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1. Sissejuhatus 
  

Narva Noorte Meremeeste Klubi (edaspidi NNMK) arengukava on pikaajaline ja strateegiline 

dokument, mis määrab prioriteete, peamiseid NNMK arendamise suundasid ja alasid õpilaste 

kasvatustöös ja tegevuskava 5 aastaks (2019-2024), mis tugineb eelnevalt läbiviidud 

analüüsidele ja tegevuskavale. Arengukavas on olemas SWOT-analüüs, milles on ära toodud 

NNMK tugevad ja nõrgad küljed, probleemid ning nende lahedamisvõimalused. Programm on 

koostatud NNMK töörühma poolt - administratsioon, pedagoogid ja hoolekogu. Arengukava 

koostamisel võeti arvesse ka õpilaste, klubi tööpersonali ja lastevanemate soove ja ettepanekuid. 

NNMK arengukava on suunatud positiivse dünaamika arendamisele õppeprotsessis. 

Õppimisvõimalus peab olema kättesaadav kõikidele õpilastele, kes on huvitatud huviharidusest. 

 

Antud arengukava lähtub eelkõige õpilaste huvidest ning on suunatud õpilaste arendamisele 

teatud valdkondades. Programmi koostamisel lähtus töögrupp eelkõige järgmistest 

dokumentidest: huvikooli seadus, NNMK põhimäärus, Narva linna kultuuri ja spordi 

arengukava aastateks 2015-2022, Narva linna arengudokumentide menetlemise kord, NNMK 

õppekavad, mis on registreeritud EHIS-es. 

 

 

2.Üldandmed    

 
NNMK on munitsipaalne huvikool, mis allub Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale. Antud 

hetkel on see ainuke huvikool Eesti Vabariigis, mis annab merendusalast algõpet. 

  

NNMK kursante õpetatakse 18 õppeprogrammi järgi viiel alal: 

- noor meremees, 

- jahi roolimees, 

- mudellaevandus, 

- veeturism, 

- skautlus. 

 

Õppeprotsess NNMK-s koosneb teoreetilistest ja praktilistest ülesannetest. Suvisel ajal õpilased 

käivad paadimatkadel mööda jõgesid, järvesid, lahti, noorematele kursantidele viiakse läbi 10-

päevaseid laagreid NNMK-s. Vanematele kursantidele on püsilaager Peipsi järve ääres 

(Rannapungerjas). 

NNMK säilitab ja arendab häid meretraditsioone, propageerib tervislikku eluviisi ja sportlikku 

ellu suhtumist. 

 

NNMK tööd juhatab direktor, kes vastutab asutuse üldseisundi, arengu ja rahaliste küsimuste 

eest. Õppeprotsessi organiseerimise eest kasvatustöös vastutab direktori asetäitja õppealal. 

Õppeprotsessi organiseerimine tugineb õppeplaanile, mis on koostatud klubi õpetajate ja 

direktori asetäitja poolt ning on omakorda kinnitatud NNMK direktori poolt käskkirjaga. 

Õppetööga seonduvad küsimused kuuluvad õppenõukogu pädevusse. Õppenõukogu võtab vastu 

otsuseid vastavalt oma pädevustele, õppenõukogu ülesanneteks on õppetegevuse hindamine, 

analüüsimine ja õigete otsuste tegemine, mis on vajalikud edaspidiseks asutuse arenguks. 

 

NNMK-l on oma lipp ja embleem, millel on kujutatud sümbolid, mis on seotud 

meretemaatikaga. Embleemi kasutatakse diplomitel, tunnistustel, märkidel ja vimplitel. NNMK 

lippu kasutavd nii õpetajad kui ka õpilased erinevatel kohalikel ja rahvusvahelistel võistlustel ja 

üritustel. 

 

 



4 

 

2.1 Tähtsad sündmused NNMK ajaloos 
 

13.mail 1957. aastal asutas kaugsõidutüürimees Nikolai Kaljadin Narva Pioneeride Majas 

huviringi «Noor Meremees». 

 

30. detsembril 1963. aastal NNMK koos Narva Pioneeride Paleega kolis raekoja hoonesse. 

 

1965. aastal toimus esimene väljasõit Narva lahele, milles osales 7 paati. Paadid osalesid 

dokumentaalfilmi tegemises, mis jutustas NNMK-st ja Narva jõest «Laul lühikesest jõest»  

(režissöör Valentin Rukšis). 

 

1979. aastal saadi kasutusse esimene õppelaev «Lutš». 

1987. aastal sai NNMK 30 aastaseks ning muutus iseseisvaks kooliväliseks lasteasutuseks ning 

sai teise õppelaeva «Delfiin». Samal aastal toimus suur noorte meremeeste kokkutulek, millest 

võttis osa 24 võistkonda, kokku 400 inimest. Narva võistkond saavutas 4. koha. Samuti toimus 

paadimatk pikki Peipsi järve kallast, millest võttis osa 135 inimest 7 linnast, kokku osales 11 

sõudepaati. Paadimatka juhtisid NNMK juhataja Vadim Trenin ja Nikolai Kaljadin. 

 

1988-1989. aastatel valiti Vadim Trenin nõukogude deligatsiooni juhiks ümbermaailmareisile 

Poola purjekal «Pogoria». Projekt oli mõeldud 30 viieteistkümneaastasele noorele eri riikidest: 

Poola, Venemaa, Ameerika Ühendriigid. 9 õppeainet õpetati inglise keeles, kokku läbiti 

purjelaeval 24 tuhat meremiili, külastati 16 riiki. Käidi Tshiilis, Horni neemel, Bermuda ja 

Bohaami saartel, Robinson Cruose saarel, Peruus, Panamas, Havannas, Maiamis, Londonis, 

Hamburgis, Stockholmis, Leningradis ja Gdõnis.  

 

1989. aastal  kolis klubi lasketiiru, mis asub aadressil A. Puškini tänav 25 a. 

1990. aastal toimus suurim laevapargi uuendamine (3 sõudepaati JAL-6, 4 jahti klass «Mikro», 

1 jaht klass «Viking». 

1991. aastal omandati 3 sõudepaati JAL-4. 

1992. aastal NNMK kolis eraldi asuvasse hoonesse aadressil Viru 18. 

1993. aastal saadi kasutusse veebaas aadressil Jõe 3. 

2001.aastal saadi kasutusse veebaas aadressil Kulgu 10. 

2003. aastal viis klubi läbi esimesed maailmameistrivõistlsed sõude- ja purjespordis, kus meie 

võistkond saavutas hõbemedalid. 

 

2005. aastal esimest korda NNMK koos 14 kursandi ja 4 õpetajaga sõitis Saksamaale 

Veimarisse selleks, et osaleda võistlustel «Noor meremees». Võistlusel osales 23 saksa 

mereklubi ja meie mereklubi Eestist. Kokku osales üle 250 inimese. 

2006.  aastal viidi läbi teine Mereklasside kokkutulek Eestis ning oli saadud kasutusse õppelaev 

«Fortuna». 

 

2007. aastal NNMK laevastik täienes taas (2 sõudepaati Jal-6, 2 sõudepaati Viking) ning samal 

aastal oli NNMK  50. aasta juubel. 
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2008. aastal sooritasime merereisi pikki Eesti rannajoont, paadireis toimus projekti raames 

“Ümber Eesti purjetades”. Antud paadimatk oli pühendatud Eesti Vabariigi 90. sünnipäevale. 

Kokku osales 24 kursanti ja 6 pedagoogi, kahel paadil Jal-6 ja  jahil Nataly, mida saatis 

mootorpaat Wellboat. 

 

2009. aastal sooritas klubi ekipaaš suure merereisi sõudepaadil, mida saatis mootorpaat 

Wellboat. Merereis algas Narvast, edasi sõuti Sankt-Petrburi ning edasi läbi Ladoga järve pikki 

Volhovi jõge Novgorodini, kus osaleti Hansapäevadel. 

 

2011. aastal oli kirjutatud suur projekt, mis oli seotud meie õppehoone renoveerimisega, mida 

toetasid Euroopa Arengufond Innove, Haridus- ja Teadusministeerium ja Narva Linnavalitsus. 

 

2014-2016. aastatel toimus õppehoone aadressil Viru 18 täielik renoveerimine. 

2016. aastal oli ostetud järelmaksuga 9-kohaline mikrobuss kursantide kohaletoimetamiseks 

linnast- linna, osalemaks erinevatel võistlustel nii Eestis kui ka välismaal. 

 

2017. aastal toimus Narva linnas rahvusvaheline noorte meremeeste kokkutulek, mis oli 

pühendatud NNMK 60. aasta juubelile. Kokkutulekus osales 7 linna Venemaalt ja Eestist. 

Kokku osales 76 inimest. 

 

26. jaanuaril 2018.  aastal toimus Tallinnas SpaceX keskuses konkurss, kus selgitati välja 

parimaid noorsootöötajaid üle Eesti 2017. aastal. Narva Noorte Meremeeste Klubi sattus kolme 

parima hulka kategoorias “Aasta huvikool“. 

 

29. aprilil 2018. aastal kogunesid skaudid Narva linna, et tähistada Jüri päeva (osales rohkem 

kui 400 inimest, Jüri päeva peakorraldaja oli Narva Noorte Meremeeste Klubi õpetaja Mihhail 

Tint, üritust toetas ka Narva Noorte Meremeeste Klubi). 

 

4. septembril 2018. aastal külastas NNMK Eesti president  Kersti Kaljulaid. President suhtles 

õpilaste ja õpetajatega, õpilased esitasid presidendile palju põnevaid küsimusi. See oli väga 

märkimisväärne sündmus meie huvikooli elus. 

 

2018. aastal soetas meie kool kaks uut sõudepaati Jal-6, paadid toodi Petrozovotskist, Karjalast. 

 

 

2.2 NNMK eesmärgid ja ülesanded 

 
2.2.1  NNMK eesmärgiks on õppetingimuste loomine, mis arendaksid õpilastes isiksuse 

arengut, et noorest inimesest sirguks sportlik, tark inimene. NNMK ülesanneteks  on tingimuste 

ja tugisüsteemi loomine noore inimese isiksuse arenguks ja tema kujunemisel edukaks 

ühiskonna liikmeks.  

 

2.2.2 Ülesanded 

Noorte loominguliste võimete väljaselgitamine ja nende sihipärane arendamine, eesmärgiga 

aidata kaasa sellise isiksuse väljakujunemisele, kes on suuteline loominguliselt mõtlema, suudab 

sihipäraselt tegutseda ja hinnata oma tegevust; kes on suuteline tegema valikuid, langetama 

otsuseid ja vastutama; isiksust, kes oskab analüüsida ümbritsevat tegelikkust, oskab töötada, on 

valmis koostööks, mõistab teadmiste omandamise tähtsust, pidevõppe vajadust ning oskab 

õppida. 

1. Anda noortele huviharidust, lähtudes nende soovidest, vabast valikust, ettevalmistusest ja 

võrdse kohtlemise põhimõtetest.  
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2. Anda noortele võimalus tegeleda huviharidusega, saada sellest rahuldust ja saavutada 

tunnustust.  

3. Osutada toetust noorte arengule, arendades noorte iseseisvust, initsiatiivi, aktiivsust.  

4. Kaasata õpetamise protsessi kõrge kvalifikatsiooniga õpetajaid.  

5. Riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine teiste õppeasutustega.  

6. NNMK eraldatud vahendite sihipärane ja mõistlik kasutamine huvihariduse kvaliteedi 

tõstmiseks.  

7. Üldsuse plaanipärane teavitamine kooli tegevusest. 

8. Kaasaegsete töötingimuste ja olme kujundamine kooli töötajate jaoks, tingimuste loomine 

erialaseks enesetäiendamiseks, pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks ning nende 

kasutamiseks erialases töös.  

9. Õpilaste koolisviibimise ajal tervisekaitse tingimuste tagamine; NNMK eraldatud vahendite 

sihipärane ja mõistlik kasutamine huvihariduse kvaliteedi tõstmiseks. 

10. Tervisliku eluviisi propageerimine. 

11. Laste tervise ja füüsiliste võimete arendamine merespordialade kaudu.  

12. Arendada laste seas huvi mere, laevade, mereajaloo, geograafia, maade avastuste, 

mereekspiditsioonide ja merel töötamise vastu. 

13. Veeturismi populariseerimine. 

14. Õpetada lapsi hoidma loodust ja ümbritsevat keskkonda. 

 

2.3 Õppe-ja kasvatustegevus Narva Meremeeste Klubis 

 
2.3.1 NNMK õppekava 

 

NNMK õppetöö on üles ehitatud õppekava alusel, mis on koostatud vastavuses huvikooli 

seaduse ja haridus-ja teadusministri 21.03.2007.a määruse nr 24 „Huviharidusstandard“ alusel. 

Õppekava kinnitas õppenoukogu. NNMK õppekava koostisosadeks on kõikide ringide 

ainekavad, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS).  

 

2.3.2 Ringi ainekava  

 

Ringide ainekavad on alusdokumentideks, mis määravad pakutava huvihariduse eesmärgid ja 

sisu. Ainekavad koostab õpetaja ja kinnitab käskkirjaga direktor. Ainekavades sisalduvad 

eesmärgid ja õppeaja pikkus, õppedistsipliinide loetelu, nende distsipliinide ainekavad. 

Ainekavade muutmine ja nende sulgemine toimub pärast vastava aine õppeperioodi lõppu. 

Toimunud muudatused kajastatakse EHIS-es. Ühtekokku on 01.09.2018.a seisuga EHISes 

registreeritud 18 õppekava. 

 

    nr Nimetus 

1. Noor meremees, kood 82785 

2. Daiving, kood 82796 

3. Eesti keel meremeestele, kood 82816 

4. Inglise keel meremeestele, kood 82814 

5. Jahi roolimees, kood 82788 

6. Junga, kood 82822 

7. Laevaturism, kood 82790 

8. Laskmine, kood 82825 

9. Mere eetika, kood 82794 

10. Meremitmevõistlus, kood 82805 

11. Merepäästja, kood 82787 

12. Meriskaudid, kood 82793 

13. Mudellaevandus, kood 82827 
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14. Paadiga sõudmine, kood 82800 

15. Paadivanem, kood 82819 

16. Sõude- ja purjesport, kood 82809 

17. Ujumine, kood 82824 

18. Üldine kehaline ettevalmistus, kood 82812 

 

 

2.4 NNMK õpetajad  

 

NNMK õpetajad omavad kõrg- või kutsekeskharidust. Kokku NNMK-s töötab 15 õpetajat. 

Õpetajad on omandanud oma hariduse Venemaal ja Eestis. 8 pedagoogi omavad kõrgharidust, 5 

– kutsekeskharidust, 2 – keskharidust. Mereklubi töö spetsiifikaga seoses on pedagoogidel 

vajalik omada mitte ainult pedagoogilist, vaid ka mereharidust. Seetõttu omab 6 neist ka 

mereharidust. Aastatel 2007-2018 õppisid meie pedagoogid täienduskursustel Tartu Ülikooli 

Narva Kolledžis ja üks - Tallinna Ülikoolis. NNMK õpetajad tegelevad alati enesearendamisega 

oma pedagoogilise kvalifikatsiooni täiendamiseks ja oskuste arendamiseks.   
Kvalifikatsiooni täiendamiseks pedagoogid: 

-  õpivad kursustel; 
-  annavad lahtiseid tunde; 
-  osalevad seminarides, metoodilistel päevadel; 
-  viivad läbi töötubasid; 
- osalevad erinevatel üritustel: konkurssid, reisid, kohtumised, festivalid, kokkutulekud,     

projektid, suvepraktika. 

 

Õpetajate koosseis ameti ja kategooria järgi: 

Pedagoog 13 ( 86,7%) 

Vanem pedagoog 2 (13,3%) 

 

Õpetajate koosseis hariduse järgi: 

Keskharidus - 2 (13,3%) 

Kutsekeskharidus  - 5 (33,3%) 

Kõrgharidus - 8 (53,4%) 

 

Õpetajate koosseis vanuse järgi: 

30-39 aastat- 2 (13,3 %) 

40-49 aastat- 5 (33,3%) 

50-59 aastat-4 (26,7%) 

60 ja enam-4 (26,7 %) 

 

Õpetajate koosseis tööstaaži järgi: 

Kuni 5 aastat-3 (20%) 

6-10 aastat-3 (20%) 

11-15 aastat-5 (33,3 %) 

16-20 aastat-3 (20%) 

26 ja enam- 1 (6,7%). 
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2.5 NNMK õpilased 
 

Poisid Tüdrukud Kokku 

75% 25% 286 

 

Õppeaastate järgi 

Esimene Teine Kolmas Neljas Viies Kuues Seitsmes Kaheksas 

42% 20% 13% 6% 6% 5% 5% 3% 

 

Vanuse järgi 

7-8  

aastat 

9-10  

aastat 

11-12  

aastat 

13-14  

    aastat 

15-16  

aastat 

17-18  

aastat 

19-26  

aastat 

27 aastat 

ja 

vanemad 

9% 27% 19% 16% 16% 8% 3% 2% 

 

 

 

Õppeklasside järgi 

1.kl 2.kl 3.kl 4.kl 5.kl 6.kl 7.kl 8.kl 

     6%       5%      21%        7%        8%        9% 12% 12% 

9.kl 10.kl  11. kl 12.kl Kutseõppekeskus    Keskkool Kõrgkool töötav. 

     6%      1%     2%       2%      5%      0% 1% 3% 

 

Koolide järgi 

Õppeasutuse nimetus Õpilaste arv (%) 

Narva Kesklinna Gümnaasium 19 

Narva Eesti Gümnaasium 3 

Vanalinna Riigikool 11 

Narva Kreenholmi Gümnaasium 15 

Narva-Jõesuu Keskkool 1 

Narva 6.Kool 11 

Narva Paju Kool 3 
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Narva Pähklimäe Gümnaasium 9 

Narva Soldino Gümnaasium 12 

Narva Keeltelütseum 7 

Narva Õigeusu humanitaarkool 1 

Kutseõppekeskus  5 

Töötavad 3 

 

 

Õpilaste arv aastate vältel 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

257 234 230 226 226 220 228 286 281 280 

          

 

Õpilaste arv varieerub vahemikus 220-286 õpilast stabiilselt ning tihtipeale sõltub pedagoogide 

arvust. Klubi renoveerimine 2016. aastal suurendas õpilaste arvu 23 % võrra. 

 

2.6 Õppetöö korraldus 
 

Õppetöö NNMK-is toimub tööst ja õpilaste õppetegevusest vabal ajal. Arvestades NNMK  töö 

tingimusi ja omapära, toimub õppetöö terviklike gruppidena, alarühmadena (väikeste 

gruppidena) ja individuaalselt. Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja koolivaheaegadest. 

Õppetoo toimub tunniplaani põhjal, mille kinnitab NNMK direktor.  

Õppetunnid toimuvad 2-3 korda nädalas.  

Õppetoo põhiliseks vormiks on õppetund (tund).  

Õppetöö kestus NNMK ringides on ära toodud õppekavades. Pärast täieliku õppekursuse lõppu 

saavad õpilased vormikohase tunnistuse, mis on kinnitatud Narva Linnavalitsuse poolt.  

Sõltuvalt ainest ja õpilaste vanusest kasutatakse peale õppetundide ka muid töövorme:  

arvestused, testid, konkursid, viktoriinid, festivalid, näitused, kokkutulekud, regatid, võistlused, 

turniirid, töötoad, matkad, väljasõidud, ekskursioonid. 

 

 

2.7 Õppesuunad 
 

Alates 2008. aastast kuni 2018. aastani õppetöö õpilastega toimus järgmistes suundades: 

 

      - üldkultuuriline suund ( noor meremees – 8 rühma, purjetamine – 3 rühma, meriskaudid- 3 

rühma,veeturism – 1 rühm, paadivanem – 1 rühm, üldfüüsiline ettevalmistus - 3 rühma);  

- sport (meremitmevõistlus - 2 rühma); 

-tehnika (mudellaevandus - 3 rühma). 

 

     6. septembrist 2018 on meie klubis avatud uus ring - Noorte Fitness. Laste- ja  noortefitness on 

väga nõutud tänapäeval. Tunnis saavad lapsed teoreetilisi teadmisi tervisest ja spordist, neile 
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räägitakse tervislikust toitumisest, biomehaanikast ning loomulikult toimub ka trenn ise (kardio- 

ja jõukoormused, stretshing). 

 

2.8 Materiaalne baas 

 
2.8.1 Rahastamine 

 

NNMK rahastatakse linnaeelarvest (100%). Sealhulgas tulu õppemaksust 5%. 

   Kulutused jagunevad personalipõhisteks - 95% ja majanduslikeks - 5 % NNMK 

üldeelarvest. 

Klubis toimub suur projektitöö, tekivad uued ideed, sidemed ja võimalused. 

Paljud tööalased probleemid lahendatakse erinevate fondide  ja sponsorite abil.  

 

Üks tähtsaim ja tähelepanuväärseim sündmus meie klubi elus oli see, et nüüd saavad meie 

klubis tegeleda erinevate tegevustega ka erivajadustega lapsed noorteorganisatsioonist 

„Lad“. Kõik  see sai teoks 2017. aastal tänu riiklikule huvikoolide toetusele. 

     Erinevatel päevadel 15-20 erivajadusega last käivad meie klubis erinevates ringides. 

Mõningatel neist on ka raske puue. Enne hoone renoveerimist juba 2011. aastal oli meil 

plaanis kaasata õppetöösse erivajadustega lapsi. Meie pedagoogid on väga vastutulelikud ja 

abivalmid  ning on tegelenud selliste lastega ka varem. Tänaseks on meie sõprus ja koostöö 

päevakeskusega „ Lad“ ametlikult kinnitatud ja vormistatud. Tänu toetustele me oleme 

hankinud lisavarustust just erivajadustega laste jaoks ja võime märgatavalt tõsta nende 

käsitööoskust, turvalisust ja  õppetaset. 
 

2.8.2 Ruumid ja laevastik 

 

Õppehoone aadressil Viru-18, mis oli ehitatud 1956. aastal, hoone  üldpind oli enne 

renoveerimist 649,8 m². 2014-2016 aastatel toimus INNOVE fondi abil hoone 

renoveerimine. Hoone üldpind, mis on määratud õppetegevuste jaoks kasvas 1150 m² võrra.  

Peale renoveerimist on õppehoones 5 õppeklassi, kus saab tunde läbi viia kasutades 

tänapäeva infotehnoloogilisi seadmeid. Õppehoones on kaasaegne jõusaal, aula, lasketiir 

(pneumaatilisest relvast laskmiseks), mudellaevanduse töökoda (masinatöökoda, 

õppetöökoda ja värvitöökoda), tänapäeva tingimustele vastav töökoda ja kaasaegsed 

tööriistad ja tehnika. Terves hoones on väljavahetatud vanad aknad, küttesüsteem, 

veevarustus ja kanalisatsioon on paigaldatud uus ventilatsioon ja elektrisüsteem. Hoones on 

lift ning kõik klassid on varustatud seadmetega, mis on mõeldud erivajadustega inimestele. 

Hoone juurde kuuluv territoorium on 3968 m². Antud territooriumil on kaasaegne 

spordiplats ja erinevad trenažöörid. Kaasaegne varustus võimaldab efektiivsemalt täita 

õppeprogramme ja muid õppeprotsesse.  

 

Klubi halduses on 2 veebaasi. 

1. Veebaas Jõe 3, 11 ellinguga ujuvahendite hoidmiseks  ja ujuvkai. 
2. Veebaas Kulgu sadam 10, 2 ellinguga väikeste ujuvahendite hoidmiseks. 

 

 Väike laevastik: 
          - 2 kergpaati „Wellboat“ 
          - 2 sõudepaati „Viking“ 
          - 3 jahti klass „Veerand-tonni” 
          - 4 jahti klass „Mikro-Rikošett“ 
          - 5 jahti klass „Finn” ja “Cadet” 
          - 9 jahti klass “Optimist” 
          - 8 paati tüüp “Jal-6” 
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          - 2 paati tüüp “Jal-4”. 
 

2.9 Reisimine, regatid, võistlused, traditsioonid 

 
NNMK on kaasaegne mere- ja huvihariduse keskus laste ja noorte jaoks, kus igal aastal toimub 

umbes 70 erinevat noorteüritust. Peaaegu 300 kursanti on leidnud endale erinevaid tegevusi, mis 

vastavad nende huvidele. Navigatsiooni ajal läbivad noored kursandid suvepraktikat, mis on 

õppeprotsessi põhiosa, käivad õppelaagrites ja matkamas. Paadi- ja jahimatkad aitavad 

kursantidel praktiliselt kinnistada varem õpitut teoreetilist õppematerjali. 

Reisides tutvuvad kursandid erinevate riikide geograafia ja loodusega, sh ka Eesti. 60 aasta 

jooksul on klubi korraldanud reise järgmistel jõgedel: Narva jõgi, Emajõgi, Võhandu jõgi, 

Pärnu jõgi, Volga, Dnepr, Põhja-Dvina, Neva, Volhov, Velikaja, Pskova, Svir, Sjasj, Luga, 

Rosson; 
        - järvedel: 
Peipsi järv, Pihkva järv, Soe järv, Ladoga järv, Onega järv, Võrtsjärv, Vaikne järv; 

- mööda  meresid ja lahtesid: 
Läänemeri ja Mustmeri, Soome laht, Riia laht, Narva laht, Pärnu laht, Botnia laht. 
Meie kursandid osalesid laagrites Orljonok, Artek, Ookean, õppelaevaga „MIR”  reisiti ümber 

Euroopa, direktor V. Trenin aga – purjelaevadel „Pogoria” ja „Kruzenštern”. Külastati  selliseid 

riike, nagu Saksamaa, Venemaa, Valgevenemaa, Ukraina, Läti, Leedu, Soome.   

Klubis on arenenud mudellaevandussport, juba mitu aastat järjest on meie kursandid parimad 

sellel alal üle Eesti ning saavad esimesi kohti riiklikel võistlustel. 

Igal aastal korraldab NNMK Eesti meistrivõistluse mudellaevanduse etappi, 2 paadiregatti 

„Kaljadini nimeline karikas“, 2 purjeregatti  jahtidel„ Optimist“ ja Narva regatti. 

2017.aastal viis NNMK läbi rahvusvahelise noorte meremeeste kokkutuleku, mis oli 

pühendatud klubi 60. aasta juubelile. Kokkutulekus osalesid võistkonnad seitsmest Venemaa 

linnast ja Eestist. Kokku osales 76 inimest.  

 

3. Põhilised arengusuunad ja sihid aastateks 2019-2024 

 
3.1 Visioon 

 

 NNMK pakub võimalusi noorte mitmekülgseks arenguks ja toetab neid igati, et anda võimalus 

saada kutse- ja täiendharidust, valmistada ette sirguvat põlvkonda iseseisvaks eluks, haarata 

tegevustega, mis annaks nendele edaspidises elus vajalikke teadmisi ja oskusi.  NNMK-s on 

loodud kaasaegne ja turvaline õppekeskond, mis arvestab huviõppe eripära, klubis on hubane ja 

väga esteetiline siseatmosfäär, korrastatud territoorium ja laste spordiplats. Õpilaste arv NNMK 

on stabiilne. Lastevanemad osalevad aktiivselt erinevatel ühisüritustel koos lastega. Õpilased 

osalevad regattides ja erinevatel võistlustel nii Eestis kui ka välismaal, võtavad osa erinevatest 

noorteprogrammidest ning suhtelevad oma eakaaslastega teistest riikidest. NNMK 

pedagoogiline kollektiiv täiendab oma ridu uute ja noorte õpetajatega, kes on motiveeritud 

töötama noortega, valdavad uusi õppemetoodikaid, mis on vajalikud noorsootöös.  

 

3.2 Klubi arengu riskid ja võimalused. SWOT analüüs 

  
Antud analüüs on koostatud varem läbiviidud SWOT-analüüsist, millest võtsid osa kõik NNMK 

pedagoogid ja õpetajad. 

 

 

SWOT-analüüs 
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Tugevad küljed Võimalused 

1. Hästi arenenud infrastruktuur avab 

hiigelsuuri võimalusi NNMK arendamiseks. 

2. Vilunud õpetajate ja töötajate olemasolu, 

paljud neist on meie klubi lõpetajad. 

3. Tegevuse suundade mitmekesisus. 

4. Klubi traditsioonide säilitamine. 

5. Litsentsikutsehariduse olemasolu. 

6. Riigi- ja rahvusvahelistes üritustes 

osalemine. 

7.  Nõudmine huvitegevuse vastu ühiskonnas, 

klubil on oma stabiilne koht selles valdkonnas. 

8. Mereasutuste ja organisatsioonide 

kontaktide olemasolu. 

9. Klubi juhtimine ja strateegia on 

kõrgtasemel. 

10. Linna kultuurielus osalemine. 

1. Väliskontaktide laiendamine. 

2. Laste ja noorte kaasatõmbamine 

õppe- ja tegevussuundade laiendamise 

abil. 

3. Projektitegevuse arendamine. 

4. Vanematega töö arendamine 

(pereklubid nagu Euroopas). 

5. Võimaluste otsimine pedagoogide 

kvalifikatsiooni tõstmiseks. 

6. Linna ja üleriigiliste spordiürituste 

organiseerimine ja läbiviimine.   

7. Rahvusvaheliste ürituste ja 

võistluste korraldamine.  

8. Klubi edukalt läbis Veeteede Ameti 

auditi ja sai võimaluse laiendada 

kutseharidust. 

9. Sadama ühiskasutamine. 

Nõrgad küljed Ohud 

1. Töökaadrite puudus uute huvialade 

arendamiseks. 

2. Ebapiisav materiaal-tehnilise baasi 

uuendamine. 

3. Mitteküllaldane finantseerimine. 

4. Ebapiisav projektitegevus ei võimalda saada 

lisaraha klubi arendamiseks. 

 

1. Laste arvu vähenemine. 

2. Õpetajate töösoovi kadumine seoses 

töötasu sõltuvusega kontakttundidest ja 

laste arvust. 

3. Liiga suur õppekoormus lastel 

põhikoolis ja gümnaasiumis. 

4. Konkurentsi suurenemine linnas. 

5. Klubi vara vähendamine. 

6. Linnaelanike elutaseme langemine. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Klubi arengu eesmärgid ja ülesanded 
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1. Võimaldada noortele kõrgetasemelist huviharidust. 

2. Uute pedagoogide leidmine ning olemasolevate pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine. 

3. Leida rohkem noori ning kaasata neid NNMK õppetöösse. 

4. Arendada materiaal-tehnilist baasi. 

5. Projektitöö laiendamine. 

6. Laiendada NNMK suhteid ja  kontakte rahvusvahelisel tasandil. 

7. Arendada NNMK sise-ja välisreklaami. 
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4.  Tegevusplaan aastateks 2019-2024 
 

4.1 Õppe-metoodilise töö arendamine ja täiendamine 
  

  2019 2020 2021 2022 2023 2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1.Õppetöö edasine täiustamine kaasaegsete 

vahendite ja tehnoloogiate kasutusele võtmise  

arvelt. 

Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

2. Kogemuste vahetamine teiste asutuste 

pedagoogidega ja  töö korraldamine.  
Х Х Х Х Х    X Projektid 

 

NNMK direktor 

3. Metoodilise baasi uuendamine ja 

infotehnoloogia rakendamine. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

4. Uute õppeainete,ringide loomine ja 

arendamine.  
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

5. NNMK teenuste  laiendamine eesmärgiga 

noori tegevustesse kaasa tõmmata. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

Direktori asetäitja 

õppealal 
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4.2 Kaadripoliitika 

 

  
  2019 2020 2021 2022 2023  2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1. Noorte spetsialistide kaasamine  NNMK-i 

töösse. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

2. Endistest õpilastest  tulevaste pedagoogide 

kasvatamine. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

3. Pedagoogide toetus kvalifikatsiooni 

parandamiseks. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

  

NNMK direktor 

4. Pedagoogide toetuste ja stimuleerimise süsteemi 

loomine. 
Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

5. Välistöökaadrite kaasamise kava 

väljatöötamine. 

 

Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

Sponsorid 

NNMK direktor 

6.Avada klubis uus töökoht „ Arendusjuht“ 

(koormusega 1,0), „Pedagoogid“(koormusega 2,0 ) 

 

 X X X X    X Linnaeelarve NNMK direktor 
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4.3 Infotehnoloogia ja multimeedia kommunikatsioonisüsteemide arendamine 
  

  2019 2020 2021 2022 2023   2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1.  Järgnev sisearvutivõrgustiku loomine Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

 

IT-spetsialist 

2. IT-programmide omandamine Х Х Х Х Х    X Linnaeelarve 

Projektid 

 

IT-spetsialist 

       
 

    
    
  
4.4. Üritused 
  
  2019 2020 2021 2022 2023     2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1. Vanade traditsioonide toetamine ja 

uute traditsioonide loomine. 
Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

2. Uute loominguliste ideede toetamine 

ja teostamine. 
Х Х Х Х Х      Х Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

3. Jätkata osalemist linna, riigi ja 

rahvusvahelistel üritustel. 
Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

4.  Pereürituste arendamine Х Х Х Х Х      Х Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

5. Suvepraktika:                

   - marsruutide uuendamine nii Eestis 

kui ka välismaal. 
Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

    - rahvusvahelistele suundadele 

jõudmine (Soome, Läti, Leedu, 

Venemaa, Saksamaa). 

Х Х Х Х Х      Х Projektid NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

6. Arendada koostööd:                

     - koolidega; Х Х Х Х Х     Х Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 
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     - noorteorganisatsioonide ja 

laagritega; 
Х Х Х Х Х     Х Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

- Merekooli, Mereakadeemia; Х Х Х Х Х     X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

   - mereklasside ja teiste klubidega; Х Х Х Х Х   X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

- Rahvusvahelise Merespordialade  

Föderatsiooniga; 
Х Х Х Х Х   X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

     - Rahvusvahelise 

Merekadetiühendusega; 
Х Х Х Х Х   X    Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

     - noorte mereliiduga; Х Х Х Х Х   X    Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

     - turismifirmadega. Х Х Х Х Х   X    Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

7. Läbi viia NNMK 65. aasta juubelile 

pühendatud juubelüritused. 
      Х       Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

8. Läbi viia NNMK rahvusvaheline 

noorte meremeeste kokkutulek, mis on 

pühendatud 65. aasta juubelile. 

   Х      Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

9. Läbi viia rahvusvahelised merealaste 

spordialadega seotud võistlused,  

kaasates võistkondi Saksamaalt, Lätist, 

Leedust, Ukrainast, Valgevenest, 

Venemaalt. 

   X      Linnaeelarve 

   Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 

10.Osutama teenuseid linnaelanikele, 

asutustele ja organisatsioonidele. 

X X X X X X     Linnaeelarve 

    Projektid 

NNMK direktor, 

direktori asetäitja õppealal 
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4.5. Projektitegevus 
  
  2019 2020 2021 2022 2023  2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1. Projektitegevuse arendamine uute noortega 

töövormide leidmiseks ja rakendamiseks, 

õppimise tingimuste parendamiseks, klubi 

kontaktide laiendamiseks. 

Х Х Х Х Х   X Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

2. Projekti koostamine ja ettevalmistus 

statsionaarse suvelaagri loomiseks NNMK 

kursantidele ja pedagoogidele Peipsi järve ääres. 

  X X X  Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

 

  
 

  
  

4.6. Reklaam ja informatsioon 

  
  2019 2020 2021 2022 2023    2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1. Sise- ja välisreklaami arendamine ning 

aktiviseerimine. 
Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

2. Massimeediaga koostöö arendamine. Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

3. Informatsiooni  pidev uuendamine veebilehel. Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

4. NNMK reklaam-informatsioonipaketi loomine 

(embleem, vimpel, bukletid). 
Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

5. Noorte Meremeeste Klubi Muuseumi loomine. Х Х Х Х Х      Х Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 
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4.7 Seadmete uuendamine ja täiustamine, territooriumi korrastamine 

  
  

Õppehoone Viru 18 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1.Pööningukorruse 

sisustamine 

puhkeruumide 

olemasolu eesmärgil. 

  X X   Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

2.Vertikaalköite 

paigaldamine 

spordisaalis. 

X      Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

3 . Peenarde ja väikeste 

arhitektuurivormide 

kujundamine 

territooriumil. 

X X X X X X Linnaeelarve, 

Projektid 

NNMK direktor 

Veebass Jõe 3 

 

        

1.Angaaride 

rekonstrueerimine 

väikelaevade ja ujukite 

jaoks: 

      Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

SA Narva sadam 

a)projekti kirjutamine. 

 

 

 

 X     Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK    direktor, 

SA Narva sadam 

b) remont ja 

rekonstrueerimine. 

  X X X X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

SA Narva sadam 
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2.Soojus- ja 

elektrivarustusseadmete  

rekonstrueerimine. 

  X X X X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK director, 

SA Narva sadam 

3. Kogu katuse remont.   X X X X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

SA Narva sadam 

4.Pontoonide 

renoveerimine. 

 

 X X X X X Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor, 

SA Narva sadam 

Veebaas Kulgu 10 

 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

Paaditelferi 

paigaldamine angaaris. 

 X     Linnaeelarve 

Projektid 

NNMK direktor 

Riiulite paigaldamine 

paatide ladustamiseks 

ja muu vara 

hoidmiseks. 

  X    Linnaeelarve 

Projektid 

NMMK direktor 

 

4.8 Muu materiaal-tehnilise baasi arendamine 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Finantseerimisallikas Vastutav isik 

1.Hüdrokostüümide 

soetamine treeninguteks 

ja võistlusteks. 

 X     Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

2.  Vee peal hoidvate 

tormikostüümide 

soetamine merel 

käimiseks. 

 X X X   Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

3.Navigaatorite ja 

sideseadmete soetamine. 

 X X X   Linnaeelarve 

Projektid 

 

NNMK direktor 

4. Vormi ja 

õppeseadmete soetamine 

kursantide jaoks. 

X X X X X X Linnaeelarve 

Projektid 

Linnaeelarve 

NNMK direktor 
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 Projektid 

 

5. Jahivarustuse 

soetamine merematkade 

jaoks. 

X X X X X X Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

6.Purjede uuendamine 

paatidele Jal-6. 

X X X    Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

7.Jahtide 

purjekomplektide 

uuendamine. 

X X X    Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

8. Spordi-matka inventari 

uuendamine. 

X X X X X X Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

9.Suure 10-12 kohalise 

jahi omandamine , 

jahtide klass “ Mikro” 

asendamine. 

 X X X X  Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

10. Klassi „Laser” 

(olümpiaklass)  jahtide 

soetamine. 

 X  X  X Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

11. Klassi „Optimist” 

 jahtide soetamine. 

X  X  X  Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

12. Varustuse ja 

seadmestiku soetamine 

daivingu jaoks.  

   X   Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

13. Kanuu ja kajakkide 

soetamine veeturismiks. 

  X    Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

14. 19-kohalise 

mikrobussi soetamine 

liisingu abil  

  X X   Linnaeelarve 

 

NNMK direktor 
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15.Pneumopüstolite 

soetamine. 

 X     Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 

16.Laserseadme 

soetamine. 

  X    Linnaeelarve 

Projektid 
 

NNMK direktor 
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5. Arengukava muutmise kord 

  
Klubi arengukava analüüsitakse iga aasta õppenõukogu ja hoolekogu koosolekutel. 
Arengukava muudetakse: 

 
o       kui muudetakse huvikooli seadust; 
o       kui toimuvad klubi finantseerimisekorra muudatused; 
o       õppenõukogu ja hoolekogu poolt esitatud ettepanekute puhul; 
o       arengukava aegumise korral. 
                                                                                                           

 

 

           


