitsustes. Samas on Narva 

lasteiaõpetajate töötasud ühed madalaimad 

Eestis.  
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 Lasteaia Kuldkalake hoones on vastavalt 

1999.a tehtud inventeerimisplaanile 11 

rühmaruumi.  Kuid Kuldkalake on läbi 

aastate olnud palju väiksema täitumusega – 

2014.a septembrini tegutses lasteaias 11 

rühma asemel 8. Alates 2014.a septembrist 

tegutseb lasteaias Kuldkalake 7 rühma, kus 

ka on täitmata õppekohti. Lasteaiad 

Potsataja ja Tareke on ehitatud 

Kuldkalakesega sama ehitusprojekti järgi, 

st et neis lasteaedades on sama palju 

ruumi, kuid rohkem rühmi ja rokem lapsi. 

10.09.14 seisuga oli lasteaias Tareke 159 

last ja lasteaias Potsataja 173 last. Sama 

kuupäeva seisuga oli lasteaias Kuldkalake 

108 last.  

Lasteaia Kuldkalake sulgemine annab 

ajavahemikul 1.09.15-31.12.15 ca 122 000 

eurot, 2016.aastal – 361 140 eurot. 

Et tõsta kõikidele lasteaiatöötajatele 

töötasud 10% on vaja ca 476 200 eurot. 
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Potsataja õpetajate kollektiiv (16.12.14) 

Коллектив детского сада Потсатайя , обсудив проект программы развития 

муниципального образования нашего города 2015-2020, считает, что 

предлагаемый проект программы развития полностью соответствует и учитывает 

реалии нашего времени, при которых зарплаты педагогов детских садов одни из 

самых низких по Эстонии, эмиграция из Нарвы продолжается усиленными 

темпами, и надежды, что ситуация изменится и детей прибавится, нет никакой, 

поскольку промышленности практически нет и развития предприятий в городе 

рядовому горожанину не видно. В связи с резко упавшим количеством детей  

дошкольного и школьного возраста в нашем городе, считаем вполне логичным 

вариант болезненного, но необходимого закрытия малочисленных учреждений 

образования,таких как д/с "Ойяке", д/с "Кульдкалаке" и Пеетри Школа. Считаем, 

что экономию средств городского бюджета в случае закрытия этих учреждений 

необходимо направить на увеличение зарплат педагогов детских садов минимум 

до 750-1100 евро. Мы считаем, что в данном варианте программы 

развития представлено и проанализировано очень много данных по учреждениям 

образования нашего города, которые действительно отображают  основание для 

утверждения именно этого проекта программы развития образования г.Нарва до 

2020 года.Коллектив нашего детского сада считает, что по возможности, 

Пяхклимяэская Гимназия должна остаться школой, подобно Языковому лицею, 

где наряду 2 основным гимназиям (Эстонской гимназии и гимназии на 

базе Пеетри школы), будет также возможно обучение детей с 1-12 класс, 

поскольку Пяхклимяэская гимназия не менее Языкового лицея имеет 

серьезнейшую базу подготовки гимназистов, и на таком же высочайшем уровне 

готовит учеников по всем ступеням, вплоть до окончания школы. Мы за честную 

конкуренцию между двумя сильнейшими и достойнешими учреждениями города 

и просим учесть это наше предложение и не делать из Пяхклимяэской гимназии 

только основную школу. 

Tegevuskavas esitatud punkt Keeltelütseumi 

säilitamisest täistsüklikoolina toetub töörühma 

seisukohale, mida kajastavad stsenaariumid.  

Kirsike 17.12.14 

Считаем, что проект составлен корректно, с учётом потребностей и пожеланий образовательных учреждений города, конкретные 

предложения с нашей стороны учтены и соответствующие поправки внесены. 

Pingvin 17.12.14 

С программой  развития системы образования 2015 - 2020 гг. ознакомлены и согласны. 
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Tareke 17.12.14 

Коллектив д/с Тареке рассмотрел проект городской программы развития и считает, что она составлена верно. Наш коллектив и члены 

попечительского совета согласны с данным проектом программы развития 

17.12.14 Коллектив детского сада Pääsuke обсудил проект Narva munitsipaalharidussüsteemi arengukava 2015-2020 г. 

Мы считаем, что проект  программы составлен корректно и логично,  в котором  предусмотрены различные сценарии развития 

образования в городе Нарва и  поддерживаем реализацию  проекта новой программы. 

17.12.14 Педагогический Совет д/с Väikevend 

Попечительский Совет д/с Väikevend 

ио директора д/с Väikevend Ирэна Кленская, член рабочей группы по составлению Программы развития  

 Попечительский Совет и Педагогический Совет детского сада Väikevend обсудил проект Программы развития муниципальной 

системы образования г Нарва и считает, что документ составлен логично, корректно, основывается на фактических аналитических 

данных. Предложенные сценарии, затрагивающие систему дошкольного образования, считаем обоснованными. Проект Программы 

поддерживаем. 

17.12.14 Познакомившись с Программой развития, попечительский совет детского сада Sädemeke считает данный документ 

грамотно составленным, с сильной аналитической частью, с учетом принципов развития системы муниципального образования г. 

Нарвы. Мы поддерживаем сценарий закрытия двух детских садов (Kuldkallake ja Ojake) и школу с самой низкой наполняемостью. 

Считаем данный сценарий обоснованным, так как это поможет решить проблему наполняемости групп, неблагоприятного 

расположения детского сада и у города появится возможность повысить зарплаты учителям д/с за счет освободившихся средств. 

17.12.14 Lasteaia Kuuseke direktor 

Хочу хоть и с опозданием, но передать свои ощущения от новой программы развития: на мой взгляд, программа выдержанна, логично 

построена, актуальна и не требует изменений. 

17.12.14 Наталья Васильева Я против данной программы развития 

муниципальной системы образования г. Нарва на 2015-2020 год т.к. она требует 

доработки. 

Põhjuendused või viited kohtadele, mis vajavad 

parandusi/täiendusi, on jäänud esitamata. 

Педагогический коллектив и попечительский совет детского сада Чиполлино прочитал и обсудил на педагогическом совете 

"Программу развития отдела образования" и одобрил программу развития. Программа составлена корректно, учтены все нужды 

дошкольных учреждений.  



Töörühma liikmete arvamused avaliku arutelu tulemuste kohta 

15.12.14-17.12.14 

 

Ljudmila Smirnova 

Как будет происходить закрытие Пеетри школы? 

Возможно, лучше сделать объединение школы Пеетри с какой-то школой. 

Это дает возможность трудоустроить учителей, хотя бы частично. 

 

Peetri kooli sulgemise stsenaariumi kõige efektiivsem lahendus on järgmine: 

 Peetri kooli lapsed jätkavad alates 1.09.15 kas 6.koolis või Soldino gümnaasiumis. 6.kool on valmis vastu võtma kõik Peetri kooli 

lapsed, kusjuures 5., 7., 8. ja 9.klassid on võimalik vastu võtta terve klassikomplektina. Soldino gümnaasium on valmis vastu 

võtma 2.klassi 5 õpilast, 3.kl – 5, 4.kl -14, 5.kl – 10, 6.kl – 10, 7.kl – 5, 8.kl – 3, 9.kl – 10. Peetri koolis töötab 2014/15.õa-l 16 

õpetajat, neist 7 töötavad koormusega 0,5-0,7. Kõik pedagoogid vastavad kvalifikatsiooninõuetele, mis tähendab nende 

konkurentsivõimet. 

 Peetri hoone antakse üle ühisgümnaasiumi loomiseks. See tähendab hoone täielikku renoveerimist või ümberehitamist. 

Ühisgümnaasiumi loomise läbirääkimisi HTMi ja Narva vahel jätkatakse 2015.a, kui saavad selgeks investeeringutoetuse 

summade ulatused, eraldamise tingimused ja tähtajad. Kui renoveerimise töid ei alustata kohe pärast kooli sulgemist 1.09.15,  

oleks Täiskasvanute koolil otstarbekam vabastada Peetri hoone ruumid, sest täiesti tühi ajutiselt konserveeritud hoone 

ülalpidamine annab teatud kokkuhoidu (võrreldes kuludega, mis kaasnevad juhul, kui tühjas hoones jätkab Täiskasvanute kool). 

Peetri kooli ülalpidamine ei ole otstarbekas vähemalt kahel põhjusel: 1) laste arvu märkimisväärne vähenemine (alates 1.09.15 

läheb lahkub koolist 45 põhikooli lõpetajat, eelmiste aastate kogemus ei anna lootust, et kooli õpilaste arv suureneb 1.kl õpilaste 

arvel) 2) riik ei kata kõiki pedagoogide töötasudega seotud kulusid – lähtuvalt riigi poolt koostatud rahastamise mudelile ei piisa 

Peetri koolile ca 40% pedagoogide (sh juhtimise) kulude katmiseks. 

 Täiskasvanute gümnaasium kolib Kuldkalakese hoonesse. Juhul, kui kahest korpusest koosnev hoone on kooli jaoks liiga suur, 

antakse üks korpus teisele munitsipaalharidusasutusele, kes vajab ruume (nt Kunstikool, Kreenholmi muusikakool) . 

Selle stsenaariumi käigu tulemusena Narva saab tänapäeva nõuetele vastava hoone, mida kasutatakse ühisgümnaasiumina, Täiskasvanute kool 

asub iseseisvas hoones, suletud lasteaed ei jäta tühja hoonet, samas lasteaia sulgemine vähendab kulusid linnaeelarvest.    

Ljubov Fomina 

Отправляю предложения к программе. 

Приложено файлом. 

В индикаторах добавила (выделено жёлтым маркером) для 

реализации цели № 1. 

Думаю, это было бы целесообразно. 

Mõõdikute tabel on täiendatud 
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Сохранение 

возможности выбора 

для обеспечения 

конкурентоспособного 

образования 

Сеть 

учреждений не 

оптимизирована: 

не равномерные 

затраты на 

одного ученика, 

не равномерная 

наполняемость 

классов и групп, 

не рациональное 

использование 

помещений в 

некоторых 

учреждениях. 

В городе работает 

систематизированная 

сеть учреждений 

В системе EHIS находит подтверждение, что во всех 

учреждениях нормативное наполнение классов и групп 

выдерживается, помещения используются рационально. 

Стоимость одного ученика соответствует средним по республике. 
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А.Буткевич 

Председатель  NHL 

Нарвский профсоюз работников 

образования считает целесообразным 

дополнить Программу развития 

образования на 2015 – 2020 гг данными 

по руководителям учреждений 

образования г Нарвы. 

 Убеждены,что ниже приведенные 

данные составят целостную картину 

Программы развития учреждений 

образования города, поскольку 

руководители учебных заведений,являясь 

ключевыми фигурами , должны,  в 

первую очередь, соответствовать всем 

требованиям, согласно Законов 

Эстонской республики. 

….. Пол и возраст руководителей школ 

,гимназий и детских садов   

По состоянию на 10.09.2014 года …..% 

руководителей  были в возрасте до 30 

лет, ……% в возрасте 30-40 лет, …….% в 

возрасте 40 – 50 лет, …….% в возрасте 50 

– 60 лет, …… % в возрасте свыше 60 лет.  

……… Соответствие руководителей 

школ ,гимназий и детских садов  

квалификационным и языковым 

требованиям 

Квалификационные требования 

руководителей школ ,гимназий и 

детских садов  установлены указом 

Arengukava eelnõu on täidetud kooli- ja lasteaedade juhtide andmetega vanuse, kvalifikatsiooni- 

ja keelenõuetele vastavuse kohta.  

Ptk 3.2.17 täiendati andmetega lasteaedade direktori vanusest. Seisuga 10.09.14 juhtis Narva 

lasteaedu 13% direktoreid vanuses 30-40 eluaastat, 35% vanuses 40-50, 22% vanuses 50-60, 30% 

vanuses üle 60 eluaasta.  

Ptk 3.2.18 täiendati andmetega kvalifikatsiooni- ja keeleoskuse nõuetele vastavusest. Seisuga 

10.09.14 kvalifikatsiooninõuetele vastas 96% direktoritest, keeleoskusenõuetele vastas 47% 

direktoritest. 

Ptk 3.3.10 täiendati andmetega koolijuhtide vanusest. 10.09.14 seisuga oli 40% direktoritest 

vanuses 40-50 aastat, 30% vanuses 50-50%, 30% vanuses üle 60 aasta. 

Ptk 3.3.11 täiendati andmetega koolijuhtide kvalifikatsiooni- ja keeleoskusenõuetele vastavusest. 

10.09.14.a seisuga vastasid munitsipaalkoolide 10 direktorist kõik kvalifikatsiooninõuetele ja 70% 

keeleoskuse nõuetele. 

 

Et arengukava käsitleb munitsipaalharidussüsteemi arenguperspektiivi, ei käsitleta arengukavas 

isiklikke andmeid. Seega esitatakse direktorite andmeid kokkuvõtvalt (sarnaselt pedagoogide 

andmetega). 
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министра образования номер 

……………………. „Квалификационные 

требования 

……………………………………….”. По 

состоянию на 10.09.14, из работающих в 

учреждениях образования …… 

руководителей отвечали  

квалификационным требованиям  ……. 

руководителей (…………….% от общего 

числа), языковым требованиям отвечали 

…………. руководителей (……..%).  

 

Taблица ...... Количество руководителей школ ,гимназий и детских садов, отвечающих квалификационным и языковым 

требованиям в 2009-2014 годах 

Учебный год 
Общее число 

руководителей 

Количество руководителей, 

отвечающих квалификационным 

требованиям 

Количество руководителей, отвечающих 

языковым требованиям 

2010/2011    

2011/2012    

2012/2013    

2013/2014    
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Taблица ...... Соответствие  руководителей школ ,гимназий и детских садов, отвечающих квалификационным и языковым 

требованиям в 2009-2014 годах 

Наименование 

учреждения 

Руководитель, 

отвечающий 

квалификационным 

требованиям 

Руководитель, 

отвечающий 

языковым 

требованиям 

Возраст  

Пяясуке    

Тулуке    

Карикакар    

Муйнасьют    

Потсатая    

Касеке    

Куусекe    

Вяйкевенд    

Пунамютсике    

Пяйкене    

Какуке    

Пынгерьяс    

Кулдкалаке    

Тареке    

Сипсик    

Сядемеке    

Пингвиин    

Кирсике    

Викеркаар    

Чиполлино    

Кяоке    

Марьяке    
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Ояке    

Кесклиннаская 

гимназия 

   

Эстонская 

гимназия 

   

Кренгольмская 

гимназия 

   

6. школа    

Пеэтри школа    

Паю школа    

Пяхклимяэская 

гимназия 

   

Солдинаская 

гимназия 

   

Языковой 

лицей 

   

 

Tatjana Stepanova 

Narva Vanalinna Riigikooli direktor 

Предложения к программе развития 

образовательной сети в Нарве 

Исходя из видения Министерства 

Образования и Науки ЭР о 

деятельности государственных школ 

предлагаем: 

 

Школы: 

Создать 1 государственную 

гимназию с двумя отделениями – для 

выпускников школ с русским языком 

обучения и выпускников эстонской 

школы и классов погружения 

Koolid 

Tagasisideteade viitab HTMi visioonile riigikoolide tegevusest. Kahjuks jääb mainimata dokumendi 

täpne nimetus.  

Arengukava eelnõu juhindub üldhariduse arengukavast „Tark ja tegus rahvas“  (ptk 6). Arengukava 

eelnõu tegevuskava käsitleb koolivõrgu süstematiseerimist ja ümberkorraldamist selliseks, et säilitada 

olemasolevat positiivset kogemust (1 täistsüklikool) ning luua uusi võimalusi (2 ühisgümnaasiumi), 

täiskasvanute kool omaette asutusena. See lahendus annab noortele vajalikke valikuvõimalusi, arvestab 

linnaelanikke soove (tuletame meelde, et Eesti gümnaasiumi ja Vanalinna Riigikooli 

ümberkorraldamise küsimust käsitles linnavolikogu juures loodud ajutine komisjon. Komisjon tuli 

otsusele luua eesti õppekeelega ühisgümnaasium ning 2 põhikooli. Sellest otsusest nähtub soov eesti 

õppekeelega ja keelekümbluskoolid eraldi ning soov, et eesti õppekeelega ühisgümnaasium oleks 

iseseisev õppeasutus). 

 

Lasteaiad 

Arengukava eelnõus mainitakse põhimõtteid, millest lähtutakse Kuldkalakese ja Ojakese sulgemise 
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Все остальные школы – основные 

 

Детские сады: 

Разработать системно принципы 

закрытия/реорганизации детских 

садов 

Убрать из программы развития 

строку о закрытии д/с Кульдкалакe 

ettepaneku tegemisel. Samas Tatjana Stepanova poolt esitatud tagasiside kohaselt on arengukava 

eelnõu täiendatud eraldi lõiguga lasteaedade võrgu ümberkorraldamise põhimõtetest (lõik 

stsenaariumide tabeli all). Ümberkorraldamise lähtealuseks on laste arvu vähenemine. Sellised valusad 

sammud nagu lasteaedade sulgemine tuleb ette võtta selleks, et vähendada linnaeelarve kulusid 

lasteaedade ülalpidamiseks. Narva elanikkonna registreerimise büroo andmetel oli 1.12.14 seisuga 

Narvas registreeritud 426 last. Büroo prognoosi kohaselt võib aasta lõpuks oodata veel 40-50 lapse 

registreerimist, seega ei ületa laste arv 480.  

Lasteaedade võrgu ümberkorraldamise (lasteaedade sulgemise) põhimõtted on  

 lasteaia viimaste aastate täitumus 

 laste arvu ja rühmaruumide osakaal 

 võimalus pakkuda lastele õppekohad naaberlasteaedades 

 lasteaia õppekoha tegelik maksumus 

 lasteaia asukoht 

Eespool nimetatud põhimõtteid kaalutakse iga konkreetse lasteaia puhul kõiki korraga. 

 

Ettepanek kustutada Kuldkalake tegevuskavast on jäänud argumenteerimata.  

 


