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Narva Linnavalitsuse 13.06.2007.a maaruse nr 837
"Narva Laste Loomemaja arengukava kinnitamine"
muutmine

Maarus kehtestatakse vastavalt Haldusmenetluse seaduse § 64 15ikele 1 ja § 68 15ikele 2

1. Muuta Narva Laste Loomemaja arengukava punkt 5 (tegevuskava) ning s6nastada see
vastavalt lisale.
2. Maarus j5ustub seadusega satestatud korras.
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5. Tegevuskava.
5.1. Hoone ia ruumid
Tegevused.
l.Hoone valisilme uuendamine .ia soojustamine
a.Valistrepi rekonstrueerimine (pandus, seade jalgrataste hoidmiseks) .
b. NLL hoone valisseinte soojustamine.
c. Akende valjavahetamine.
d. Katuse remont.
2.Hoone sisemine rekonstrueerimine.
a. Aula rekonstrueerimine
b. Naitusegalerii remont.
c. Ventilatsiooni paigaldamine B korpuses.
d. Elektrisisustuse vahetamine B korpuses.
e. Valgustite valjavahetamine korpustes A**, B.
f. Korpuse ruumide rekonstrueerimine ja tingimuste loomine tehniliste,
muusika-ja spordiringide tegevuseks.
g. Tantsuklasside rekonstrueerimine
3. NLL territooriumi korrastamine.
a. Osav5tt projektdokumentatsiooni valjat66tamiseks seoses territooriumi
korrastamisega.
b. Asfalteerimise l5petamine.
c. NLL territooriumi haljastamine.
d. Jatkata tOad NLL territooriumi ja lahiilmbruse paremaks valgustamiseks.
5.2.Materiaal-tehnilise baasi arendamine.
I. Ringide t66ruumide sisustamine kaasaegse sisustusel!a.
2. M66bli uuendamine ringide t66ruumides.
3. Sisustuse muretsemine naitusegalerii jaoks.
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4. Spordi-ja matkavarustuse muretsemine.
5. Aulasse kaasaegse valgustussilsteemi paigaldamine.
6. Inventari muretsemine rekreatsioonide jaoks.
7.Helitehnika ( heli produtseeriv ja salvestav tehnika) komplektide ostmine
voimla, aula ja helistuudio jaoks.
8. Uue kaasaegsema arvutiklasside tehnika ostmine.
9. Mikrobussi ostmine.

5.3. ODDe-ia metoodilise tOo arendamine ia taiendamine.
1. Ainekavade taiustamine ringide koostOo tohustamise kaudu.

Dir. asetaitja
OK alai

2. OppetOo taiustamine kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise kaudu.
3. Kogemuste vahetamine vabariigi teiste loomemajade pedagoogidega.
4. Metoodilise baasi taiendamine.
5. Uute suundade avamine ja arendamine (spordi-, tehnika-,
muusikavaldkonnad).
6. NLL teenuste osa laiendamine eesmargiga kaasata huvitegevusse
voimalikult rohkem noori.
5.4. Kaadriooliitik ...
l.Noorte spetsialistide kaasatombamine tOoks NLL-is.

Dir. aset.
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2. Pedagoogidele toetuse osutamine kvalifikatsiooni tostmise osas nende
endi soovi korral.
3. Pedagoogide tOo ergutamise ja stimuleerimise silsteemi loomine.
4. Sisse viia pedagoogide taiendope eesmargiga arendada lastele suunatud
tegevust.
5. Mentorluse silsteemi rakendamine.
6. Moodulsilsteemide kasutamine infokommunikatiivsete tehnoloogiate
opetamisel NLL pedagoogidele.

5.5.IT ia multimeedia kommunikatiivsiisteemide arendamine.
I 1. Arvutivorgu loomine.
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2. NLL uue veebilehe loomine ja silsteemi t6olerakendamine.
3. Sisemise kommunikatsioonislistemi arendamine ja t66korras hoidmine.
4. IT-programmide hankimine.

5.6.Uritused.
1. Vanade lirituste hoidmine ja uute traditsioonide kujundamine.

Osakonnajuha
taja

2. Vute loominguliste ideede toetamine ja ellurakendamine.
3. Rahvusvaheliste lirituste Hibiviimise jatkamine ( Malefestival
"Laanemere Maletahed", kinofestival "Kustutage tuli").
4. Jatkate osavottu linna, regiooni, vabariigi ja rahvusvahelistelliritusteI.
5. Perekonna toetamisele suunatud lirituste toetamine ja labiviimine.
5.7.Proiektit····
1. Projektit66 edasiarendamine eesmargiga Ieida ja rakendada uusi
t6ovorme noorsoot06 alaI ja juba olemasolevate t66tingimuste
parandamiseks.
2. Projektit66 'edasiarendamine rahvusvahelisel tasandiI.
~~.

Arengujuht..
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5.8. Rekl ..... _... .- .........fl"" ...... t..............,,, ....
1. Sise- ja valisreklaami arendamine ja aktiivne kasutamine.
2. Koost6o arendamine massimeediaga.
3. Veebilehe info pidev uuendamine.
4.NLL reklaami ifopaketi loomine ( Loomemaja nimetus, embleem,
bukletid ).
5. NLL infostendi loomine ja info ning reklaami paigaldamine.
6. Toogrupi loomine PR-kampaania alaI.
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