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Saateks
Austatud lugejad, Narva Kutseõppekeskuse sõbrad
Te hoiate käes meie kooli 15. aastapäevaks valminud raamatut, mille koostamise mõte tekkis
esimest korda üle viie aasta tagasi, kui meie heal koostööpartneril Monika-Aino Jõesaarel
valmis järjekordne, arvult juba viies ajalooraamat Narva kutseharidusest. On suur rõõm, et
mõte kirjutada arhiivimaterjalidele tuginedes ja töötajate meenutusi talletades Narva Kutseõppekeskuse esimesest 15 tööaastast sai teoks käesoleva aasta kevadsuvel.
Nelja kutsekooli ühendamine 2000. aastal Narva Kutseõppekeskuseks oli Eestis ainulaadne
ja esmane kogemus, Narva linna ja lähipiirkonna kutsehariduse arengu jaoks olulise tähendusega. Algas juhtkonna töö koolipere ühiste väärtuste kujundamiseks, koolihoonete renoveerimiseks ja seadmete ajakohastamiseks, töötajate kohanemine uues suures õppekeskuses.
Koolipere hakkas korraldama Narva laatasid, Rallisprinti – tänaseks Eestis ja kaugemal
tuntud üritusi, mille korraldamise üle saaks iga kool uhke olla. Alustati koostööd partneritega Eestist ja erinevatest välisriikidest.
Narva Kutseõppekeskus oli üks esimestest
kutseõppeasutustest, mille ajakohastamine
sai teoks tänu Euroopa Liidu ja Eesti riigi
toetusele. Heakord hakkab silma arvukatele
külalistele, heameel on tõdeda, et aastate
jooksul on õpilased ja töötajad meie renoveeritud koolimaja hoidnud.
Viieteistkümne aasta jooksul on Narva Kutseõppekeskuses tehtud palju, on olnud lihtsamaid küsimusi ja keerulisemaid hetki. Koostöös on ikka leitud lahendused õppijatele
parimateks õppimis- ja arenemistingimusteks, töötajatele tänapäevaste töötingimuste
loomiseks. Kõike tehtut ei mahuta raamatukaante vahele, igale õpilasele ja töötajale
jäävad alles oma mälestused. Avastamisrõõmu ja põnevat lugemist jätkub kõigile.
Tänusõnad kõigile, kes nõu ja jõuga aitasid
kaasa meie kooli ajalooraamatu valmimisele.
Kirjapandu on suurepärane võimalus õppida
senitehtust, et liikuda sihikindlalt edasi.
Riina Veidenbaum, direktor
august, 2015 Narvas

I

Kutseharidus Narvas 2000.
aastal

Sissejuhatus
5. aprillil 2000. a teavitas Eesti Vabariigi Haridusministeerium Narva Energeetikute Kooli,
et Eesti Vabariigi valitsus otsustas oma 28. märtsil 2000. a antud määrusega nr 96 ühendada alates 1. oktoobrist 2000 Narva Energeetikute Kool, Narva Kaubanduskool, Narva
Kergetööstuskool ja Narva Kutsekeskkool ning nende baasil moodustatakse uus õppeasutus – Narva Kutseõppekeskus (NLA, f.97,n.1,s.146, 149, 155, n.1-k, s.68).
Koosolekutel esinesid haridusministeeriumi kutsehariduse osakonnast Raivo Niidas ja
Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli direktor Ago Silde.
17. maiks 2000. a nõuti koolide ümberkorraldamist, renoveerimise ja ostude plaane, põhivarade nimekirju, Energia 4b asuva õppehoone vabastamist, kõigi töötajate CV täitmist,
analüüsi infotehnoloogia õpetamise olukorrast, hoonete plaane, pedagoogide vajadust,
õpilaste arvu, õpetajate koormusi jms.

Vaatame lähemalt, millised koolid olid need ühendatavad
kutsekoolid:
1) 20. aprillil 1991 muudeti Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi käskkirjaga nr 104 A.
Kreisbergi nimeline Kutsekeskkool nr 8 ümber Narva Kergetööstuskooliks. See kutsekool õpetas ketraja, kangru, heideseadme operaatori, meistriabi, naisterätsepa, kleidiõmbleja, kergerõivaste õmbleja, kodumajanduse ja jalatsivalmistaja automaatliinide seadistaja
erialasid;
2) A. Grivtsovi nimeline Kutsekeskkool nr 14 muudeti Eesti Vabariigi Haridusministeeriumi käskkirjaga nr 372 Narva Kutsekeskkooliks.
Seal õpitavad erialad olid järgmised: autoremondilukksepp – 3 aastat 3 kuud; tisler- tööpingitööline – 3 a 10 k; sanitaartehnika lukksepp, gaaskeevitaja – 3 a 10 k; metallitööpinkide
tööline – 3 a 10 k; remondilukksepp – 3 a 10 k ja kodumasinate remontija – 1 aasta 10 kuud;
3) Kutsekeskkool nr 23
Kool töötas Ivangorodis, 1997. aastal toodi see üle Narva, kus selle asukohaks sai endise
lasteaia nr 19 hoone aadressil Energia tn 46.
Koolis õpitavad erialad olid järgmised: kokk (põhihariduse baasil), tööstuskaupade kontrollija-kassiir (keskharidus), kokk-kondiiter (põhiharidus), pagar-puhvetipidaja – 10 kuud
(keskharidus), ettekandja, baaripidaja – 1 aasta 8 kuud (keskharidus), tänapäeva ettevõtte
raamatupidaja – 2 aastat, hotellimajandus – 1 aasta.
Selleks ajaks olid edukalt sooritanud eesti keele eksami järgmised töötajad: A. Abdulhajev, L.
Valizer, M. Vladimirova, L. Gavrilova, N. Lobanova, J. Romanova, I. Ossipenko, L. Solovjov,
V. Sitmalidi, N. Tarasjuk, T. Tsvetkova, G. Tšervjakov ja M. Šerjakova.
22. jaanuaril 1997 anti Narva Linnavalitsuse poolt kutsekeskkoolile nimeks Narva Kaubanduskool ja tegevusloa nr 628 järgi võis õpetada järgmisi elualasid:
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1) kaubanduse, toitlustuse, turismi ja majanduse erialad (kutsealane haridus);
2) pärast põhihariduse lõpetamist võis taotleda keskhariduse omandamist;
3) kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, turismi- ja majanduseriala töötajate kutsealane täienduskoolitus ja ümberõpe.
Kool võis koostada õppekavu ning aineprogramme, samuti neid täiendada.
Juhised koolitööks olid pealiskaudsed, kooli juhtkonnal oli raskusi uue õppeaasta alustamisega.
1998/1999 võeti vastu 240 õpilast, pedagooge oli 29, neist üldainete õpetajaid 8, erialaõpetajaid (meistreid) 14, kohakaaslasi 3 ning muid pedagooge 4.
2000. a 5. aprillil teatas Haridusministeerium koolile 4 kooli ühendamisest.
4) 30. aprillil 1991 nimetas Eesti Vabariigi Haridusministeerium Kutsekooli nr. 22 ümber
Narva Energeetikute Kooliks.
Kool oli asunud majas aadressil Tiigi tn 4, mis oli ehitatud juba 1924. aastal. Energeetikute
Kooli uueks aadressiks sai Industrialnaja 4.
2. septembril 1992 anti Narva Linnavalitsuse poolt välja tegevusluba nr 20, mille alusel kool
võis organiseerida õpilaste väljaõpet energeetika ja teistel rahvamajanduse erialadel.
Järeldus: Pärast Eesti Vabariigi taaskehtestamist tegid eespool nimetatud koolid tööd, et
uutes tingimustes õppetöö ümber korraldada, leida riigikeelt valdavaid pedagooge, koostada kooli profiilile sobivad õppekavad ja aineprogrammid, üle saada majanduslikest muredest jms. Aastaks 2000 olid kõik kutsekoolid juba kohanenud, leidnud oma koha linna kutsehariduses, mõni kool paremini, mõni halvemini.
Nüüd, pärast 2000. aasta 1. oktoobrit, algas kutsehariduse uus ümberkorraldamine.

Narva Kutseõppekeskus pärast 01.10.2000. a (pärast nelja kooli
ühendamist)
Nelja kutseõppeasutuse ühendamine oli Eestis ainulaadne ja esmane kogemus. Ühendamise tulemusena tekkis õpilasarvult suurim kutseõppeasutus Eestis, kus õppis päevases
osakonnas 2340 õpilast. Lisaks oli peaaegu niisama palju õppureid veel täiskasvanute koolitusel ja kursustel õppijaid.
Uue kooli direktoriks sai Ago Silde.
■ 2015. aasta suvel kirjutas Ago Silde, Narva Kutseõppekeskuse direktor 2000–2004:
Austatud kolleegid õpetajad, kooli vilistlased, koostööpartnerid
Mul on au teid tervitada ja tänada koostöö ning omapoolse panuse eest Narva Kutseõppekeskuse
loomisel ja ülesehitamisel. Narva Kutseõppekeskuse loomine oli üks esimesi omalaadseid ja erilise tähtsusega projekte kogu Eesti kutsehariduse arengus. Narva linnas oli suur muutuste aeg, korrastus ja
arenes kogu piirkonda arendav kutseharidus. Oli käes aeg, kus kutsehariduse siseselt ei olnud kohta
omavahel konkureerimiseks, pigem vajas ühiskond kutsehariduse kvaliteedi ja õppebaaside hüppelist
arengut ning samuti täiskasvanute koolituse terviklikku väljaarendamist ja mahulist kasvu.
Uus ja arenev Narva Kutseõppekeskus aktiviseerus järjest rohkem ühiskonnas, avati uksed Narvale,
Virumaa regioonile, kogu maailmale. Tähtis oli pakutav koolituse tase erinevatele vanuserühmadele
ning samas keskuse aktiivne tegevus ühiskonna arenduskeskusena. Peagi said Narva erinevad traditsioonid alguse just Narva Kutseõppekeskusest ning just selle terviku tegevusest. Tasub meenutada, et
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laadad, messid, rallisprint, koka- ja teeninduskonkursid, festival
Chef Without Borders jne – see on ainult väike valik innuka
kollektiivi tehtust ja ettevõtmistest.
Rahvusvaheline koostöö, Narva õpilased praktikal maailmas
– see oli üks ajastu vajalik nõue ja tegevusi. Narva õpilased
jätsid oma meeldejäävate tegemistega jälje kõikjale Euroopas,
alates Euroopa lõunatipust Malaga piirkonnast Hispaanias
kuni Euroopa põhjatipuni Lapimaa ja Lofoteni saarteni PõhjaNorras.
Aitäh teile kõigile edasiviivate mõtete ja tehtu eest. Algus oli
küll raske, kuid koostöös suutsime luua just selle, Narva Kutseõppekeskuse.
Tänades ja tervitades
Ago Silde
12.12.2000 kirjutas Ago Silde kooli olukorrast pärast
avamist: „Narva kutseõppeasutuste kasutuses olevad
hoonetekompleksid ei ole põhitegevuses püstitatud eesmärkide täitmisel leidnud tänaseks kujunenud olukorras ratsionaalset kasutust. Õpperuumide kasutamise intensiivsus on
olnud suhteliselt madal Narva Kutsekeskkoolis, Narva Energeetikute Koolis ja Narva Kergetööstuskoolis.
Esimeseks sammuks Narva Kutseõppeasutuste reformimisel oli Narva Kaubanduskooli
ruumides õppetöö lõpetamine, õpilaskontingendi üleviimine ning õppetöö jätkamine Narva
Kergetööstuskooli baasil. Selle eelduseks oli vaja täiendada õppebaasi Kergetööstuskooli
ühiselamu ruumides tavaõppeklassidena ning eelkõige teeninduse/kaubanduse õppekompleksi vastavate spetsialistide koolitamiseks. Endise Narva Kaubanduskooli ruumid
vabastati 20. oktoobriks 2000.
Nende endiste kutseõppeasutuste infotehnoloogia õppebaas on äärmiselt kehvas seisus,
uute õppeklasside rajamine ning õppetööks uudsete võimaluste loomine on hädavajalik.
Käesolevaks õppeaastaks on pedagoogiline kollektiiv ja planeeritud õpilaskohad täisulatuses komplekteeritud. On astutud samme kutsehariduse maine kasvu suunas, õpilaste arv
keskuses on kasvanud, mitmel erialal oli konkurss.”

Kooli nimest
■ Aleksandr Beljakov, inglise keele õpetaja:
„Tulin tööle Narva Kutseõppekeskusesse 2000. aasta septembris inglise keele õpetajana. Töövestluse
käigus palus uue kutseõppekeskuse direktor mind kirjutada elulookirjelduse inglise keeles. Selle tulemusena mind võeti tööle, millega olin väga rahul. Töölepingu sõlmimisel direktor viskas nalja, et sellel
aastal tööd otsida pole vaja, tule uuesti järgmisel aastal. Selgus, et uute töötajatega sõlmitakse leping
üheks aastaks ja hea töö korral siis pikendatakse. Tuli välja nii, et minu töö kestab koolis juba viisteist
aastat.
Võrreldes tänase keskusega oli varem Kreenholmi 45 peahoones töötanud kool väiksem ja õpetajaid oli
vähem kui praegu. Sageli said õpetajad vahetundide ajal kokku mitte õpetajate toas või kooli kohvikus
nagu praegu, vaid valvelaua ruumis esimesel korrusel, kus praegu asub arsti kabinet. Talvel oli seal
eriliselt soe ja õpetajatele see ruum meeldis. Valvelauatöötajal ei olnud midagi selle vastu, kuid selline
olukord ei meeldinud direktori asetäitjale haldusalal, kes palus õpetajaid valvelaua tööd mitte segada.
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2000. aasta sügiseks olid Narva kutsekoolid koondatud
Kreenholmi 45 hoonesse ja rahvast tuli tunduvalt rohkem
juurde. Mäletan, et kella 8-ks tulid inimesed õpingutele või
tööle tiheda vooluna.
Tunniplaan koostati mitte elektrooniliselt nagu praegu, vaid
suurele paberilehele, mis oli väljas esimese korruse seina peal.
Tööle tulnud õpetajad uurisid sealt oma ruumide numbreid
ja vajalikke õppeaineid. Muudatusi tunniplaanis tehti pliiatsiga käsitsi, see toimus väga kiirelt. Paberikujul oli mitte
ainult tunniplaan, vaid ka gruppide õppepäevikud ning kogu
peamine aruandlus, mida õpetaja pidi pidama. Õppeperioodi
lõpus oli vaja esitada osakonna juhatajale aruanne, kus pidid
kokku langema kõik antud tunnid. Oli hea, kui kõik arvud
langesid kokku esimesel korral. Muidugi oli siin põhjuseks
elektroonilise dokumendihalduse puudumine.
Keskuse töö alguses algasid õppetunnid kell 8 hommikul ja
lõppesid kell 3 päeval, kaasa arvatud kõik vahetunnid ja söögivaheaeg. Seetõttu jäi hoone peale kella
15 tühjaks.
Olmetingimused majas ei olnud nii head nagu praegu. Hoone vajas kapitaalremonti, millega varsti
alustati. Aga ülekaal oli ikka uuendustes, arengul, uute meetodite kasutuselevõtmisel, e-õppel ja arvutite kasutamisel eri ainete õpetamisel.
Suureks väljakutseks oli minu kui inglise keele õpetaja jaoks õpetamine tehniliste erialade gruppides.
Oli väga raske orienteeruda ühe maja katuse alla koondatud erinevates erialades ja tehnilises terminoloogias.
Mis aga aitas uut õpetajat tema töös? Eelkõige suhtlemine kolleegidega. Eriti huvitavaks osutus suhtlemine arvuti- ja tehnikaerialade õpetajatega. Sellistes gruppides oligi vaja õpetada erialast inglise
keelt. Kasutades mitteformaalset suhtlemist sööklas ja kohvikus või töökojas ja arvutiklassis sain väga
palju huvitavat informatsiooni ja kasulikke ideid.
Kooli uueks nimetuseks juhtkonna poolt oli pakutud Narva Kutseõppekeskus, mis näitas mitme
kutsekooli ühendamist ühe katuse alla. Mulle anti ülesanne tõlkida see nimetus korrektselt inglise
keelde. Uurides teemat leidsin kaks sobivat sõna: „professional” ja „vocational”. Tulin järeldusele, et
sõna „vocational” on rohkem seotud kutseõppe väärtustega. Nii sündiski kooli uus nimetus inglise
keeles Narva Vocational Training Centre, mis väga täpselt vastas eestikeelsele nimetusele. Haridusminister ütles, kui talle esitleti mind kui sõnastuse autorit, et Eesti vajab selliseid õpetajaid.”
Direktor Ago Silde jätkas: „Narva linnas on jõutud kokkuleppele kutsehariduse ümberkorraldamise suhtes, samas on loodud sidemed tööandjate, kutseliitude, töövõtjate ühenduste,
kõrgkoolide ja kutsehariduse asjatundjatega. Järgneva, 2001/2002. õppeaasta vastuvõtu
valdkonnad ja mahud on ettevõtjatega, liitudega, omavalitsustega kooskõlastatud ning
kinnitatud Haridusministeeriumi poolt.
Alustatud on olemasolevate õppeplaanide testimise, täiustamise ja uuendamisega. Selleks on
koostöös tööandjate esindajatega moodustatud toimivad töörühmad. Loodud on täiskasvanute täiendkoolituse üksus, mis otsib järjest rohkem võimalusi ja lahendusi olemasolevate
probleemide lahendamiseks. Alustatud on puuetega inimestele koolitusvõimaluste pakkumisega. Kutseõppekeskuse juhtimiseks on loodud ja komplekteeritud juhtkond. Alustatud
on kõige tähtsama, personali kvaliteedi küsimuste lahendamisega. Tänaseks on personali
koolituse valdkonnas mitu projektitaotlust saanud positiivse vastuse, seega on loodud alus
täiendkoolituse süsteemile.” (direktori juhtimisalased käskkirjad 2000–2002, Tähis: 1-, nr 1).
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Selles käskkirjas avab direktor Ago Silde põhjalikult uue kooli juhtimise struktuuri, eelarve
kujunemise, investeeringuvajadused, õppekavade edasise arengu, täiskasvanute koolituse
põhimõtted, arendustegevuse ning koostöö teiste asutuste ja organisatsioonidega.
Alates 1. oktoobrist 2000. a hakkas direktor A. Silde moodustama kooli juhtkonda.
1. 2. okt 2000. a käskkirjaga nr 3-k võeti tööle direktori asetäitjaks majandusalal Meelis
Tint.
2. Õppeala asedirektoriks kinnitati Ljubov Rõtškova.
3. Jõhvist tuli projektijuhiks Ave Kustola.
4. Pearaamatupidajaks määrati Ljudmila Dudina. (15.01.2001 kk nr 1a).
Pearaamatupidajal oli raske ülesanne panna aasta lõpuks klappima uue, loodud kutseõppekeskuse rahalised vahendid.
■ Ija Kolberg, kassiir-raamatupidaja:
„Olen sündinud Narvas 1967. aastal. Pärast keskhariduse omandamist õppisin edasi ja sain keskerihariduse raamatupidamise alal. Tööle asusin Narva Kergetööstuskooli raamatupidajana. Tööd oli
palju, kõike tuli käsitsi kirjutada. Hiljem koondati kõik 4 kutsekooli raamatupidajad ühte ruumi,
igaühel neist oli oma töölõik. Tööd oli endiselt väga palju. Esimene arvuti, kõige algelisem, tuligi siis,
kui 4 kooli raamatupidajad koos olid. Möödus hulk aega, enne kui tänu arvutitele töömaht vähenes.
Kui 4 kooli ühinesid, läksid raamatupidajad sujuvalt üle Narva Kutseõppekeskusesse tööle. Olen olnud
mitmesugustel ametikohtadel: kassiir, raamatupidaja, ka pearaamatupidaja, praegu töötan kassiiriraamatupidajana. Praegu oleme kahekesi: ülemuseks olev finantsjuht Maris Heimo ja mina.
Tööga olen rahul, kolleegid on toredad, töökabinet avar ja õhurikas. Juhtkond on vastutulelik, töövahendid heal tasemel. Selle aasta lõpul tuleb raamatupidamises reform, eks siis näeb, mis edasi saab.“
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Riigieelarvelisi vahendeid oli kokku 27 744 921 krooni. Sellest moodustas palk 11 056 000
kr, majanduskulud 3 650 000 kr, õppevahendid 4 099 900 kr ning investeeringud 1 920 000
krooni.
Omavahendeid oli napilt – 1 154 350 krooni, sellest oli täiskasvanute koolitusest saadud
666 495 kr, õppetootmistegevusest 270 405 kr ning muudelt sissetulekutelt 217 450 krooni.
Aruandeaasta jooksul arendati põhiliselt kolme õppevaldkonda:
1. infotehnoloogia,
2. teenindus,
3. õmblus.
Õppevahenditena soetati 62 personaalarvutit koos spetsiaalse tarkvara ja lisaseadmetega
kogumahus: 1 356 618 krooni. Loodi ajakohased serveri- ja võrgusüsteemid. Serveritesse,
võrku ja võrguhaldusseadmetesse ning vastavasse tarkvarasse investeeriti aruandeaasta
jooksul õppevahendite realt 940 651 krooni.
Kuna kooli õppekorpuseid vähendati, oli vaja ajakohastada neid õppekorpuseid ja õppebaase, mis kasutusse jäid.
Kokanduse õppebaasi uuendati 888 020 krooni eest, õmbluseriala õppebaasi uued seadmed
maksid 177 000 kr, ühiselamu ümberehitus ja õppetööks kohandamine nõudis kokku
2 156 924 kr (sellest tuli 560 518 kr omavahendite arvelt).
Investeeringutele mõeldud 1 920 000 kr kulutati Kreenholmi õppekorpuse infotehnoloogia,
õmblus- ja teenindusvaldkonna õppebaasi moderniseerimiseks.

Personalist
2000. a 3. oktoobri käskkirjaga võttis direktor tööle elektrik Maksim Metkovski, eesti keele
õpetaja Leonid Spassovi, kutseõpetaja N. Sohhini (kes oli spetsialist EJ elektriseadmete ja
elektrivõrkude alal) ja V. Jakovlevi (spetsialisti plokkide montaaži alal ) ning A. Savinõhhi
(spetsialist vee ettevalmistuses).
Õppebaaside vähendamise tõttu, võrreldes aasta alguse ja lõpuga, vähenes põhiliselt juhtivja halduspersonali koosseis (aasta algul oli 240, aasta lõpul 175 töötajat). Ka 2001. aastal tuli
loobuda veel ühest õppekorpusest ning vähendada personali.
2000. aasta lõpuks oli koolis tööl kokku 175 inimest, neist pedagooge 117. Kutseõpetajaid
oli 69, üldainete õpetajaid 48.
Spetsialiste oli 10, kontoriametnikke ning töölisi 38 ja juhtkonna hulka kuulus 10 inimest.
Personali koolitamisele oli eelnevatel aastatel vähe tähelepanu pööratud, sest tõkestas keelebarjäär (eesti keele valdajaid oli vähe ning raha, mis oli keeleõppeks ette nähtud, oli ebaotstarbekalt kasutatud).
2000. a jooksul korraldati kogu personalile mitu keelekursust (eesti- ja ingliskeelseid) ning
anti võimalusi õppida infotehnoloogiat nii Eestis kui ka välismaal.

Õpilastest
Narva Kutseõppekeskuse esmaseks ülesandeks sai noortele põhi- ja gümnaasiumijärgse
kutsehariduse võimaldamine kaubanduse ja ärinduse, infotehnoloogia, ehituse, mehaanika
ning masinaehituse, elektroonika ja automaatika, kergetööstuse, toitlustuse, turismi ja hotellinduse, energiatehnika ning logistika valdkondades.
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Kooli ees seisid rasked ja mitmekülgsed ülesanded.
Uued nõuded vajasid personali täiendkoolitusi eri valdkondades, oli vaja koostada ja kinnitada erialadele uued õppeplaanid, mis tuli üle viia moodulõppele. Kool alustas ka erivajadusega inimeste õpetamist.
Uueks õppeaastaks kinnitati 2000. a detsembrikuus uute õpilaste vastuvõtuplaan. See oli
kooskõlastatud ametiliitude, omavalitsuste ja kooli nõukoguga. 15 tegevusaasta kestel on
kooli nõukogu olnud kooli tegevust toetav, arenguid suunav kogu.
Ettevõtjatele loodi tingimused ja võimalused osaleda õppetöö korraldamises, et nad saaksid
avaldada oma soove ja hinnanguid. Regiooni suuremate tööandjatega lepiti kokku koostöövaldkonnad ja sõlmiti ka vastavad siduvad lepingud ( Narva linnas sõlmiti lepingud 57
ettevõttega).
(Narva Kutseõppekeskuse 2000. a eelarve täitmise aruandest, direktori isikkoosseisu käskkirjadest )

II

2001. aasta Narva
Kutseõppekeskuses

Aruandeaasta jooksul arendati põhiliselt kolme õppevaldkonda:
1. metallitöötlus,
2. autovaldkond,
3. mehhatroonika.
Metallitöötluse arendamiseks renoveeriti olemasolevad õppetöökojad Kalda 9, kuhu toodi
üle Energeetikute Kooli õppebaasid. Rajati kaks uut moodsat keevitustöökoda, ajakohastati
metallitöötlusseadmeid, rajati suruõhutrassid pneumaatiliste tööriistade tarbeks, alustati
tänapäevaste metalltoodete valmistamist praktikas. Samal aadressil võeti kasutusele seni
kasutuseta seisnud ruumid Energeetikute Kooli teoreetilise õppe jätkamiseks uues kohas.
Kapitaalselt remonditi 16 klassiruumi. Metallierialade töökodadesse soetati uut tehnikat
735 969 krooni eest.
Autoerialade õppebaaside ajakohastamiseks ja mehhatroonika õppesuuna rajamiseks
ehitati olemasolevatele töökodadele juurdeehitis, mille alumisel korrusel oli Narva moodsaim autotöökoda ja teisel korrusel neli tänapäevast klassiruumi, kuhu paigaldati mehhatroonika õppevahendid. Ehitustööd lõppesid 2001. a lõpus. Töökojad said varustatud ajakohaste tööriistade ja seadmetega. Autovaldkond koos mehhatroonikaga nõudis töökodadesse
kokku 975 520 krooni uute seadmete jaoks.
Kui arvestada kõikide õppebaaside renoveerimist, siis oli üldine kulu kokku 3,5 miljonit
krooni.
Ühendati nelja endise kooli raamatukogud Kalda 9 asuva endise aula baasil. Õpilastel tekkis
hea ligipääs kirjandusele ja õppematerjalidele, koht iseseisva töö tegemiseks. Tugisüsteemina alustas samas tööd Ida-Virumaa suurim avalik internetipunkt.
Raamatukogus oli 3 raamatukoguhoidjat, neist 1 ülikooli- ja 2 keskharidusega. Raamatukoguhoidjad olid Jelena Fjodorova, Jelena Sergejeva ja Diana Korkiainen.
Raamatukogu põrandapind oli 219 m2.
Arvuteid oli 12, kõik internetiühendusega, lugejate käsutuses oli 10 arvutit.
Raamatukoguhoidjad teenindasid aastas 2496 inimest, neist oli õpilasi 2318.
Lugejate arv õppeaasta lõpul oli 969, külastusi 16 110 ja laenutuste arv 3806.
Raamatukogus oli ajalehti-ajakirju 96, ilu- ja lastekirjandust 898 raamatut, võõrkeelset kirjandust 3546, sh venekeelset kirjandust 3394 ja teaduslikku kirjandust 792 eksemplari.
Õpikutekogus oli eksemplaride arv õppeaasta lõpul 5298, õppeaasta jooksul tuli juurde 71,
aasta lõpuks oli õpikuid 5369, laenutusi 1213.
■ Jelena Fjodorova, raamatukoguhoidja:
„Olen narvalane, õppisin Leningradi Kultuuriinstituudis. Tööle läksin 1986. aastal Energeetikute
Kooli. Kui 2000. aastal ühendati 4 kutsekooli, saime Kalda tn 9 raamatukogu jaoks suured ruumid.
Meile kingiti arvutid ning hakkas tööle Ida-Virumaa suurim internetipunkt.

13
Raamatukogus käis laenutajaid palju, noori meelitas internetiühendus. Kalda tn 9 hoones töötasime kolmekesi, kui 2007.
aastal raamatukogu kolis peahoonesse Kreenholmi 45, töötasime kolleeg Jelena Sergejevaga edasi kahekesi. Kooli õpilaste
arv langes ja alates märtsist 2012 jäin üksinda raamatukoguhoidjaks.
Raamatukogul on suured ja avarad ruumid, palju valgust ja
õhku. Õpilastest 60–70% kasutavad pidevalt raamatukogu
teenuseid. See on ka loomulik, sest saame pidevalt õpilastele
erialast kirjandust, mis on koostatud õppeplaane arvestades,
illustreeritud fotode ja skeemidega ning kirjutatud küllaltki
lihtsas keeles.
Õpilaste kasutuses on 3 arvutit. Kui toimub uute õpilaste
vastuvõtt, korraldatakse igas grupis infotund selle kohta,
kuidas tuleb raamatukogu teenuseid kasutada.
Raamatukoguhoidja töö on arvutis, elektrooniliselt käsitletav.
Õpilastele meeldib siin käia, siit saab otsida lisateavet õpitavate teemade kohta. Peale lugemissaali on
siin ka raamatute fondihoidla.
Mulle meeldib see töö ja suhtlus õpilastega.”
Omavahendeid saadi täiskasvanute koolitamisest ja tootmistegevusest. Kuna õppe- tootmisbaasid said uuendatud, kasvas neis ka tootmine, nii moodustusid majanduslikult iseseisvad
üksused, nagu disainikeskus, autohooldus, catering, õmblemine jne.
Kuna õppebaasid vähenesid ja kontsentreerusid, vähenes koolis hooldusvaldkonnas
inimeste arv. Kui aastal 2000 oli seal 175 töötajat, siis 2001. a oli 166. Kuid suurenes erialade
spetsialistide arv.
2001. a lõpuks oli Narva Kutseõppekeskuses kokku 166 töötajat, neist pedagooge 113. Pedagoogid jagunesid kutseõpetajateks (67) ja üldaineõpetajateks (46 inimest).
Erialade spetsialiste oli 10, kontoriametnikke ja töölisi kokku 35 ning juhtkonda kuulus 8
inimest.

Personali muudatustest 2001. aasta jooksul
(Väljavõtteid isikkoosseisu käskkirjadest ajavahemikul 2. jaanuar – 28. detsember 2001. a)
Vaatame, kes alustasid tööd Narva Kutseõppekeskuses koolide ühendamise algusaastatel.
•
•
•
•
•
•

Laborandina asus tööle Anna Dudnik, kelle ülesandeks sai kõikides kabinettides arvutite seadistamine ja parandamine (kk 17.01.2001).
Dispetšeriks-asjaajajaks sai J. Lobuškina, kuna ta tegeles kahe osakonna õpilastega (kk
17. 01.2001).
Laborandi-dispetšerina hakkas tööle Ljubov Kononova (kontrollis bensiini arvestust).
Kooli autojuhiks määrati A. Golubev, lisaks töötajate transportimisele jäi talle ka arvestatav osa laadimistöid.
Pearaamatupidajale abiks võeti tööle vanemraamatupidajana Jelena Vereštšagina, kes
pidi välja arvestama õpilaste töötasud ning selle kohta tõendid välja andma.
Veera Gorjatševa hakkas tööle täiskasvanute koolituse osakonna spetsialistina.
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Kutseõpetajad
•
•
•

Sergei Ruzanov , kelle erialaks oli sulakeevituse tehnoloogia ja toiteallikad, võeti tööle
27.01. 2001. a õppekoormusega 250 tundi õppeaastas.
03.02. 2001 asus tööle Gennadi Vassiljev, eriala – sulakeevituse tehnoloogia, õppekoormuseks 105 tundi.
01. 09. 2001 asus nooremkutseõpetajana tööle Dmitri Varakin koormusega 700 tundi
õppeaastas.

Ehitajad
Kuna õppebaaside väljaehitus nõudis palju töökäsi, võeti tööle nii üldnimetusega ehitajaid
kui ka maalreid:
•
•
•
•
•

Vladimir Boiko (05.02.2001)
Diamid Nikolajev (02.02.2001)
Vladislav Abramov (25.01.2001)
Tatjana Petrova (01.09.2001, maaler)
Nadežda Šarova (01.09.2001, maaler)

Teistele tööaladele
•
•
•

02.07.2001. a võeti laooperaatoriks Tatjana Nazarenko
02.07.2001 sai disainispetsialistiks Vladimir Solovjov
01.09.2001 asus autotöökoja mehaanikuna tööle Roman Komarov

Juhtkonda lisandusid
•
•
•

Peeter Silde (02.04.2001, projektijuht)
Reelika Säär (28.08.2001, PFARE 200 programmiga töö)
Sergei Trizna ( arvutispetsialist)

Töötajate üleviimisest
Poolte kokkuleppel viidi 31.08.2001 üle:
•
•
•
•
•

Ühiselamu komandandiks Ljudmila Valitzer
Praktikaala juhatajaks Juri Barajev
Puidutöötlemise spetsialistiks Viktor Iljin
Puidutöötlemise spetsialistiks Juri Simagin
Metallitöötlemise spetsialistideks võeti Sergei Krassilnikov ja Aleksandr Sjomin

Narva Kutseõppekeskuses oli 2001. aastal 5 osakonda.
1.
2.
3.
4.
5.

Jelena Ditjatkina – teenindusosakond
Ljudmila Morina- kergetööstusosakond
Galina Kadnikova- ehitusosakond
Lilia Lopatko- energeetika osakond
Juri Barajev- praktikaala juhataja

Uute õpetajate töölevõtmine
2001. aasta jaanuaris ja märtsis võeti tööle soome keele õpetaja Larissa Vangonen, muusikaõpetaja Elvira Lazareva ja prantsuse keele õpetaja Diana Šanina.
Septembrikuus lisandus veel uusi õpetajaid – inglise keele õpetaja Svetlana Šiškova, vene
keele ja kirjanduse õpetaja Maija Antošina ning kohakaaslasena eesti keele õpetaja Irina
Šutova.
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Vastavalt Haridusministeeriumi määrusele nr 8 08.02.2001 määrati alates 01.01.2001 pedagoogidele järgmised palgamäärad:
1.
2.
3.
4.

Nooremõpetaja – 4300 krooni.
Õpetaja – 4600 krooni.
Vanemõpetaja – 5230 krooni.
Õpetaja-metoodik – 6340 krooni.

( dir kk 20.03.2001 nr 57-k. Nüüd tuli kõikide pedagoogide töötasu ümber arvestada).
Nii üksikasjaliselt edaspidi enam õpetajate ametissemääramist ega koolist lahkumist ei
kajastata, sest see ei mahuks raamatusse ära. Seevastu muudatused kooli juhtkonnas ( tööle
võtmine, lahkumine jms) on olemas iga aasta kohta.

Õpilastest
Narva Kutseõppekeskuses õppis 2001. a lõpul 2288 õpilast päevases osakonnas. Lisaks
päevasele osakonnale õppis täiskasvanute koolitusel ja kursustel peaaegu niisama palju
õppureid. Mitmed ettevõtted olid lõpetanud oma koolitustegevuse kohtadel ja selle üle
andnud Narva Kutseõppekeskusele, näiteks Narva Elektrijaamad.
Kuid kooli esmaseks ülesandeks jäi õpilastele põhi- ja gümnaasiumijärgse kutsehariduse
võimaldamine kõikidel kooli valitud erialadel.
Õpilaste arv energeetikute osakonnas 2000/2001. õppeaastal
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01.04.2001 oli õpilaste arv 556
Päevases osakonnas 307
Õhtuses osakonnas 249
Kokku õppegruppe 16
Neist päevases osakonnas 9
Õhtuses osakonnas 7
29.06.2001 oli õpilaste arv 356
Päevases osakonnas 210
Õhtuses osakonnas 146

2000/2001. õppeaastal lõpetasid kooli:
1. Energiasüsteemide elektriseadmete ja automaatvahendite ekspluatatsiooni ja remondi
erialal 22 meest.
2. Käsielekterkeevitaja erialal 21 meest.
3. Katla-ja tolmutsehhi seadmete remondilukksepa, elekterkeevitaja erialal 19 meest.
4. Hooldustehniku erialal 1 mees.
5. Energiasüsteemide soojusenergeetika, keevituse tehnoloogiaerialal 42 meest.
(Statistilised aruanded , Tähis 5-26, jrk 3)
Energeetika osakond 31.12. 2001
I kursus

II kursus

III kursus IV kursus

Kokku

Päevane osak.

143

66

70

54

333

Põhikooli baasil

80

66

70

54

270

Keskkooli baasil

63

-

-

-

63

Õhtune osak.

143

83

63

-

289

Kokku :

286

149

133

54

622

III 2001/2002. õppeaasta Narva
Kutseõppekeskuses
Õppeasutuse lõpetanute arv erialade kaupa haridustaseme ja õppekava järgi 2001/2002.
õppeaastal: (statistilisest aruandest, Tähis 5-26, nr 1)
1. Energiasüsteemide elektriseadmete ja automaatvahendite ekspluatatsioon – 25 meest.
2. Elekter-gaaskeevitaja – 19 meest.
3. Katla- ja tolmutsehhiseadmete lukksepp, elekter-gaaskeevitaja – 9 meest.
4. Käsielekterkeevitaja – 9 meest.
5. Energiasüsteemide elektriseadmete ja automaatvahendite ekspluatatsioon – 21 meest.
6. Soojusenergeetika montaaž ja ekspluatatsioon soojuselektrijaamades – 3 naist, 28 meest.
7. Kokk, kondiiter – 21 naist, 7 meest.
8. Laohoidja, laooperaator – 22 naist, 1 mees.
9. Reisikorraldus – 14 naist, 2 meest.
10. Jaemüügikorraldus – 17 naist.
11. Toitlusteenistus – 25 naist, 2 meest.
12. Müüja – 19 naist, 1 mees.
13. Raamatupidaja assistent – 30 naist, 3 meest.
			
Kokku: 151 naist, 146 meest.
Õppeasutuse lõpetanute arv erialade kaupa haridustaseme ja õppekava järgi 2001/2002.
õppeaastal
(Statistilisest aruandest, Tähis 5-26, nr 1)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ketraja – 13 naist.
Jalatsivalmistaja – 7 meest.
Kangur – 17 naist.
Kodumajandus – 26 naist.
Kergerõivaste õmblemine – 27 naist.
Infotehnoloogia – 10 naist, 10 meest.
Individuaalõmblemine – 20 naist.
Puhastusteenistus – 14 naist.
Infotehnoloogia alused – 52 naist, 15 meest.
Individuaalõmblemine – 25 naist.
Tisler – 17 meest.
Ehitusviimistleja – 18 meest.
Autoremondilukksepp, maaler – 19 meest.
Gaaskeevitaja, sanitaartehnika lukksepp – 16 meest.
Autolukksepp – 19 meest.
Hooldustehnik – 15 meest.

Õpilaste arv kokku – 1075
Harjumaalt – 2, Ida-Virumaalt – 1073, sealhulgas Narvast – 1020 ja Sillamäelt – 12
Ühiselamut vajas 35 õpilast, neist elas tegelikult ühiselamus 21.
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Arvutitest
Õpetajate kasutuses oli 26 arvutit, õpilaste kasutuses 105. Üldkasutatavaid arvuteid oli 11,
kooli haldamiseks vajati neid 9. Kokku oli arvuteid 154, selle hulgas interneti püsiühendusega 134.

Spordisaalist
Koolil oli 801,4 m2 suurune spordisaal, ehitatud 1972., renoveeritud 2003. aastal. Saali kõrval
oli jõusaal 4 maadlusmatiga.
Spordihallis oli 2 riietusruumi, 2 dušikabiini, 2 WC-d, 2 laoruumi ja personaliruum.
(Väljavõtteid direktor Ago Silde isikkoosseisu käskkirjadest 01.05. – 01.12.2002)
01.07.2002, kk 62-k võeti disainispetsialistiks Aleksandr Girejev. Lisaks põhitööle jäi tema
ülesandeks ka trükikoja organiseerimine.
Sama käskkirjaga võeti metallitöötluse spetsialistiks Veniamin Permidov.
4. novembril 2002 asus kooli peakokana tööle Vello Kiviberg. Ta tuli Hiiumaalt Kenba
külast. (dir kk 103-k).

Õppegruppide juhatajate ehk nn klassijuhatajate lisatasust
Igale õppegrupile oli määratud nn klassijuhataja, nii kutseõpetajate kui ka üldainete õpetajate seast. Nad said iga kuu grupi juhatamise eest lisatasu, kas 5% või 10 % palgamäärast.

2001/2002. õppeaastal olid klassijuhatajateks järgmised
pedagoogid:
Kergetööstuse osakonnas
Tatjana Ševtšenko, Jelena Kolessova, Ljubov Kaalik, Klavdia Kustova, Valeri Andrianov,
Natalja Klimova, Irina Erstling, Tatjana Dolgovskaja, Viktor Polubojarov, Galina Bogdanova, Oleg Švets, Aleksei Sidorov, Olga Vereštšagina, Jja Ivanova, Raissa Korban, Marina
Kurt, Irina Kirillova, Nadežda Prohhorova, Olga Smirnova ja Irina Kameneva.
Teenindusosakonnas
Juri Tinner, Ljudmila Gavrilova, Tatjana Tsvetkova, Nadežda Prostomolotava, Niina Tšerjomuškina, Margarita Belova, Irina Burkina, Marina Šerjakova, Irina Ossipenko, Marina
Arhipova, Natalja Pekarskaja, Irina Malkus, Alfia Abdulhajeva, Meelis Tint, Juri Barajev,
Natalja Leštšova, Jelena Lohmatova, Jelena Zabegajeva, Irina Eidemiller, Nadežda Mirošina
ja Reelika Säär.
Ehitusosakonnas
Nadežda Smeljova, Ljudmila Semjonova, Jelena Ibragimova, Sergei Puškin, Vladimir
Smirnov, Žanna Gusseva, Jevgeni Artjuhhin, Galina Kadnikova, Marina Puškina, Viktor
Koivistainen, Viktor Kiritšuk, Juri Barajev, Aleksandr Tarassov, Maija Antošina, Mihhail
Gordejev, Juri Simagin, Jelena Bulejeva, Nikolai Zadoja ning Vjatšeslav Švarikov.
Energeetika osakonnas
Zinaida Rõbina, Ardalion Ivanov, Juri Živetjev, Nadežda Redkozubova, Irina Aleksejeva,
Viktor Tšaštšin, Svetlana Bakšejeva, Sergei Lotuhhov, Tamara Gusseva, Vladimir Podret-
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šnev, Nadežda Grebenštšikova, Gennadi Ljangassov, Stanislav Gugnin, Lilia Lopatko ja
Vladimir Lušin.

Pedagoogide palgamäära tõstmisest
Juhindudes haridus- ja teadusministri 06.05.2002. a määrusega nr 36 kinnitatud Narva
Kutseõppekeskuse põhimäärusest, maksti täiskoormusega (800 tundi õppeaastas) töötavatele pedagoogidele alates 1. septembrist 2002 kuutöötasu järgmiselt:
1.
2.
3.
4.

Nooremõpetajale – 4950 krooni.
Õpetajale – 5290 krooni.
Vanemõpetajale – 6010 krooni.
Õpetajale-metoodikule – 7 220 krooni.

Narva Kutseõppekeskus vajas endiselt rohkesti eesti keele õpetajaid. Riigikeelt oskavaid
õpetajaid oli vaja igas osakonnas, sest ka venekeelsete gruppide õpilased pidid eesti keelest
hakkama aru saama.
2. septembril 2002 võeti kooli vastu eesti keele õpetajad Andrei Beljajev ning Aleksandra
Eik ja eesti keele nooremõpetajad Julia Pill, Julia Lõkova ja Irina Kulper.

IV Narva Kutseõppekeskus
2002/2003. õppeaastal
Narva Kutseõppekeskuses õppis päevases osakonnas 2500 õpilast ja täiskasvanute osakonnas
ligi 3000 õppurit. Ellu viidi esimesed projektid hariduse müümiseks Ida-Euroopas, nimelt
erinevate fondide rahastamisel olid Narva Kutseõppekeskuses õppeprotsessi läbinud elektroonikaala õpilased Bulgaariast ja erinevatel erialadel (auto, kokk, pagar, õmblus, ehitus)
Pihkva oblasti ametikoolidest. Samuti oli väljakujundamisel nõustamis- ja kvalifikatsioonikeskus, info- ja teabekeskus ning äriinkubaator.
Narva Kutseõppekeskuse loomisest alates on kaasatud töötajaid kooli arengu planeerimisse,
iga- aastased arengukava seminarid on andnud võimaluse eesmärkide elluviimiseks kaasa
mõelda ja kavandada oma tegevusi ühte.
Narva Kutseõppekeskus lähtus oma tegevuses 2003.–2007. aasta arengukavast ning
2003/2004. õppeaasta tööplaanist.
Õppeaasta jooksul arendati välja järgmisi õppevaldkondi: multimeedia, ehitus ja mehhatroonika.
Mehhatroonika ja ehituse õppesuunal sisustati ajakohase tehnoloogiaga vast valminud
õppebaasid, kus viidi ellu ehituse, mehhatroonika ja mehaanika valdkonna õppepraktikaid.
Ehituse valdkonnas täiustati puidutöökoja seadmeteparki ajakohaste õppeseadmetega.

Narva Kutseõppekeskuse peahoone enne renoveerimist, aastal 2003
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Multimeedia (infotehnoloogia) valdkonnas uuendati infosüsteemi, sisustati uute seadmetega multimeedia õppebaas.

Isikuline koosseis 2003. aastal
Narva Kutseõppekeskuse personalis oli kokku 172 töötajat.
Pedagooge 109, neist kutseõpetajaid 56, õpetajaid 53.
Juhtkonda ja spetsialiste – 31.
Kontoriametnikke ja töölisi – 32.

Õpilastest
Nagu juba eespool öeldud, õppis 2002/2003. õppeaastal päevases osakonnas 2500 õpilast.
Lisaks nn päevastele õpilastele moodustas täiskasvanute koolituse ja kursusteüksus teise
õppurite rühma, nende arv ligines 3000 õppijale.
Uute õpilaste vastuvõtuplaani kinnitasid kooli ametiliidud, omavalitsused ning kooli
nõukogu.
Kooli esmaseks ülesandeks oli jätkuvalt põhi- ja gümnaasiumijärgse kutsehariduse võimaldamine kooli pakutavates ainevaldkondades. Oli vaja likvideerida õppeasutuse mahajäämus elektroonika, automaatika ja multimeedia valdkonnas.
Regiooni suuremate tööandjate enamikuga sai sellel õppeaastal kokku lepitud koostöövaldkonnad ja sõlmitud koolinõukogu poolt ka vastavad siduvad lepingud. (Asutuse eelarve
täitmise aruandest 2003, Tähis 5-4 )
2003. a finantseeriti projektide kaudu:
Projekti nimi 			

Kulutati 2003. a

Phare 				

4 260 454 (kroonides) Põhivara soetamine

Leonardo da Vinci 		

1 095 266 		

koolitus

Integratsiooniprojekt 		

399 900 		

koolitus

			

Otstarve

Kokku: 5 755 620 krooni

Raamatupidamine oli täies mahus varustatud arvutitega ja vastava tarkvaraga. Raamatupidamises kasutati programmi EVA.
Raamatupidamise sise-eeskirja viimane versioon kinnitati kooli direktori poolt 01.01.2003.
Raamatupidamises töötas 3 inimest:
•
•
•

pearaamatupidaja Ljudmila Dudina,
raamatupidaja Ija Kolberg (laoarvestus ja ostuarved),
arvestaja Jelena Vereštšagina (palgaarvestus ja põhivarad).

Direktor allkirjastas enne tasumist kõik maksmisele kuuluvad arved. Ülekandeid tegi
pearaamatupidaja Telehansa kaudu.
Kolme aasta jooksul tegi arvepidamine läbi suure hüppe. Enne peeti raamatupidamist käsitsi
nn žurnaalorderite süsteemis ja sellegi korrektsus jättis tõsiselt soovida. Raha teenivates
allüksustes oli arvepidamine varem vägagi lünklik või puudus üldse.
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Narva Kevadlaat, aastal 2003

Samaaegselt raamatupidamise üleviimisega arvutile korrastati ka organisatsioonilist ja
muud tehnoloogilist poolt, eriti raha teenivates allüksustes: kaotati töökodadest nn individuaallaod, juurutati kassaaparaadid ja kaardimaksesüsteem, uuendati köögi- ja toiduainete
hoidmise tehnikat, paigaldati järelevalve- ja turvakaamerad, signalisatsioonid ning mindi
osaliselt üle mehitatud turvateenusele, muudeti sularaha hoidmise ja veo korda (leping
turvafirmaga Falck), kinnitati põhivara konkreetsete vastutajate juurde.
Toitlustuskompleksis võeti kasutusele spetsiaalne kauplustele, toitlustus- ja majutusasutustele mõeldud kassa- ja laoarvestuse süsteem CompuCash.

Täiskasvanute koolitusest
Kõige suurema osalejate arvuga korraldati arvutikursused projekti „Vaata maailma” kaudu.
Teised suured koolituse tellijad olid Ida-Virumaa Tööhõiveamet ja ettevõtjad. Samuti korraldati suures mahus täiendkoolitust ka oma personalile nii kohapeal kui ka rahvusvaheliste
koostööprojektide Europraktika (Leonardo da Vinci programm) abil.
Kursustel osalejate teavitamiseks kasutati reklaammaterjale, saadeti ettevõtetesse kursuste
ajakavadega kirju, kuulutati ajalehtedes, pakuti teavet koolituse infomessidel ja kutseõppekeskuse koduleheküljel.
Täiskasvanute täienduskursused korraldati kooli poolt välja töötatud aastaplaani alusel, mis
koostati vastavalt ettevõtete ja eraisikute tellimustele tuginedes ning Tööhõiveameti tellimusi arvestades.
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2003. aastal korraldas kool 38 kursust 1055 tunni ulatuses. Loenguid pidasid kõrge kvalifikatsiooniga ettevõtete spetsialistid, kuid ettekandjateks olid ka oma kooli kutseõpetajad.
Kursuste tulemusi hinnati ankeetküsitluste alusel ja osalejate hinnete järgi, oli olemas ka
tagasiside ettevõtetest.
Igal aastal suurenes kursuste tellimuste arv. Pakuti ka teistele organisatsioonidele võimalust
korraldada kooli ruumides kursusi ja seminare.
2003. aastal hakkas Narva Kutseõppekeskus Narvas korraldama õpilaste tänavaküsitlusi,
et välja selgitada linna õpilaste tulevikuplaanid, saada teada, millised on õpilaste ja Narva
elanike arvates kutseõppekeskuse tugevad ja nõrgad küljed ning millised on ootused Narva
Kutseõppekeskusele. Selline uuring toimus PW Partnersi (PWP) ja Narva Kutseõppekeskuse
(NVTC) koostöös.
PWP valmistas ette ankeedid erinevate kliendigruppide jaoks, ankeete täiendas NVTC.
Küsitlejateks olid kutseõppekeskuse töötajad. Ankeedid olid nii eesti- kui ka venekeelsed.
Narva Kutseõppekeskuses täideti 230 ankeeti, üldhariduskoolides 617 ning tänavaküsitluses
101 ankeeti.
Materjal esitati põhiliselt graafiliselt, joonise kommentaar oli pildi järel.
Pärast seda uuringut muutusid Narva Kutseõppekeskuse õpilaste ja töötajate rahuloluküsitlused regulaarseteks.
(Valikuliselt direktori isikkoosseisu käskkirjadest 06.01 – 31.12.2003; Tähis 2.1-4, nr 4)
* Võtta Arvo Laur tööle arengujuhina alates 15.09.2003 (kk 94-k).
* Suurendada 10–25% palgamäära kõrgtasemel eesti keelt valdavatel õpetajatel:
Margarita Koor, Irina Kulper, Ljudmila Morina, Elvira Mozgiris, Aino Orav, Jelena Salina,
Andrei Beljajev
Eesti keele nooremõpetajatel: Julia Pill, Olga Samušina, Julia Skripkina, Viktoria Orlova,
Irina Belik
(kk 98-k).
2003/2004. õppeaastal oli kuupalk täiskoormusega töötavatele pedagoogidele järgmine:
nooremõpetajale – 5350 kr,
õpetajale – 5710 kr,
vanemõpetajale – 6490 kr,
õpetajale-metoodikule – 7870 kr.
(Vabariigi Valitsuse määrus nr 50, 18.02.2003)
Võtta tööle:
* projektijuhina Pavel Sorokin alates 01.12.2003 (kk nr 107-k).
* projektijuhina Toomas Länts alates 13.01.2003 ( kk nr 3-k).
* eesti keele nooremõpetajana Marina Šustova alates 1.09.2003.
* eesti keele nooremõpetajaks Irina Belik alates 01.09.2003.
* eesti keele nooremõpetajana Julia Skripkina alates 01.09.2003 (kk nr 84-k).
* metallitöötluse spetsialistina Ilja Simagin alates 28.04.2003 (kk nr 50-k).
Teenindusosakonna juhataja Jelena Ditjatkina viidi üle direktori asetäitjaks õppetöö alal
alates 01.09.2003.
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V 2003/2004. õppeaasta Narva
Kutseõppekeskuses
Narva Kutseõppekeskuse eelarve kinnitati kooli nõukogu koosolekul 25.02.2004. Eelarve
kujundamisel arvestati eelneva perioodi kulusid ning kooli arengukavas planeeritut.
Personaliarendus oli jätkuvalt esmatähtis, sest selles valdkonnas tuli kaotada suur mahajäämus. Päevakohane oli jätkuvalt välislektorite ja oma ala spetsialistide kasutamine õppetöös.
Õppebaasi arenduse eesmärkideks oli mehhatroonika valdkonnas elektroonika ja automaatika õppebaasi ajakohastamine, samuti infotehnoloogias multimeedia õppebaasi edasiarendamine ja metallitöötluses metalli lõiketöötluse õppebaasi väljaehitamine ning ehituses
tisleri õppebaasi arendamine. Järgnevatel aastatel pidi jätkuma keskuse edasiarendus ning
uute erialade käivitamine arvestades piirkonna vajadusi.
Õppekava arendus ei olnud paraku regioonis olnud esmatähtis. Ees ootas suur töö, sest oli
vaja rakendada uusi töövorme, et muuta haridus kättesaadavaks kõikidele ühiskonnagruppidele.
Regioonis tuli kasvatada idaturu tähtsust. Vastaspoolel oli küllaltki suur huvi Eesti toodete
vastu. Esimesed kontaktid, lepingud ning kokkulepped ettevõtjate koolitamiseks olid juba
partneritel esitatud.

2004. aasta tegevuskava oli laiapõhjaline
Õppevaldkonnas
NVTC-s oli rakendatud õppetöö kvaliteedisüsteem, alates 2004. aastast hakati rakendama
õppevaldkonnas uut juhtimisstruktuuri, kus oli vähendatud alluvusliine ja antud suurem
vastutus valdkondade arengul süsteemis allapoole. Konkreetsed tööülesanded töötati välja
2004. aasta jooksul.
Osakondade vahel jagati valdkonnad ümber.

Personali arendamises
Personalipoliitika väljaarendamine, koolituse ja personali arendamise tegevuskava väljatöötamine ning rakendamine (2004).
Arenguvestluste süsteemi käivitamine, üksusjuhtide koolitus (2004).
IT-koolitus personalile.
2004/2005. õppeaasta alguseks ( vastavalt keeleseaduse nõudele) on kõigil õpetajatel suhtluskeeleks eesti keel vähemalt riigikeeleeksami kesktasemel.
Laiaulatuslikud plaanid olid ka projektide elluviimise, juhtkonna koolituse, tõukefondide
kasutamise jmt kohta.
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Majandusvaldkonnas
1. Koostada ehituste renoveerimisprojektid, värvikambri ehitus.
2. Autoteeninduses olla parim töökoda teeninduskvaliteedilt ja -kultuurilt Narvas,
korrastada varuosade tellimise süsteem, tõsta remondikiirust, valmistada kvaliteetseid
reklaammaterjale.
3. Luua nõustamis- ja kvalifikatsioonikeskus, info- ja teabekeskus.
4. Toitlustuskompleksis kujundada restoran parima toiduga restoraniks, nõutavaim catering, toitlustada 50% Narvat läbivate turismibusside turiste.
2004. aasta oli koolil suurte muudatuste aasta, see johtus juba eesmärkidest, mida kooli juhtkond oli kavandanud.
Kantselei juhataja oli Diana Korkiainen, sama ametinimetust kandis ka Tamara Zverkova,
kelle töö oli suhelda haigekassaga ning organiseerida õpilastele ja töötajatele arstlikke järelevaatusi. Toitluskompleksi juhatas Urmas Murumäe, töökoja juhatajaks oli Peeter Silde,
ehitusosakonda juhtis Galina Kadnikova.
(Väljavõtteid direktori personaalkäskkirjadest 02.02.2004 – 09.03.2004; Tähis 2-11, nr 5)
Võtta tööle:
•
•

metallitöötluse spetsialistina Vladimir Turaikevitš alates 02.02. 2004
teenindusjuhina Aivar Jegorov alates 17.02. 2004

Maksti tasu konsultantidele, kes andsid õppetunde diplomi projekteerimiseks, samuti
riigieksami korraldamise eest ja eksamikomisjonidele lõputööde retsenseerimise eest.
Lõpetati tööleping metallitöötluse spetsialisti Venjamin Smirnovi ja projektijuht Pavel
Sorokiniga.
•
•

Vladimir Boiko viidi üle toru- ja metallitöö spetsialisti ametikohale. (05.03.2004, 25a-k).
Projektijuhina võeti 9. märtsil tööle Avo Viiol, kuid tema tööaeg jäi väga lühikeseks,
sest tööleping lõpetati juba õige pea töötaja initsiatiivil.

Direktori juhtimisalane käskkiri 19.03.2004 nr 3 teatab:
Liita kolm senist õppeosakonda: ehitusosakond, energeetikaosakond ja energeetika õhtuosakond üheks osakonnaks. Nende baasil moodustada samade ülesannetega õppeosakond
nimetusega tehnikaosakond.
Liitmise tagajärjel koondada koosseisust kaks osakonnajuhataja ametikohta.
Alustada tehnikaosakonna juhataja ametikoha täitmiseks läbirääkimisi.
Moodustada metoodiku ametikoht ja alustada selle ametikoha täitmiseks läbirääkimisi.
•
•
•

Anda materiaalsed väärtused Meelis Tindilt üle T. Solovjovale, P. Sildele, V. Pohhovtsevile ja S. Triznale 19.03.2004 seoses M. Tindi töölepingu lõpetamisega töötaja algatusel (kk 26/1-4).
Võtta tööle autoteeninduse meistriks Jaan Kollo alates 22. 03.2004 (kk 27-k).
Viia alates 01.04.2004 töötaja Olga Vereštšagina tema nõusolekul üle tehnikaosakonna
juhataja ametikohale (kk 30-k).

Raamatupidamise ümberkorraldamisest
Alates 1. maist 2004 algas senise raamatupidamise korralduse ümberkujundamise periood,
mis kestis kuni 31. maini 2004. Ümberkujundamise tulemusena anti kogu kutseõppekeskuse
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Algas peahoone renoveerimine

Kooli direktor Margus Ojaots jätab tulevastele põlvedele leidmiseks huvitavat materjali
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raamatupidamise arvestus üle Haridus- ja Teadusministeeriumi raamatupidamisbüroole.
Seega vähenes koolis raamatupidamisega tegelevate töötajate töömaht.
1. juunil 2004 koondati pearaamatupidaja ja arvestaja ametikoht. Endine pearaamatupidaja
Ljudmila Dudina viidi 1. juunil 2004 üle raamatupidaja ametikohale.
2004. aasta sai koolile suurte ümberkorralduste aastaks. Tekkisid uued traditsioonid, tihenesid sidemed Narva Linnavalitsuse ja ettevõtetega, paranesid töötajate ja õpilaste töö- ning
olmetingimused, tulid tööle uued õpetajad. Uuest õppeaastast sai kool ka uue direktori. 3.
mail 2004. a võeti tööle direktori asetäitjana majandusalal Margus Ojaots, kes tuli Viljandist
ja oli töötanud Viljandi Ühendatud Kutsekeskkoolis. Pärast direktor Ago Silde lahkumist
saigi Narva Kutseõppekeskuse uueks direktoriks Margus Ojaots, kes töötas sellel ametikohal kuni 1. juulini 2012.

Narva Kutseõppekeskus ja Narva Linnavalitsus koostasid
koostöölepingute kava aastateks 2003–2005
Narva Linnavalitsus, aadress Peetri plats 5, esindaja linnapea Tarmo Tammiste ja Narva
Kutseõppekeskus, aadress Kreenholmi 45, esindaja kutseõppekeskuse direktor Ago Silde
arvesse võttes, et Narva Kutseõppekeskus on Narva linnas tegutsev riigi õppeasutus, kes
koolitab õpilasi majanduselus vajalikel aladel tegutsemiseks ja kes on huvitatud koostööst
Narva Linnavalitsusega, ja Narva Linnavalitsus kohaliku omavalitsusüksusena on huvitatud Narva linnas majanduskeskkonna tugevdamisest, majandustegevuseks vajaliku tööjõu
ettevalmistamisest ning koostööst Narva Kutseõppekeskusega kinnitavad, et nad seavad
oma tegevuses eesmärgiks tutvustada lähemalt linnas ja koolis tegutsemise võimalusi, linna
ettevõtluse elavdamist , väljendades ühist soovi teha selleks koostööd.
Narva Linnavalitsus ja Narva Kutseõppekeskus otsustasid korraldada ühise Narva kevadlaada, mis toimus 2004. aasta juulikuus. Sellest võttis osa palju kauplejaid.
Suurimad neist olid Harju Taluliit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Eesti Metsatööstuse Liit, Hiiumaa Talupidajate Liit, Ida-Viru Talupidajate Liit, Jõgeva Talupidajate Liit ning
Jõgevamaa Tootjate Liit, Järvamaa Talunike Liit, Haapsalu Põllumajandusliit, Lääne-Viru
Taluliit, Pärnumaa Liit, Raplamaa Talupidajate Liit, Saaremaa Talupidajate Liit, Tartumaa
Põllumeeste Liit, Valgamaa Talupidajate Liit, Viljandi Talupidajate Liit ja Võrumaa Talupidajate Liit.
Narva kevadlaat toimus ka 2005. aasta kevadel aprillis. Narva Kutseõppekeskus korraldas
laada kaubanduse avaliku üritusena: toidukaubad, alkohoolsed joogid, tööstuskaubad,
aiatarbed (lilled, istikud, seemned, väetised). Tööstuskaupadest rõivad, jalatsid, nahktooted,
tekstiiltooted ja pudukaubad. Müügil olid ka väärisesemed, ehted ning kellad.
Narva Kutseõppekeskus toitlustas kevadlaada külastajaid.

Rallisprint sai teiseks traditsiooniliseks suurürituseks
Korraldusaeg: 30.04.2003 Rahvusvaheline rallisprint „Narva kevad 2003“
Toimus Eesti meistrivõistluste IV etapp sõidu- ja veoautodele.
Korraldajad: Narva Linnavalitsus, Narva Kutseõppekeskus, MTÜ A-Racing
Korraldustoimkonna juht: Peeter Silde
Peaajamõõtja: Villu Viks
Võistluse juht: Aivar Parts
Stardi finiši kohtunik: Tõnu Raudkats
Tehniline juht: Voldemar Borkman
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USA suursaadiku Aldona Zofia Wosi külaskäik Narva Kutseõppekeskusesse

Ohutusjuht: Arvo Laur
Liikluskorraldus: Jüri Teslenko
Rajameister: Raivo Johannes
Autasustamine
Arvestusklassi kolme parimat autasustati karikatega.
Korraldajale ja sponsoritele olid eriauhinnad.
Parimat võistkonda autasustati rändkarikaga.
Narva rallisprint kujunes aastatega Eestis tuntuks kui hästi korraldatud, rohkete auhindadega võistlus. Erinevate erialade õpilaste poolt kutseõpetajate juhendamisel valminud
tooted on tänaseni võistlejate seas kõrgelt hinnatud.

Kolmandaks ühiseks traditsiooniliseks suurürituseks kujunes
suvelaat
Narva Linnavalitsus ja Narva Kutseõppekeskus töötasid ühiselt välja ühisürituse kava,
päevakorra, tegid reklaami, leppisid kokku liiklusmuudatused jms.

Personalikäskkirjadest:
* Võtta tööle projektijuhina Margus Puustusmaa alates 28. 05. 2004, kuid tööleping lõpetati
juba 13. septembril samal aastal töötaja algatusel (kk nr 62-k).
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* Võtta tööle ehituseriala õppepraktika meistrina Andrus Kustavus alates 28. 06. 2004 (kk
nr72, 1-k).
2004. a juulis maksti välisürituste korraldamisega seotud töötajatele lisatasu.

Narva Kutseõppekeskuse direktori valimisest
Direktor Ago Silde käskkiri 19.08. 2004 ( 88/1-k)
•

Margus Ojaotsa töölepingu peatamine

Haridus- ja teadusministri käskkirja nr 230, töötaja 19. augusti 2004 avalduse ja töölepingu
seaduse 55. punkti alusel
peatan poolte kokkuleppel Margus Ojaotsa 03.05.2004 sõlmitud töölepingu nr 208 alates 23.
augustist 2004. a kuni Narva Kutseõppekeskuse direktori valimiseni konkursi korras.

Direktoriks valiti Margus Ojaots
■ 2015. aasta suvel kirjutas Margus
Ojaots, Narva Kutseõppekeskuse
direktor aastatel 2004–2012:
„Narva Kutseõppekeskus tegi nende
aastatega läbi tohutu arengu. Selline
arenguhüpe sai toimuda tänu sellele, et
eelmise direktori Ago Silde juhtimisel oli
edukalt liidetud 4 kooli üheks õppeasutuseks ja vabanetud mittevajalikust kinnisvarast. Suutsime välja ehitada tolle aja
kohta kaasaegsed õppekorpused koos väga
hea tehnilise sisustusega. Selleks oli meil
võimalus kasutada EL projektide raha
mõlemast rahastamisperioodist. Osalesime paljudes rahvusvahelistes koostööprogrammides – parimal
aastal oli neid projekte 42. Selle tegevuse ainsaks eesmärgiks oli muuta meie õpilased järjest konkurentsivõimelisemateks rahvusvahelistuval tööturul. Õpilaste jaoks on Eesti riik Narva Kutseõppekeskusesse pannud väga palju ressursse, et õpihimulised inimesed, nii noored kui ka täiskasvanud,
saaksid konkurentsivõimelist väljaõpet. Seda kõike saavutasime me ainult tänu koostööle. Tahan öelda
suure tänu kõigile inimestele nii koolis kui ka laiemalt, kes aitasid koolil saada üheks ägedamaks kutseõppeasutuseks Eestis!”
18.08.2004 toimus komisjoni juuresolekul Narva Kutseõppekeskuse juhtimise üleandmine
ja vastuvõtmine.
Asutuse asjaajamise ja varad andis endine direktor Ago Silde Margus Ojaotsale üle 19.08.2004.
Kuni 1. septembrini 2004 kirjutas Margus Ojaots dokumentidele veel alla – direktori kt
Margus Ojaots.
Narva Kutseõppekeskus korraldas 19.–22.08.2004 rahvusvahelise suurürituse „Chefs
without borders“, millel osalesid kaheksa riigi peakokad.

30

Tänu ja preemia
Töötajatele, kelle juhendamisel Narva Kutseõppekeskuse õpilased saavutasid Eesti kutseõppeasutuste suvepäevadel üldarvestuses II koha ja isetegevuses I koha, avaldas direktor
tänu ja premeeris neid rahaliselt.
01.09.–22.12.2004 võttis direktor Margus Ojaots vastu mitu personali puudutavat otsust:
Võeti tööle infotehnoloogia projektijuhina Toomas Kiisk (alates 01.09.2004), metallitöö
meistrina Lars Laas (alates 01.09.2004), IT-talituse juhiks sai Aleksei Tihhomirov (alates
01.11.2004), haldusdirektoriks tuli Andrus Mäesepp (alates 17.11.2004), õppesekretäriks
võeti Natalja Solovjova (alates 23.09. 2004).
Arhiivitöötajaks viidi üle Tamara Zverkova (alates 01.10.2004).
■ Elyanna Romanova, õppekorralduse
spetsialist:
„Ma tulin Narva Kutseõppekeskusesse
tööle 2004. veebruaris tähtajalise lepingu
alusel. 3 kuu jooksul sisestasin uude
andmebaasi kõikide tol ajal koolis õppivate
õpilaste andmed. Selleks oli tarvis minu
arvutialaseid ja keeleoskusi, samuti tähelepanelikkust dokumentidega töötamisel.
Direktoriks tol ajal oli Ago Silde, kuulsin,
et tal on suurepärane algatusvõime ja
paljud kolleegidest olid väga vaimustatud
temaga koostööst. Aga mina nägin teda
esimest korda kaugelt, kuna istusin ja sisestasin pidevalt arvutisse õpilaste nimesid,
aadresse ja haridustaset (kokku oli umbes
2500 õpilast). Seda andmebaasi programmeeris väga andekas programmeerija ja
suurepärane inimene, meie tollane IT-juht
Sergei Trizna (kolleegide jaoks Petrovitš
). Paremat andmebaasi meil ei olnud, siin
hoiti õpilaskandidaatide andmeid ja kooli
lõpetanute infot, selle baasi alusel toimus
konkursside ja nimekirjade kujundamine.
Hiljem sai neid abituriente ühe hiireklõpsuga üle viia juba vastava rühma õpilasteks ja sekretär tegi erinevaid aruandeid ja
tõendeid ühes ja samas infosüsteemis.
Alates 2004. a septembrist kutsuti mind tööle Narva Kutseõppekeskusesse arvutiõpetuse õpetaja ametikohale. Ning kuna edasine vastuvõtt toimus uue andmebaasi toel, siis alates 2005. a suvest töötan
mina vastuvõtukomisjoni vastutava sekretärina. Minu vastutusalal oli alguses korrektse erialase
nõustamise korraldamine, esitatavate dokumentide vastuvõtt ja sisseastujate nimekirjade koostamine.
Tol ajal oli demograafiline pilt palju parem: suvise vastuvõtu ajal võtsime vastu umbes 1000 uut
õpilast, praegu poole vähem 500. Tänase seisukorraga võrreldes oli põhikooli baasil kõige populaarsem
eriala üldehitus, kuhu me võtsime vastu 3 rühma, igas 32 õpilast. Keskkooli baasil kõige populaarsem
eriala oli infotehnoloogia ja veokorraldus, kuhu võtsime vastu rohkem kui 40 inimest gruppi. Aasta-

31

Rahvusvaheline kokkade võistlus „Chefs without borders” Narvas, aastal 2004

tega läksid vähese õppida soovijate arvu tõttu kaduma tisleri ja müüja erialad põhikooli baasil. Koolitusfirmasid üldse ei olnud, meie kutseõppekeskus oli tegelikult ainus õppeasutus, kes andis kutsealast
haridust ja koolitusi Narvas. Vastuvõtukomisjoni vastutava sekretäri põhiülesandeks oli korraldada
konkursse nii, et mitte kaotada õppida soovijaid, vaid ümber orienteerida neid teistele erialadele, kui
nad konkurssi ei läbinud, või siis hoida nende kontaktandmed ja kutsuda neid järgmisel aastal.
Tänapäeval on demograafiline olukord muutunud ja koolitusteenust osutavate asutuste vahel on tihe
konkurents. Konkursse, kus ühele kohale kandideerib mitu inimest, palju enam ei toimu. Nüüd on
vastuvõtukomisjoni vastutava sekretäri põhiülesandeks klientide nõustamine ja sisseastumisvestluste
korraldamine väljalangevuse vähendamiseks, ka korrektne seadusejärgne asjaajamine, sh erivajadustega isikute ja välismaalaste õpingutele vastuvõtmisel.
Enne 2006/2007. õppeaasta algust oli loodud õppeosakond ja 21. septembril 2006 kolisime sisse uue
õppeosakonna ruumidesse, mis asuvad esimese korruse aatriumis. Õppeosakonda juhatas õppedirektor
Jelena Ditjatkina, tehnikaosakonda Marina Sorgus ja teenindusosakonna juht oli Tatjana Burikova,
tehnikaosakonna sekretär oli Tatjana Špadõreva, teenindusosakonna sekretär Natalja Solovjova, tunniplaani koostav õppekorralduse spetsialist oli Marina Kornejev ja teiseks õppekorralduse spetsialistiks
saingi mina. Meiega koos uutes ruumides töötasid ka täiskasvanute täiendõppeosakonna peaspetsialist Ander Sile ja hankespetsialist Riho Sügis. Minu tööülesanneteks oli tunniplaanis muudatuste
tegemine, pedagoogide tööaja arvestamine, riigieksamite ja vastuvõtu korraldamine. Direktoriks oli
Margus Ojaots , tal oli unikaalne oskus algatada uusi ideid, otsida ja valida töötajaid meie keskuse
jaoks, jagada vastutusalasid ning alati andis ta alluvatele võimaluse tunda vastutust ja au oma töö
tulemuste eest. Olen talle väga tänulik, et ta märkas minus midagi erilist ja kutsus mind õppeosakonda, just tol ajal minu isiklik areng suurel määral algaski. 2007. aasta veebruaris sai õppedirekto-

32
riks meie tänane direktor Riina Veidenbaum. Temalt õpin, et inimesed, nende suhtumine asjadesse ja
väärtused on erinevad ning ma pean oskama kõikidega ladusalt hakkama saada. Riina väljend ”Rahu,
rahu!” on õppeosakonna lahutamatu fraas. Tänapäeval elab meie keskus väga aktiivset elu ja minu
tööülesannete seas on üldhariduskoolides infotundide ja lasteaedades meistriklasside korraldamine,
PR-üritustes, infomessides ja 3 korda aastas toimuvatel laatadel osalemine. Õppeaasta jooksul toimub
nüüd 2 vastuvõttu: talvine veebruaris ja suvine juunist augustini. Nüüd toimusid õppeosakonnas ka
mõned muudatused: Riina on nüüd direktor, Tatjana Burikova sai tema asemel õppedirektoriks, tehnikaerialade juht Jelena Kruglova töötab meiega koos 7. aastat, varem korraldas ta täiendõppeosakonna
spetsialistina kursuseid ja täiendkoolitusi täiskasvanud õppijatele, tema asemel tuli täiendõppeosakonda uus inimene Olga Grigorjeva. Tatjana Norman, kes varem oli arvutiõpetaja ja haridustehnoloog, on nüüd lisaks IT-erialade juht, alles 2014. a sügisel tuli üldharidusest n-ö meie kampa teeninduserialade juhiks Valentina Gorohh.
Kui vaadata tagasi ja hinnata edukaid NVTC algatusi, siis kõige edukam projekt on meistriklasside
korraldamine lasteaedades ja arvutikursused eakatele inimestele. Kõik meie õpetajad, kes seal osalesid,
tulid tagasi säravate silmadega. Edukas ei olnud aga Narva Hokikolledži loomise idee. Selgus, et sportlased tegelikult ei mõtle oma tulevikule, kui nende spordialane karjäär juba lõpeb, ja neil on vaja endale
raha teenida kutsetööga. Sellest ajast alates mulle sportlased üldse ei meeldi.
Kui küsida minu käest , mis on Narva Kutseõppekeskuse õppeosakonna omapära ja millega ta erineb
teistest, siis ütlen kindlalt, et siin tehakse kõvasti koostööd ja suure hoole ja heatahtlikkusega suhtutakse üksteisesse, sest teatakse, et võibolla homne elu pakub meile järgmist, võib-olla võimatut ülesannet ja me peame leidma selleks sobiva lahenduse.“
Lõpetati töölepingud Vassili Pohhovtseviga ja Diana Korkiaineniga.
PHARE „Õpipoisi“ projekti ajal 6.09.– 12.11.2004 töötasid meil järgmised töötajad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jelena Ibragimova
Žanna Gusseva
Jelena Bulejeva
Ljudmila Semjonova
Nadežda Šmeljova
Andrus Kustavus
Tatjana Semjonova
Juri Vlassov
Viktor Koivistanen
Irina Koževnikova
Tatjana Dolgovskaja
Svetlana Kostina
Jelena Kolessova

VI Algas uus, 2005. aasta uute
rõõmude ja muredega
Vaatame algul direktori personalikäskkirju, sest kool vajas veel paljusid võimekaid töötajaid.
Täiskohaga tööd alustas 03.01.2005 finantsjuht Maris Heimo. Komandandiks sai 17.01
Eduard Suurväli (kuid tema lahkus koolist juba maikuu lõpul), 01.02 valiti siseaudiitoriks
Peeter Liinsoo.
Narva Kutseõppekeskus vajas ka sel perioodil eesti keele õpetajaid, sest nii mõnigi, kes oli
eelmisel aastal tööle võetud, lahkus, sest töö oli käinud üle jõu. 03.01 tuli täiskohaga eesti
keele õpetajaks Anna Iljina. Tööd alustas ka Valentina Kulakova, kuid ta lahkus koolist
juba aasta lõpul. Enne uue kooliaasta algust, augustikuus, tuli kooli tööle mitu eesti keele
õpetajat: alates 01.09 vormistati tööle Elle Välja ja tööd alustasid vanemõpetaja Maarja Hein
ja õpetaja Anne Krivani. 02.09 lisandus eesti keele õpetajate perre Elvira Tamm.
Eesti keele õpetajaid tuli juurde veel teisigi: alates 12.09 vormistati tööle Julia Dolgorukova,
19.09 nooremõpetaja Janina Koivistanen. Kuid tööle vormistati inimesi veel mitmele ametikohale: Tatjana Špadõreva – õppesekretäriks alates 09.02.2005; personalispetsialistiks Liane
Mäesepp (alates 21.02.2005); samast kuupäevast kinnitati turunduse projektijuhiks Urmas
Rennit; 01.03 alustas tööd lehtmetallitöökoja projektijuht Aare Mölder ning Marina Sorgus
alustas tööd 11.04.2005 tehnikaosakonna metoodikuna.
■ Maris Heimo, finantsjuht:
„2015. aasta on ka minule n-ö juubeliaasta.
Kümme aastat tagasi, 3. jaanuaril 2005, alustasin
tööd Narva Kutseõppekeskuse finantsjuhina. Aeg
on möödunud märkamatult ja kindlasti seetõttu, et
selle aja jooksul on toimunud koolielus palju huvitavaid arenguid ja sündmusi, on olnud võimalus
koos töötada erinevate toredate kolleegidega.
Otsus tulla Narva Kutseõppekeskusesse tööle ei
tulnud kergelt. Kaalusin tollase direktori Margus
Ojaotsa ettepanekut kaua, töö eeldas esmaspäevast
reedeni Narvas elamist ja tihedat sõitmist kodu- ja
töökoha vahel. Kuid tulevane töö oli uus ja väga
huvitav ning pakkus palju arenguvõimalusi, nii
ma oma otsuse langetasin ja pole kordagi kahetsenud. Kindlasti oli oma osa valiku langetamisel
tõsiasjal, et Narva linn ei olnud minule võõras,
minu vanaema ja ema on siin sündinud ja lapsepõlves sai tihti vanaemal külas käidud. Viimased
25 aastat ei olnud ma küll Narva linna sattunud
ja Sillamäelt läbi sõites imestasin, et mis linn see
siis nüüd on, mida varem ei olnud küll märganud.
Mina alustasin tööd koolimajas, mis oli alles suurte renoveerimiste ootel, koolis õppis pea 2500 õpilast,
Euroopa projektitoetuste abil uuendati pidevalt õppeklasside ja -laborite sisustust, osteti tänapäeva-
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seid õppevahendeid. Narva Kutseõppekeskusel oli õnn olla esimeste kutsekoolide seas, kelle hooned
said ilusateks ja kaasaegseteks. Finantsjuhile oli see muidugi väga töö- ja aruandlusterohke aeg, kuid
sel ajal töötas finantstalituses 3 raamatupidajat ja hankespetsialist. Ehitusperioodist on meeles ühe
huvitava seigana üks tööhommik: kui IV korrusel hostelis ärkasin ja silmad avasin, lehvitasid akna
taga ja naeratasid mulle vastu kaks fassaaditöömeest, sest toa kardinad olid juba kolimise ootel ära
võetud. Oma kauni kooli üle olime ja oleme ka täna väga uhked. Täna on koolil kaks suurt hoonet ära
antud, raamatupidamise töö ja hangete korraldamine finantsjuhi ja ühe raamatupidaja korraldada
ning õpilaste arv juba 1000 piires.
2012. aastal algasid muudatused kooli juhtimises. Lahkus töölt pikaaegne direktor Margus Ojaots.
Perioodil 2012–2014 vormistati päris mitu üleandmise-vastuvõtmise asjaajamise akti. Sellel perioodil
sai ka minule võimalikuks juhtida kooli, anda oma panus ja rakendada oma pikaaegsed koolis töötamise kogemused kooli juhtimisvankri ette. 2014. aasta alguses otsustas direktor Jüri Sasi üsna ootamatult määrata mind, finantsjuhti, direktori ülesannetesse kuni konkursi korras valitava direktori
ametisse määramiseni. Sellest kujunes huvitav ja uusi kogemusi pakkuv aeg, mis kestis ligi 5 kuud.
Veebruarikuu oli koolis sündmusterohke: talvised lõpuaktused, parimate lõpetajate vastuvõtt ja direktori vastuvõtt vabariigi aastapäeval. Direktorina esinemine nendel sündmustel sõnumiga, mis jõuaks
kuulajateni, oli minu jaoks väga oluline, eriti liigutas mind kolleegide soe ja tunnustav tagasiside
vabariigi aastapäeva puhul peetud aktusekõnele. Olen väga tänulik Jüri Sasile, kes hindas minu
võimeid sellisel tasemel, et usaldas minule kooli juhtimise. Samuti olen tänulik kolleegidele, kes sellel
perioodil olid mulle toeks ja andsid mulle enesekindlust ja usku iseendasse.”
17.–18.02 toimusid Lätis õmblusvaldkonna õpilaste rahvusvahelised kutsevõistlused. Seal
esinesid edukalt Narva Kutseõppekeskuse töötajate Natalja Klimova, Galina Bogdanova,
Tatjana Dolgovskaja ja Irina Nevedomskaja õpilased. Käskkirjaga avaldas direktor töötajatele tänu ning määras neile rahalise preemia.
Samuti avaldas direktor käskkirjaga tänu ning määras rahalise preemia Irina Malkusele ja
Irina Eidemillerile, kes valmistasid õpilasi hästi ette raamatupidajate kutsevõistlusteks (nr
71-72 k.).
2005. a maikuus toimusid traditsioonilised üritused Narva kevadlaat ja rallisprint, mis
nõudsid palju energiat, töötunde ja entusiasmi. Kuna üritused õnnestusid suurepäraselt,
maksti ettevalmistajatele ja korraldajatele omavahendite arvelt lisatasu.
Maikuus valmistati inventari Kalda 9 asuvale spordisaalile ja õppeklassile.
I poolaastal 2005 toimusid veel mõned personalialased muudatused:
metoodik Lilia Lopatko määrati täiskasvanute õppeosakonna juhatajaks (1.06.2005, kk nr
91/1-k), õppedirektor Jelena Ditjatkina pidi ajutiselt võtma enda peale teenindusosakonna
juhataja kohustused (03.06.2005) ning direktor lõpetas töölepingud Lars Laasi ja Vello Kivibergiga.
Kolmanda suurürituse Narva suvelaat 2005 ettevalmistamise ja korraldamisega oli seotud
30 töötajat, kellele maksti lisatasu.
2005. a II poolaastal võeti täiskohaga tööle projektijuhiks Tatjana Pudova (03.10.2005, kk
196-k), majandustalituse juhatajana Arvo Toots (17.10.2005, kk 211-k), sama käskkirjaga
vormistati tööle ka asutuse peakokana Indrek Kõverik.
07.11.2005 asus osalise tööajaga äriinkubaatori projektijuhina juhataja kohustes tööle Avo
Viiol (kes oli varem ka kutsehariduskeskuses töötanud).

35
18.11.2005 võeti tööle ERDF projektijuhi assistendi ametikohale Georgi Ignatov. Sellega
lõppesid selle aasta personalimuutused.
2005. a sügisel esines kutseõppekeskuse võrkpallimeeskond väga edukalt Eesti karikavõistlustel, mille eest avaldas direktor tänu ning määras preemia juhendajatele Nadežda Mirošinale ja Viktor Tsvetkovile.
Et sellele aastale joon alla tõmmata, sobib vaadata üle direktori juhtimisalased käskkirjad nr
146– 189. Need annavad ülevaate, kui palju kutseõppekeskus võttis 2005. aasta lõpul vastu
uusi õpilasi. Siin need arvud on.
Vastuvõtukomisjoni protokolli järgi võeti Narva Kutseõppekeskuse õppekohtadele uusi
õpilasi vastu järgmiselt.
Põhikooli baasil
hulgi- ja jaekaubanduse müüja – 33, arvutikasutus-arvutiteenindus – 33, ehitus ja tsiviilrajatised ning ehitaja – 74, erivajadustega müürsepp – 11, elektroonika ja automaatika – 22,
mootorliikurid – 11, autolukksepp – 34, mehaanika ja metallitöö keevitaja – 70, metallitöö –
30, materjalitöötlus, tisler – 22, toiduainetetöötlus ja töötlemine, pagar, kondiiter – 29, erivajadusega kodumajandus – 13, majutamine ja toitlustamine, kokk – 79, laomajandus – 19.
Kokku – 480 õpilast
Keskkooli baasil
Multimeediatehnoloogiad – 37, raamatupidamiseassistent – 42, müüja – 49, ärikorraldus –
37, infotehnoloogia – 43, arvutid ja arvutivõrgud – 38, üldehitus – 37, energiamajandus –
16, elektriseadmete hooldus ja remont – 20, soojusenergiaseadmete hooldus ja remont – 11,
automaatikasüsteemid – 14, keevitaja – 38, mehhatroonika – 25, keevitustoodete tehnoloogia
– 33, rõivaõmblemine – 41, rätsepatöö – 21, tekstiilitehnoloogia – 15, toitlustusteenindus – 32,
hotelliteenindus – 18, turismikorraldus – 17, puhastusteenindus – 18 ja veokorraldus – 42.
Riiklik vastuvõtuplaan oli 585 õpilast, tegelikult võeti vastu 644.

VII 2006. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Aastal 2006 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli arengukavast, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning kooli nõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli 2006. aasta
tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2006. aastal järgmistes valdkondades: arvutikasutus,
audiovisuaalne ja muu meedia, elektroonika ja automaatika, ehitus ja tsiviilrajatised, elektroonika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, koduteenindus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, materjalitöötlus (puit), mehaanika
ja metallitöö, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vabaajaveetmine, tekstiil, rõivaste ja jalatsite valmistamine, toiduainete töötlus ja tootmine, transporditeenused.
Koolis oli kasutusel 52 erinevat õppekava 17 õppevaldkonnas. Seoses kutseõppeasutuste
seaduse muudatustega viidi sisse esialgsed muudatused õppekavades. Riiklike õppekavade kinnitamisega korrastati kooli õppekavad lõplikult. Koostöös teiste Virumaa piirkonna
kutseõppeasutustega asuti korrastama koolides õpetatavaid koolitusvaldkondi, et vähendada erialade dubleerimist piirkonnas.
Õppetöö toimus koolis valdavalt vene keeles. Multimeedia õppegrupis põhihariduse baasil
ja turismikorralduse õppegrupis keskhariduse baasil toimus õppetöö eesti keeles. Õppeprotsessi parendamiseks juurutati Kreenholmi 45 ja Kalda 9 asuvates õppekorpustes ühine
tunniplaan elektroonilises vormis. Samuti asuti juurutama uut koolisisest infosüsteemi.
Kool tegi ajavahemikul jaanuar–juuni 2006 ehitustöid Kalda 9 õppekorpuses, kus olemasolevale hoonele ehitati juurde värvimistöökoda ja abiruumid. Sellest sai metalliõppetöökoda.
Narva Kutseõppekeskus oli Eestis üks 10-st kutseõppeasutusest, mille peahoone renoveeriti Euroopa Liidu ja Eesti riigi eelarve vahenditest. Kreenholmi 45 asuva õppekorpuse I
etapi tööd valmisid 1. septembriks 2006. Koos II etapi ehituste jätkamisega nõudis see
koolilt kokku 2006. aastal 64,9 miljonit krooni.
Kreenholmi 45 asuvasse õppehoonesse sisustuse (arvutid ja mööbel) hankimine läks maksma
ca 3,3 miljonit krooni. Eraldati raha selleks, et 2007. aasta lõpuks Kreenholmi 45 asuva õppekorpuse renoveerimine lõpuni viia.
Perioodil 2005–2007 renoveeriti täielikult Kreenholmi 45 asuv õppehoone, tööde
maksumus oli 125 miljonit Eesti krooni.
Õpilaste kohustusliku toitlustamise alustamine nõudis täiendavaid kulutusi ca 1,5 miljonit
krooni.
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Peahoone renoveerimine, vaade hoovi poolt

Peahoone aatriumi osa ehitus
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■ Tatjana Tsvetkova, söökla juhataja:
„Olen kutsehariduses töötanud üle 20 aasta ja võimaluse korral
õpetan ka edasi. Aga juhus on minu teed muutnud. Nüüd esitan
endale küsimuse: millest on kõik alguse saanud?
Kõik sai alguse 2006. aasta märtsis, kui mind kutsus välja kooli
direktor Margus Ojaots ja tegi ettepaneku hakata tegelema kooli toitlustamise korraldamisega, pakkudes välja söökla juhataja ameti. Tol
ajal, tänu seaduste muudatustele, said alates 2006. aastast kõik põhikooli baasil õppivad õpilased võimaluse tasuta koolilõunaks.
Tuli teha suuremahulist tööd: koostada vastavalt kalorsusele kahe
nädala menüü ning käivitada köögi töö vastavalt seaduse rangetele
nõudmistele.
Paljude aspektidega olin ma teoreetiliselt tuttav, kõik ülejäänud teadmised oli vaja lisaks juurde saada. Programmiga tutvumise eesmärgil
saadeti mind kursustele, kus õpetati menüü koostamist, kalkulatsiooni tegemist ja enesekontrolli
vormistamist. Kursused olid nii Tallinnas kui ka Narvas. Järgmisel suvel aastal 2007 olin ma Tartu
Kutsehariduskeskuses, kus tutvusin nende kooli söökla töö parimate praktikatega.
Sellega nii suure ettevõtmise juhtimisega seotud teadmiste saamine pole lõppenud. Euroopa Liidu
projekti käigus külastasin koos juhtkonna grupiga 2011. aasta juuni lõpus parimaid hotelle ja restorane Valencias Hispaanias. Käisime külas kutsekoolis Centro Superior de Hoteleria y Turismo ja
tutvusime Hispaania köögi menüüdega.
Peale põhilist tööd otsustasin õpetamist mitte jätta. Nii hakkasin 2011. aasta septembris kokaks-praktikajuhendajaks. Praktika käigus saavad meie õpilased võtta kasutusele teoreetilisi teadmisi, õpivad
valmistama lõunat 300–400 inimesele päevas, peamine on aga, et nad saavad kogemuse edasise töö
jaoks oma erialal.”
Kvalifikatsioonieksamid korraldati järgmistel erialadel: raamatupidaja I (sooritamine 100%),
kokk I ( 46%), keevitaja I ( 26%), puhastusteenindaja I ( 86%), ehitusviimistleja I ( 83%),
müürsepp I ( 85%), tisler I ( 50% ), autotehnik I ( 89% ), automaatik I ( 66%).
(Narva Kutseõppekeskuse 2006. aasta aruandest, tähis 2.2-2)

Valik isikkoosseisu käskkirjadest 02.01 – 22.12.2006
1. jaanuarist 2006 suurendati oluliselt töötajate ja pedagoogide palgamäärasid. (02.01 14-k).
Võeti tööle mitmesuguste erialade juhtivtöötajaid: täiskohaga projektijuhi ametikohale sai
Riho Sügis (alates 01.03.2006), raamatupidajaks-kassapidajaks Natalja Romanova (alates
10.04.2006), projektijuhi assistendiks Ander Sile (alates 10.04.2006), õppekorralduse spetsialistiks võeti Marina Kornejeva (alates 03.07.2006), juhiabiks Irena Antson (01.08.2006),
teenindusosakonna juhatajaks võeti Tatjana Burikova (alates 01.08.2006), täiskohaga
kokaks tuli Niina Panfilova (alates 26.08.2006), arendusjuhiks Dmitri Lohmatov (alates
16.10.2006), õppekavade metoodikuna hakkas tööle Erika Kruup (alates 23.10.2006) ja toitlustusteeninduse peaspetsialistiks määrati Argo Kirs (alates 18.12.2006).
Toimus mitmesuguseid asutuse seesmisi personalimuudatusi: 01.07.2006 määrati toitlustalituse juht Urmas Murumäe teenindusjuhi ametikohale, vastavalt poolte kokkuleppele viidi
Tatjana Tsvetkova üle söökla juhatajaks (alates 01.08.2006), Svetlana Prosvetova administraatoriks (alates 01.09.2006), ka Tamara Zverkova sai administraatoriks (26.08.2006).
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Kevadlaadal osales Barbeque võistlustel endine direktor Ago Silde

Ija Ivanova töötas poole kohaga haridustehnoloogi ja poole kohaga projektijuhina projektis
„Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele”.

Uued eesti keele õpetajad:
Anu Tikerpe alates 09.01.2006,
Irina Šutova alates 01. 09.2006,
Veronika Ermilova osalise tööajaga, alates 01.09.2006,
Anna Iljina alates 01.09.2006,
Jelena Pekarskaja alates 01.09.2006, osalise tööajaga.

Toetustest töötajatele
Direktor Margus Ojaots määras käskkirjaga töötajatele toetusi lapse sünni, pereliikme
kaotuse, kõrgkooli lõpetamise, abiellumise, kutseeksami eduka sooritamise jms puhul. 2006.
aastal oli toetuse summa tavaliselt 1000 krooni, hiljem see tõusis.
17. 08. 2006. a kk nr 109-k määras direktor eelarve vahenditest lisatasu Kreenholmi 45 asuva
hoone rekonstrueerimistööde I järgu tööde käivitamise lisaülesannete täitmise eest kõikide
osakondade juhtidele, töölistele ja õpetajatele.
Omavahenditest maksti ka Narva kevadlaada, rallisprindi ja suvelaada ettevalmistajatele,
korraldajatele ja organiseerijatele.
Aasta lõpul said kõik Narva Kutseõppekeskuse töötajad tulemustasu.
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Seisuga 31.12.2006 õppis kooli formaalõppes 2257 õpilast, mis oli 63 õpilast vähem kui aasta
varem, ja täiendõppes osales 2006. aasta jooksul 609 õppurit. Riiklik koolitustellimus täideti
98%, avamata jäid metallitöötlemise eriala õppegrupp ja energiamajanduse õppegrupp keskhariduse baasil. Õpilaste arvu vähenemist võis täheldada järgmistes valdkondades: hulgi- ja
jaekaubandus, tekstiil, rõivaste ja jalatsite valmistamine; elektroonika ja energeetika. Populaarsemad erialad olid ehitusvaldkonna ja kokaeriala.
Õpikeskkonna kujundamisel ja planeerimisel arvestati prognoosiga, et õpilaste arv formaalõppes langeb aastaks 2012 tasemele 1600–1700 õpilast. 2007/2008. õppeaasta lõpuks planeeriti koondada õppetöö maksimaalselt Kreenholmi 45 asuvasse õppekompleksi. Arvestades õpilaste arvu edasist vähenemist planeeriti õppetöökoja juurdeehitus Kreenholmi 45
asuva õppekorpuse juurde aastatel 2010–2012.
2006. a korraldas OÜ Lohelend õpilaste ja töötajate rahulolu-uuringu. Rahuloluküsitlus
toimus 2006. aasta novembri lõpul Narva Kutseõppekeskuses. Selles osales 970 õpilast ja 166
töötajat ning küsimustik võrdles õpilaste ja töötajate hinnanguid erinevate haridusprobleemide kohta. Järeldustes nenditi:
* Õpilastele meeldib koolis rohkem kui töötajatele, samas tulevad töötajad hommikuti kooli
parema tundega
* Õpilaste hinnangul lubab koolist omandatav haridus märksa paremini hakkama saada kui
töötajate arvates
* Kooli juhtimise suundade positiivsuse osas on nii õpilased kui töötajad ühel meelel jne.
Kui uuring oli lõppenud, tutvustas uuringu tegija tulemusi kooli töötajatele.
■ Marina Kornejeva, õppekorralduse spetsialist:
„Olen Narvast pärit, õppinud ülikoolis vene filoloogiat. Tulin Narva Kutseõppekeskusesse tööle juba
2006. aastal. Olen töötanud kooliõpetajana ka Narva
kolledžis. Mind kutsus kutseõppekeskusesse tööle
direktor Margus Ojaots. Olen väga rahul, et siia tööle
tulin. Siin on kool olnud pidevas arengus, võetakse
kasutusele uusi programme, kasutatakse uusimat
tehnikat. Oli võimalik endal edasi areneda, kõike
uut proovida. Praegu on minu hooleks jäänud kooli
tunniplaani tegemine. Erialasid on palju, õppegrupid
erinevad, varem oli seda teha küllaltki keerukas. Nüüd,
kasutades kaasaegset tehnikat saan teha seda kiiresti ja
hästi. Töö õhkkond on koolis hea, saame kõik omavahel
hästi läbi ning juhtkond on hooliv”.
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Renoveerimise käigus sai ehitatud uus parkla

12. detsembri 2006. a kk nr 103-2 minister Mailis Repsi allkirjaga moodustati Narva Kutseõppekeskuse nõukogu järgmises koosseisus:
1. Arne Piirimägi, Haridus- ja Teadusministeeriumi koolivõrgu büroo Virumaa piirkonna
peadirektor;
2. Tarmo Tammiste, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Narva linnapea;
3. Maie Metsalu, Tööturuameti Ida-Virumaa osakonna juhataja;
4. Toomas Tapupere, Eesti Puutööliidu esindaja , AS-i Repo Vabrikud müügidirektor;
5. Aleks Ratas, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, AS-i Energoremont personalijuht;
6. Aksel Ers, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, Balti Elektrijaama juhataja;
7. Valeri Mjatshin, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, AS-i Narova juhataja;
8. Tõnis Seesmaa, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja esindaja, AS-i Silmet Kinnisvara juhataja;
9. Jüri Riives, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, Masinatööstuse Liidu juhataja;
10. Aivo Raud, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja esindaja, ARZA Grupi juhatuse liige ja
omanik;
11. Thor-Sten Vertmann, Eesti Tööandjate Keskliidu esindaja, tööturunõunik.
(nimekiri koostatud „Kutseõppeasutuse seaduse § 27 lõike 1 alusel).

VIII 2007. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Sellel aastal olid kooli ees tähtsamateks ülesanneteks
1.
2.
3.
4.
5.

uute kooli õppekavade, erialade, õppemeetodite väljatöötamine;
kooli infosüsteem ja intraneti arendamine;
õppekorpuses Kreenholmi 45 renoveerimise lõpetamine;
ettevõtte ja koolipraktikal õppeülesannete orienteerimine reaalsetele tulemustele;
kooli juhtimise kvaliteedisüsteemi väljatöötamine.

Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2007. aastal järgmisi valdkondi: arvutikasutus, audiovisuaalne ja muu meedia, elektroonika ja automaatika, ehitus ja tsiviilrajatised, elektroonika ja
energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, koduteenindus, majandusarvestus
ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, materjalitöötlus (puit), mehaanika ja metallitöö,
mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vabaajaveetmine, tekstiil, rõivaste ja jalatsite valmistamine, toiduainete töötlus ja tootmine, transporditeenused.
Koolis oli kasutusel 52 erinevat õppekava 17 õppevaldkonnas. Jätkus riiklike õppekavade
kinnitamine Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ja kooli õppekavade viimine vastavusse kinnitatud nõuetega. Koostöös teiste Virumaa piirkonna kutseõppeasutustega jätkati
koolides õpetatavate koolitusvaldkondade korrastamist, et vähendada erialade dubleerimist
piirkonnas. Kahjuks olid tulemused selles osas vähesed.
Narva Kutseõppekeskuse tellimusel korraldas OÜ Lohelend 2007. aasta aprillis ja mais
töötajate, õpilaste, vilistlaste ja tööandjate küsitlused. Töötajad ja õpilased said vastata küsimustele internetis ja paberil, vilistlased internetis, tööandjatega tehti intervjuud.
Küsitluses osales 960 õpilast, 166 töötajat, 36 vilistlast ja 15 tööandjate esindajat Ida-Virumaalt.
Järeldused olid järgmised:
•
•
•
•

Vilistlased nägid kooliperioodi positiivsemalt kui töötajad või õpilased, omandatud
hariduse läbilöögivõimes olid õpilased kõige ootusrikkamad
Tööandjad hindasid Narva Kutseõppekeskuse mainet kõrgelt
Kõige agaramad Narva Kutseõppekeskuse soovitajad olid vilistlased, kes olid ka kõige
uhkemad seal õppimise üle
Töötajad õpilasi kohusetundlikeks ei pidanud, küll aga tööandjad

Narva Kutseõppekeskus osales aastatel 2004–2006 Norra-Eesti koostöös korraldatud koolitusprojektis „Erivajadusega õpilane tavakoolis”. Projekti koolitusosa sai läbi, lõppkonverents toimus 1. märtsil 2007 Oru hotelli konverentsikeskuses (Tallinn, Narva mnt 1208).
Kõik konverentsil osalenud said tunnistuse kursuse läbimise kohta ning vast valminud
projektikogumiku. Narva Kutseõppekeskusest oli konverentsile kutsutud Jelena Kolessova
ja Svetlana Kostina.
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Peahoone I etapi renoveerimise pidulik lõpetamine aastal 2007

Direktori käskkirjaga võeti tööle:
1.
2.
3.
4.
5.

Riina Veidenbaum õppedirektori ametikohale alates 12.02.2007;
Kaarel Patlep autovaldkonna juhiks alates 17.07.2007;
Ene Valgemäe majutus-toitlustusvaldkonna juhiks alates 21.08.2007;
Anna Vorobjova PR-spetsialistiks alates 21.08.2007;
Ljudmila Karaseva ehituse valdkonna juhiks alates 12.11.2007.

Mitmete töötajate palgamäär tõusis tagasiulatuvalt 01.01.2007 tunduvalt.
■ Riina Veidenbaum, õppedirektor 2007–2014, direktor alates 25. juunist 2014. a:
„Olen sündinud ja kasvanud Kuressaares, abielu kaudu jõudnud Virumaale. Esimesel kohtumisel
2007. aasta jaanuaris ütles direktor Margus Ojaots, et ta teeb kooli, kus õpilane on tähtsuselt number
üks. See lause sai kodust eemal töötamise kasuks otsustamisel määravaks. Olin oma senises töös õpetajana, kooliinspektorina, haridus- ja kultuuriosakonna juhatajana lähtunud põhimõttest, et kool on
õpilase jaoks, kellele on loodud parimad tingimused õppimiseks ja samal ajal on töötajatele loodud väga
head tingimused töötamiseks.
Narva Kutseõppekeskuses alustasin tööd 2007. aasta veebruaris. Sisseelamise aeg möödus kiirelt,
esimeseks tööks oli õppekorralduse läbimõtlemine ja vastavusse viimine seaduse nõuetega, uueks õppeaastaks pidid valmima riiklike õppekavade alusel kooli õppekavad. Esimese paari nädalaga sai selgeks,
et õpetajad ei pea õppekavade koostamist endi ülesandeks, kuna koolis töötas õppekavade metoodik. Kui
aga töötaja otsustas töölt lahkuda, ei pidanud ma õigeks uue leidmist, vaid lubasin koolijuhile, et teen
kõik endast oleneva, et õpetajad mõistaksid õppekavade koostamise olulisust ja hakkaksid oma parimat
oskusteavet kirja panema. Mõnes valdkonnas tulid tulemused kiiremini, mõnes aeglasemalt, kuid
paari-kolme aastaga oli meie koolis suurel osal õpetajatel õppekavade koostamise vajadus arusaadav ja
süsteem selge.
Tööd alustades puutusin kokku töötajatega, kes vestluses eesti keele õppimise üle ütlesid, et Narvas ei ole
praktiseerimise võimalusi. Julgustasin kaasvestlejat siis ja teen seda tänagi lubadusega, et minuga saab
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harjutada. Rõõmustab, et aastate jooksul on paljud kolleegid iseseisvalt õppides ja sihikindlalt harjutades
saavutanud väga hea keeleoskuse. Kinnitust on taas saanud teadmine, et kui ise tahta, saab õppida alati,
iga päev toob uusi võimalusi. Viimasel paaril aastal räägime sellest, et tiheda rahvusvahelise koostöö
tingimustes peab meie kooli õpetaja oskama lisaks eesti ja vene keelele ka inglise või saksa keelt.
Õppetöö korraldamine vastavalt kehtivatele seadustele ja määrustele on iga kooli ülesanne, kogu
süsteemi ülesehitamine sai toimuda ainult koostöös. Õppeosakonna töötajate pühendumine, töökus,
ühiselt parimate lahenduste leidmine õpilastele õppimiseks ja arenemiseks ning töötajate toetamine on
olnud tulemuslik. Kokkulepitu on täitmiseks ja tööalaste eksimuste puhul vesteldi konkreetse töötajaga, oluline on saavutada arusaamine ja tulevikus vigu mitte korrata.
Õppekorralduse planeeringus saavutasime uue taseme 2008. aastal, kui osakonnajuht Tatjana Burikovaga, tänase õppedirektoriga, käisime kogemusi omandamas Tartu Kutsehariduskeskuses. Alates
2008/2009. õppeaastast saab iga õppealal töötaja õppeaasta alguses kätte õppekavade moodulite alusel
koostatud õppeaasta planeeringu. Läbiarutatud planeering loob töötajas kindlustunde, mis on rahuliku töö aluseks. 2015. aastal on erialajuhid õppekavade koostamise vedajad, tegevuse esmased planeerijad ja töö kavandajad, õppedirektoriga tihedas koostöös leitakse lahendused.
Aasta-aastalt õppisid kooli erinevate osakondade töötajad tajuma kooli kui tervikut, mille arengut
toetab iga töötaja oma tööga, selgeks on saanud, et oma tegevustes õnnestume ikka kolleegidega koostöös.
2014. aasta kevadel kaalusin kolleegide palvel kandideerimist direktori ametikohale, põhjaliku mõtlemise järel otsustasin dokumendid saata ministeeriumisse komisjonile. Juuni alguses tuli otsus –
komisjon tegi haridus- ja teadusministrile ettepaneku nimetada mind ametisse. 25. juunil alustasin
direktorina tööd sooviga arendada töötajatega ühiselt meie kooli, teha õppijat toetavat koostööd, õppida
parimatest praktikatest ja jagada oma kogemusi.
Tänaseks on minu õpipoisiaasta lõppenud, nimelt ütlesin töökohapõhise õppe pooldajana koolijuhina
tööd alustades, et olen iga päev töökohapõhises õppes õpipoiss – kutsekooli direktori ametis puudusid
kogemused. Olen tänulik kolleegidele, kes usuvad, et koos saavutame palju. On selgunud, kes tahab
ühiselt koos valitud teed käia ja olla iga päev seotud Euroopa Liidu ühe idapoolsema kutseõppekeskuse
edendamisega. Tulla iga päev rõõmuga tööle, teha südamega tööd, samal ajal tööd mitte südamesse
võttes ning päeva lõppedes minna rõõmuga koju. Kes seda kõike pole soovinud, on leidnud uued väljakutsed. Narva Kutseõppekeskuses töötamise kogemus kinnitab – me ei karda koolitada töötajaid, kes
võivad teise töö valida ja lahkuvad, halvem on võimalus, et töötaja ei soovi õppida ja ära ka ei lähe.
Olen kindel, et meie tänased töötajad hindavad üha rohkem võimalust õppida iga päev ja meie kooli
lõpetajad võtavad ellu kaasa teadmise, et õppimine ei lõpe kunagi.”

2007/2008. õa I poolaasta kutseeksamite koondaruanne
Erialad

Õppis kursusel

Oli eksamil

Sooritas eksami

1. Raamatupidamise assist.
2. Kokk
3. Puhastusteenindaja
4. Autolukksepp, -tehnik
5. Keevitaja
6. Automaatika
7. Üldehitus, ehitusviimistleja
8. Tisler

17
35
29
19
90
31
70
14

12
10
15
11
53
27
52
4

12
6
15
11
5
18
50
4

Kokku:

305

184

121

					

Ei sooritanud eksamit 56, ei ilmunud eksamile 7
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Narva Kutseõppekeskuse 7 aastapäeva pidulik tähistamine

Alates 2007/2008. õa võeti kasutusele e-kool ja paberkandjal päevikud jäid ajalukku.
Tegevuste planeerimisel kujuneb süsteem, kus septembriks koostatakse uue õppeaasta tegevuskava, mille täitmine vaadatakse üle ja vajaduse korral täiendatakse seda eelarveaasta
tegevuskava koostades jaanuaris.
2007. aasta augusti õppenõukogus lepiti kokku, et koolis õpinguid sügisel alustanud sooritavad õppe lõppedes, kui erialaliit korraldab, kutsekvalifikatsioonieksami. Samuti lepiti
kokku, et kutseõpetajad sooritavad samuti eriala kutseeksami, siis on olemas kindel arusaam,
mida jagada oma õpilastele. 2008. aasta kevadsuvel algas eksamite sooritamine, esialgu ei
läinud see kergelt, kuid kooli juhtkond toetas töötajaid ja vajadust mööda korraldati transport teise kooli eksamile. Eksami sooritanud töötajatele hakkas kool maksma lisatasu.
2007/2008. õa said töötajad esmakordselt õppeaasta alguses kalendri, milles oli kooli informatsioon. Alates järgmisest õppeaastast koostasid õppedirektor ja osakonnajuht põhjaliku
õppeaasta planeeringu, mis trükiti kooli töötaja kalendrisse.
5.10.2007 korraldas kool üleriigilise riigiametnike foorumi.
10.12.2007 andis kooli nõukogu esimees kooli juhtkonna tööle hinnangu – teete sisulist tööd.
Kooli võistkond esines edukalt Balti riikide kutsekoolide meistrivõistlustel lauatennises ja
saavutas I koha. Samuti oli kooli võistkond edukas Eesti kutsekoolide karikavõistluste ja
Eesti kutsekoolide meistrivõistluste koondarvestuses, saades II koha. Juhendajatele määrati
preemia.

Väljavõtteid 2007. aasta personalikäskkirjadest:
1. Lõpetati töölepingud Avo Viioliga, Erika Kruupiga, Kalle Kivistikuga, Irina Kulperiga, Marina Sorgusega, Aivar Vainoga, Indrek Põdraga ja Üllar Hallmägiga. Põhiliselt
lõpetati töösuhe töötaja taotlusel. Ainult Kalle Kivistiku töölepingu tähtaeg sai täis.

46

Narva ansambel Avenue kasutas kooli uut helistuudiot oma laulu salvestamiseks

2. Projektijuht Dmitri Lohmatovi töölepingu lõpetamise tõttu jätkas õppedirektor Riina
Veidenbaum alates 11.06.2007 kuni 31.12.2007 projekti „Partnership East“ juhtimist (kk
18.06.2007 nr 88-k).
3. Eesti keele õpetajateks võeti Vladimir Zubarev täiskohaga alates 27.08.2007 ja osalise
tööajaga eesti keele nooremõpetaja Viktoria Vihhareva alates 29.08.2007 ( kk 27.08.2007
nr 157-k ja 29.08.2007 kk nr 161-k).
Narva rallisprindi 2007 korraldamise, Narva suvelaada ettevalmistamise ja korraldamise
eest maksti spetsialistidele direktori käskkirja alusel lisatasu. Samuti maksti õpetajatele lisatasu projektide ettevalmistamise eest.

Majandustegevusest
Aastal 2007 jätkus Narva Kutseõppekeskuses õppekeskkonna parendamine ja vastavusse
viimine tänapäeva nõuetega:
ERDF-i projekti ajal valmis Kreenholmi 45 asuv õppekorpus täielikult 01.10.2007. a. Ehitustegevuste maksumus oli 2007. aastal ca 42,1 milj krooni, mis jagunes järgmiselt : ERDF 24
milj krooni, riigi osalus 10,7 milj krooni, kooli oma osalus 7,4 milj krooni; õppehoonesse
Kreenholmi 45 sisustuse (arvutid ja mööbel) hankimine ca 3,5 milj krooni. Need olid selle
tegevuse otsesed kulud. Sinna tuli juurde arvestada kogu töötajaskonnal olnud täiendavad
lisaülesanded, mis olid seotud pidevate kolimistega ja töö ümberkorraldustega.
Aasta jooksul parendati Kalda 9 asuvas õppekompleksis õppetingimusi ca 4,1 milj krooni
ulatuses. Nendeks töödeks olid ventilatsioonisüsteemide väljaehitamine töökodadesse
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ja auditooriumidesse, erivajadustega inimestele ligipääsuteede võimaldamine õppehoonetesse, sisemiste remonttööde lõpetamine Kalda 9 A asuvas korpuses ja õppetingimuste
parendamine õppetöökodades.
Narva Kutseõppekeskuses toimusid 2007. aastal järgmised suuremad õpilasi ja õpetajaid
arendavad projektid:
1. „OPEN WINDOWS” meetme Guntvig 2 käigus parendada töötutega ja invaliididega
tehtava väljaõppe meetodeid.
2. „Ida-Virumaa turismisfääri arendamine kasutades Euroopa kogemusi”, Leonardo da
Vinci programm.
3. „Ammatillisen koulutuksen ja työelämän suhteiden osaamisverkosto/VETWORK”,
Interreg III A.
4. „Töökohapõhise õppevormi ( õpipoisikoolituse) rakendamine kutseharidussüsteemis”,
ESF meede 1.1.
5. „INNOMET II – innovaatilise inimressursside arendussüsteemi rakendamine Eestis”,
ESF meede 1.1.
6. „Eestikeelse õppe ja õppevara arendamine muukeelsetes kutsekoolides”, ESF meede 1.1.
7. „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele”, ESF meede 1.1.
8. „Õppekava elektroonikaseadmete koostaja, väljatöötamine ja rakendamine”, ESF meede
1.1.
9. „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides”, ESF
meede 1.1.
Seisuga 31.12.2007 õppis koolis 1735 õpilast formaalõppes, mis oli 522 õpilast vähem kui
aasta varem. Täiendõppes osales 2007. aasta jooksul 1003 õppurit, mis oli 397 õppurit
rohkem. Riiklik koolitustellimus täideti 80%. Selleks aastaks oli koolil koostatud liiga opti-

Kutsekoolide vaheline kokkade kutsevõistlused aastal 2007
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mistlik vastuvõtuplaan, seetõttu jäi koolitustellimus täies ulatuses täitmata. Uute õpilaste
arv vähenes iga aastaga. Populaarsemad erialad olid ehitusvaldkonna ja IT-erialad.
Kooli tegevuse auditeerimiseks töötas audiitor aasta tööplaani põhjal ja kooli raamatupidamist auditeeris eraldi audiitorfirma. Sisekontrollisüsteem toimis nii õppe-kasvatustöös kui
ka finantskontrollis. Asutuse varad olid valvatud, sõlmitud olid turvateenistuse lepingud.
Eelarvekulutuste tegemine toimus kindla kinnitatud korra alusel ning kulutusi tehti valdkondadepõhise alleelarvete alusel.
Koolis oli aastal 2007 keskmiselt 170 ametikohta. (Narva Kutseõppekeskuse 2007. aasta tegevusaruandest 27.02.2007, nr 2-6/42)

IX 2008. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
2008. aastal jätkati tasakaalustatud arengustrateegiat, tähtsamad ülesanded olid
1. õppeasutuse personali arendamine;
2. õppeasutuse digitaliseerimine;
3. auditoorse õppetöö ületoomine Kreenholmi 45 asuvasse õppekompleksi. (Kalda 9
asuvasse õppekompleksi jääksid alates 2009/2010. õppeaastal ainult töökojad);
4. õpilaste väljalangevuse vähendamine;
5. erinevate õppevormide arendamine;
6. sisekontrolli süsteemi täiendamine ja arendamine.

Õppeasutuse personali arendamine
Narva Kutseõppekeskuse personalipoliitika kinnitati 17.01.2008 direktori käskkirjaga nr 14.
Kooli töö edukuse tagab kompetentne ja motiveeritud personal. Personalipoliitika loob
eeldused kõigi kooli töötajate võrdseks kohtlemiseks, see arutatakse läbi kooli juhtkonnas ja
kooskõlastatakse kooli nõukogus konsensuse põhimõttel.
Kooli väärtused on professionaalsus, kliendikesksus, avatus, sihikindlus ja julgus võtta
vastutust. Professionaalsus on oma eriala põhjalik tundmine, maksimaalsete tulemuste saavutamine, orienteeritus kliendile ja ühiskonna nõudmistele, efektiivsus kõiges ning pidev enesearendamine.
Personali planeerimine toimub lähtudes kolmest aspektist: uue personali võtmise, olemasoleva personali edutamise, ümberpaigutamise, arendamise ja personali lahkumise aspektist.
Uue personali valikul arvestatakse kõrge professionaalsuse kõrval ka olemasoleva personali
eripäradega ja meeskonda sobivusega.
Kool soosib igati töötajate enesearengut ja koolitust, mõõdab töötajate töötulemusi, hindab
neid, tasustab konkurentsivõimelise palgaga, edutab parimaid, premeerib ning maksab lisatasu.
Seoses uute meetodite ja vahendite kasutuselevõtmise ja tööjõu optimeerimisega peab kool
oluliseks propageerida tervislikku ja sportlikku eluviisi.
Töötajaile korraldatakse ühiseid ettevõtmisi, üks kord aastas tervisekontrolli päevi. Töötajad
varustatakse ajakohaste töövahenditega.

Õppeasutuse digitaliseerimine
Osaleti üritustel: Orientiir, kevadlaat, rallisprint, suvelaat, Teeviit. Üritustel kasutati arvutiteenuseid, reklaammaterjale, foto-, video- ning audioteenuseid.
Arvutivõrgu laiendamine ja arendus: võrguseadmete soetamine, paigaldus ja häälestamine.
Uue riistvara soetamine: koolile ostetud 86 LCD-monitoridega lauaarvutit Kreenholmi 45
asuva õppekompleksi M- ja N-korpuse õppeklassi. Varustatud uus arvutiklass N 402-ga.
Õppeklassidesse paigaldatud 36 dataprojektorit.
Uue helistuudio riist- ja tarkvara soetamine.
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EL Leonardo da Vinci programmi välispraktikal ehitasid õpilased oma kätega kuulsa silla

Kalda 9 asuva õppekompleksi ajakohastamine, WiFi levialade laiendamine Kalda 9 õppekorpustes.
Arvutivõrgu arendamise projekt: Narva linna haridusasutuste fiiberoptikavõrgu ümberehitamine, mille tulemusena seoti Kreenholmi 45 ja Kalda 9 õppekorpused otseselt optilise
kaabliga.
Kooli infosüsteemi käivitamine: serveri ettevalmistus, andmete üleviimine, häälestus ja
administreerimine.

Narva Kutseõppekeskuse valdkondade töö ümberkorraldamine
(direktori kk 07.01.2008 nr 6)
Kehtestan alates 02.01. 2008 loetletud valdkondade alluvuse alljärgnevalt:
1) teenindusosakonna juhataja Tatjana Burikovale:
elektroonika ja automaatika valdkond
elektrotehnika ja energeetika valdkond
2) õppedirektor Riina Veidenbaumile:
ehitus ja tsiviilrajatised materjalitöötlus (puu, paber, plast, klaas) mehaanika ja metallitöö
mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika
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Ürituste läbiviimise töögrupid (direktori kk 17.01.2008 nr 13)
Moodustan töögrupid Narva Kutseõppekeskuse väli- ja PR-ürituste kvaliteedi ja efektiivsuse parendamiseks alljärgnevalt:
Orientiir ja Teeviit: Riina Veidenbaum, Tatjana Burikova, Maris Heimo, Aleksandr Girejev,
Aleksei Tihhomirov, Ander Sile, Indrek Kõverik, Argo Kirs, Anna Dudnik, Jekaterina
Prokatšova, Maria Dragunova, Ene Valgemäe, Tatjana Dolgovskaja, Jelena Zabegajeva ja Ilja
Simagin.
Rallisprint: Maris Heimo, Aleksandr Girejev, Aleksei Tihhomirov, Ander Sile, Indrek
Kõverik, Arvo Toots, Raivo Johannes, Arvo Laur, Reeno Kullamä, Kaarel Patlep ja Ilja
Simagin.
Laadad: Maris Heimo, Arvo Toots, Aleksandr Girejev, Tatjana Burikova, Ander Sile, Indrek
Kõverik, Jekaterina Prokatšova, Maria Dragunova, Tatjana Dolgovskaja, Jelena Zabegajeva,
Ene Valgemäe, Ilja Simagin ja Argo Kirs.
29.01.2008 direktori käskkirjaga nr 17 muudeti kooli praktikakorraldust, ajakohastades selle
valdkonna dokumente, sisu ja hindamist.
20.02.2008 direktori kk nr 43 kinnitati õppeosakonna tegevuskava, mis oli väga põhjalik,
puudutas kõiki valdkondi, töötajaid, oli antud planeeritav tegevusaeg ja saavutatav tulemus.
01.01.2008 oli Narva Kutseõppekeskuses valminud üldine tuleohutusjuhend, mis puudutas
nii Kreenholmi 45 hoonet ja ümbrust kui ka Kalda 9 kõiki hooneid ja territooriumi. Olid
valminud kõik sellekohased plaanid ja skeemid.

Igal aastal korraldab õpilasesindus jõulunädala.
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Direktori 29.02. 2008.a kk-ga nr 51 moodustati keskuses koolimeenete valmistamise vähempakkumiste läbivaatamiseks komisjon koosseisus: komisjoni esimees – Ander Sile, liikmed
– Riho Sügis ja Arvo Toots.
09.05.2008 Narva Kutseõppekeskuses korraldatava üleriigilise raamatupidajate kutsevõistluse tõttu kinnitati (kk 28.03.2008 nr70) organiseerimistoimkond järgmises koosseisus:
1. Jelena Zabegajeva, koordinaator, žürii ja lektori tegevuse koordineerimine, ekskursiooni organiseerimine;
2. Irina Malkus, õpilaste ettevalmistamine võistluseks, päevakava ja kutsete organiseerimine;
3. Irina Eidemiller, õpilaste ettevalmistamine konkursiks, päevakava ja kutsete organiseerimine;
4. Maarja Hein, osalejate/külaliste registreerimine, igakülgne keeleabi kutsevõistluse
organiseerimise käigus;
5. Aleksandr Girejev, dokumentide vormistamine ja trükkimine, fototeenus;
6. Ija Kolberg, arvepidamine;
7. Indrek Kõverik, toitlustamine;
8. Aleksei Tihhomirov, tehniline varustatus (arvutid);
9. Elyanna Romanova, tehniline varustatus ja ruumiküsimused (arvutiklass, saal);
10. Arvo Toots, majutus.
07.03.2008 pidid pedagoogid esitama oma ettepanekud „Pedagoogi 2008/2009. õppeaasta
eneseanalüüsi” vormi kohta. Pedagoogide ettekanded pidid valmis olema 18. juuniks 2008.
Täitmist pidi kontrollima personalispetsialist Eve Lulla.
Aprilli- ja maikuus pidi kutseõppekeskus võõrustama pedagooge Gruusiast. Vastuvõtuks oli vaja planeerida raha (toitlustamine, kultuuriprogramm, olmekulud jt). Kõnealuste
kulude sihipärase kasutamise eest vastutas Ander Sile.

Väljavõtteid direktori personalikäskkirjadest:
I poolaastal võeti tööle: täiskohaga töökeskkonna spetsialist Jüri Kuzmin alates 04.02.2008
(kk nr 19-k); täiskohaga ehituse valdkonna juht Heini Reiman (kk nr 48-k); muudeti ümber
Riho Sügise töögraafik – ta hakkas Kreenholmi 45 õppehoones tööle esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 8.00–17.00, töötas keskuses 0,65 koormusega, ülejäänud aja töötas ta Ida-Virumaal.
Kuna õppetöö maht vähenes, siis ametikohtade koondamise tõttu koondati tehnikaosakonnast üks vene keele õpetaja ametikoht (kk 30.04.2008 nr 80).
02.06.2008. a võeti täiskohaga personalispetsialistiks Erika Skobioale ( kk nr 102- 1k). Ta
hakkas tööle Eve Lulla ametikohal.
Töölepingu tähtaja möödumise tõttu lõpetati töösuhe 20.06.2008. a Kalle Kivistikuga.
II poolaastal võeti tööle: täiskohaga õpetajaks-grupijuhiks Ljubov Kaalik alates 11.08.2008.
a (kk 11.08.2008 nr 140-k); huvijuhiks Anna Tereshchenko alates 18.08.2008; multimeedia
õpetaja ametikohale osalise tööajaga Kalle Kivistik alates 01.09.2008 (kk 04.09.2008 nr 155-k);
alates 01.09.2008 töötas haridustehnoloogi ametikohal Tatjana Norman; täistööajaga võeti
tööle alates 06.10.2008 täiendõppeosakonna juhataja ametikohale Inga Kalvist; Riho Sügis
juhtis perioodil 01.10.2008–31. 12. 2009 ESF projekti „Seadmed praktikabaaside uuendamiseks” (kk nr 225-k 24.10.2008); alates 03. 11.2008 võeti täiskohaga tööle tehnikaosakonna
juhataja kohusetäitjaks Ain Uiga.
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■ Anna Tereshchenko, huvijuht:
„2000. aastal avas Narva Kutseõppekeskus oma uksed uues majas.
Õpilasomavalitsus töötas alates esimesest päevast, õpilased võisid väljendada oma arvamusi kutseõppekeskuse
töö kohta ning teha oma ettepanekuid
erinevates küsimustes.
2007. aastal külastasid õpilasomavalitsuse esindajad Pärnumaa Kutsehariduskeskust eesmärgiga tutvuda
Pärnumaa
Kutsehariduskeskuse
õpilasomavalitsuse tööga ning luua
omavahelisi sidemeid. Samal aastal
käisid Pärnu esindajad külas Narva
õpilastel.
Hakkas tööle noorteteater. Esimene
etendus Narva Kutseõppekeskuse
ruumides oli „Truffoldino”, mille
esietendus oli 2008. aasta märtsis
Narva linna kultuurimajas Rugodiv.
Mina töötan Narva Kutseõppekeskuses
huvijuhina alates 2008. aastast. Samal
aastal hakkas laienema õpilasesinduse
tegevus.
Töö noorte inimestega käib erinevates suundades: õpilasomavalitsus, huviringid, töö ühiskondlike
organisatsioonidega ( noortekeskused, kultuurikeskused, teiste koolide õpilasomavalitsused).
Aktiivselt töötab ja areneb noorteteater UNDERWORLD, kus osalevad kooli õpilased.
2009. aasta septembris algas töö väga mahuka projektiga: hakkasime tegema filmi „Legend Narva
neiust”. Projekti erisuseks oli see, et filmi valmistamisest võtsid osa erinevate erialade õpilased: multimeedium – filmivõtted, monteerimine, helindus; rõivaõmblemine – oli valmis tehtud ca 40 keskaegset
kostüümi; kokad – valmistasid sööki; turismikorraldus – filmivõtete tegemise kava ja marsruut;
ehitajad – tegid dekoratsioone; metallierialade õpilased valmistasid mõõku ja ajaloolisi tuleasemeid.
Filmi esilinastus toimus 2010. aasta juunis.
Õpilasomavalitsuse liikmed võtavad osa kõikidest üritustest. Need on messid (Teeviit, Orientiir),
laadad ( kevadlaat, suvelaat ja talvelaat), infotunnid Narva koolides.
2014. aasta novembris alustasime uue suurema projektiga – teha film vilistlastest, kuidas nad leidsid
oma tee pärast kooli lõpetamist. Filmi nimetuseks on „Edulugu”, esilinastus toimub 2015. aasta
oktoobris, Narva Kutseõppekeskuse 15. aastapäeva tähistamise ajal.”
Lõpetati töösuhted: 11.07.2008 Erika Skobioalega; 8.09.2008 Liilia Lopatkoga; 16.09.2008
Heini Reinmaniga ja 21.10.2008 Maarja Heinaga. Töölepingud lõpetati töötajate algatusel.
Direktori käskkirjade alusel maksti ühekordset preemiat juhendajatele noormeeste võrkpalli
meistrivõistluste võitmise eest (23.04.2008 nr 64-k) ja kooli võistkonna I koha saavutamise
eest Eesti Kutsekoolide Spordiliidu karikavõistlustel (24.10.2008 nr 224-k).
Direktori juhtimisalased käskkirjad (18.12.2008 nr 189)
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2010. aastal valmis huvijuht Anna Tereshchenko juhendamisel kooli esimene täispikk film „Legend Narva neiust“

Filmi ajastutruud kostüümid õmblesid kooli rõivaõmblemise eriala õpilased
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Narva Kutseõppekeskuse õpilasesinduse külaskäik Euroopa Parlamenti 2012.aasta aprillis

Narva Kutseõppekeskuse valdkonnad 2008/2009:
Ehitus-puit: 1.Irina Kozevnikova 2. Jekaterina Artjuhhina 3. Jevgeni Artjuhhin 4. Julia
Valizer 5. Ljudmila Semjonova 6. Nikolai Britikov 7. Oleg Ankudinov 8. Sergei Aleksejev
9. Silvia Soo 10. Zanna Gusseva 11. Tatjana Tkatšenko 12. Viktor Koivistanen 13. Vladimir
Smirnov
Auto: 1. Kaarel Patlep 2. Aleksandr Tarassov 3. Anu Tikerpe 4.Dmitri Vinogradov 5. Viktor
Kiritsuk 6. Nadežda Šmeljova 7. Jelena Bulejeva 8. Olga Karlovskaja 9. Maria Šustova
Metall: 1. Ilja Simagin 2. Aare Mölder 3. Aleksandr Sjomin 4. Anna Vorobjova 5. Ardalion
Ivanov 6. Jelena Ibragimova 7. Nikolai Zadoja 8. Olga Umrihhina 9. Sergei Kononov 10.
Sergei Krassilnikov 11. Tatjana Valiulina
Automaatika: 1. Stanislav Gugnin 2. Aleksandr Lunjovs 3. Gennadi Ljangassov 4. Juri
Zivetjev 5. Ljudmila Turajeva 6. Nadežda Grebenštšikova 7. Nadežda Redkozubova 8. Svetlana Bakšejeva 9. Olga Veresova
Majutamine-toitlustamine: 1. Ene Valgemäe 2. Alfia Farfutdinova 3. Aleksandr Beljakov 4.
Anna Iljina 5. Argo Kirs 6. Indrek Kõverik 7. Irina Burkina 8. Jura Tiren 9. Ljudmila Gavrilova 10. Marina Arhipova 11. Marina Jarmuhhamedova 12. Marina Šerjakova 13. Nadežda
Prostomolotova 14. Ljubov Šarova 15. Anneli Manglus
Koduteenindus, õmblemine: 1. Tatjana Dolgovskaja 2. Elvira Tamm 3. Irina Šutova 4.
Jelena Belkova 5. Jelena Kolessova 6. Klavdia Kustova 7. Natalja Klimova 8. Olga Smirnova
9. Olga Vereštšagina 10. Raissa Korban 11. Svetlana Kostina
Kaubandusäri: 1. Jelena Zabegajeva 2. Aino Orav 3. Elle Välja 4. Irina Malkus 5. Irina Ossipenko 6. Juri Gerzanitš 7. Marina Kurt 8. Mihhail Tint 9. Natalja Leštšova 10. Natalja Pekarskaja 11. Natalja Varkki 12. Valentina Leštšuk 13. Valeri Gorkunov 14. Viktoria Sokolovskaja
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IT, multimeedia: 1. Tatjana Ševtšenko 2. Aleksei Sidorov 3. Aleksandr Girejev 4. Artjem
Cheremisinov 5. Deniss Volkov 6. Irina Aleksejeva 7. Irina Erstling 8. Irina Kameneva 9.
Jevgeni Agapitov 10. Julia Pill 11. Kalle Kivistik 12. Kalle Kolberg 13. Tatjana Norman 14.
Natalja Sidorova
Eduka töö aluseks on töötajate pühendumine, 2008. aasta suurim saavutus on kooli peakoka
Indrek Kõveriku juhtimisel Barbeque Kolledži üliedukas esinemine 10. BBQ-maailmameistrivõistlustel Belgias, kus saavutati loomaliha küpsetamises 1. koht ja üldarvestuses 3. koht.
2008. a septembris korraldas kool üleriigilise pensionil olevate õpetajate ja koolijuhtide
kokkutuleku. Osalejad jäid nähtu-kogetuga väga rahule.
2008. aastal valisid õpilased ja õpetajad esmakordselt kooli aasta õpetajat. Valituks osutus
vene keele ja kirjanduse õpetaja Marina Arhipova. Kooli sünnipäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul võttis õpetaja Marina vastu kooli direktori ja kolleegide õnnitlusi.
2008. a detsembris toimus õpilaste ja töötajate rahulolu-uuring, mille tulemusi tutvustas
kooli töötajatele uuringu korraldaja 2009. a jaanuaris. Töötajate rahulolu oli võrreldes 2006.
aasta uuringu tulemustega märgatavalt kasvanud.
2008. aastal vastas küsitlusele 941 õpilast ja 108 töötajat.
* Õpilaste ja töötajate arvamused kooli ja omavahelise suhtlemise kohta olid paranenud
* Õpilaste ja õpetajate omavaheline läbisaamine oli hea, koolis töötamine meeldiv
* Õpilased pidasid õpetajaid endale suuremateks eeskujudeks kui õpetajad ise
* Hinnang kooli juhtimisele oli nii töötajatel kui ka õpetajatel sarnane

X

2009. aasta Narva
Kutseõppekeskuses

Uuel aastal käivitus õppetöö tavalises rütmis. Haridus- ja Teadusministeerium teavitas
uutest, ajutistest palgamääradest, mis pidid kehtima kuni 31.08.2009.
Aastal 2009 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli arengukavast, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning kooli nõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli 2009. aasta
tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2009. aastal järgmistes valdkondades:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

arvutikasutus,
audiovisuaalne ja muu meedia,
elektroonika ja automaatika,
ehitus ja tsiviilrajatised,
elektroonika ja energeetika,
hulgi- ja jaekaubandus,
juhtimine ja haldus,
koduteenindus,
majandusarvestus ja maksundus,
majutamine ja toitlustamine,
mehaanika ja metallitöö,
mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika,
reisimine, turism ja vaba aja veetmine,

2009. aastal toimunud Talvelaat muutus järgnevatel aastatel traditsiooniliseks
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Narva algklasside õpilased tutvuvad kutseõppekeskuses erinevate erialadega

14. tekstiil, rõivaste ja jalatsite valmistamine,
15. toiduainete töötlus ja tootmine,
16. transporditeenused.

Tööd alustasid uued töötajad:
Täiskohaga administraatori ametikohale sai Tatjana Bodrjakova, tööle asus alates 10.02.
2009 (kk 06.02.2009 nr 23-k).
Täiskohaga dokumendihalduse peaspetsialisti ametikohale asus tööle Anu Palmer, alates
25.06.2009 (kk 20.06.2009 nr 141-k).
Osalise tööajaga (0,72) tuli multimeedia õpetajaks Kalle Kivistik, tööle asus 01.09.2009 (kk
31.08.2009 nr 184-k).
Täiskohaga metallivaldkonna peaspetsialistiks määrati Kristo Kivistu, kes asus tööle
5.10.2009 (kk 05. 10. 2009, 1.2-6/ 28 P).
Ajutiselt võeti täiskohaga tööle sporditreeneriks Petteri Kokka, alates 09.11.2009.
Ajutiselt sai tööd osalise koormusega (0,7) projektijuht Toomas Siimso, tööle asus ta
16.11.2009.

Aasta jooksul lõpetati töösuhted järgmiste töötajatega:
1. Ain Uiga, 11.04.2009, kk 09.04.2009 nr 98-k;
2. Ilja Simagin, 31.05.2009, kk 27.05.2009 nr 125-k;
3. Kalle Kivistik, 31.05.2009, kk 27.05.2009 nr 126- k;
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Euroopa Liidu toel sai hangitud uus keevitusrobot

4. Aare Mölder, 16.08.2009, kk 16.08.2009 nr 134-k;
5. Elvira Tamm, 30.O6.2009, kk 17.06.2009 nr 137-k;
6. Irene Antson, 04.12.2009, kk 02.12.2009 nr 1.2-6/78 P).
Töösuhted lõpetati põhiliselt kas töölepingu tähtaja lõppemisel või töötaja soovil.
Narva Kutseõppekeskus otsis aasta algul konsultatsioonifirmat, mis oleks koostanud kutseõppekeskuse arengukava aastateks 2009–2013. Mitme firma hulgast valiti välja Norman
Konsultatsioonid OÜ kui hinna poolest kõige soodsam.
Alates 2009. aasta jaanuarist on kooli õppekavad kooli kodulehel www.nvtc.ee
23. märtsil 2009 kinnitas direktor oma käskkirjaga Narva Kutseõppekeskuse metoodikakomisjoni alljärgnevalt:
1.
2.
3.
4.

Tatjana Tkatšenko, metoodikakomisjoni esimees, ehitusvaldkond;
Anu Tikerpe, metoodikakomisjoni sekretär, autovaldkond;
Jelena Bulejeva, metoodikakomisjoni liige, autovaldkond;
Marina Jarmuhhamedova, metoodikakomisjoni liige, majutamise ja toitlustamise valdkond;
5. Irina Malkus, metoodikakomisjoni liige, kaubanduse ja äri valdkond;
6. Natalja Varkki, metoodikakomisjoni liige, kaubanduse ja äri valdkond;
7. Stanislav Gugnin, metoodikakomisjoni liige, automaatika valdkond.
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Traditsiooniks said igakevadised metoodikapäevad, kus õpiti kolleegidelt.
Igal aastal võttis palju aega õpilastele õppetoetuste määramine.
Õpilaste õppetoetused jagunesid põhitoetuseks, täiendavaks toetuseks ja eritoetuseks.
Põhitoetus – rahaline toetus hariduse omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
Täiendav toetus – täiendav rahaline toetus eluasemele ja transpordile tehtavate kulutuste
katmiseks.
Eritoetus – täiendav rahaline toetus õpingute jätkamise võimaldamiseks muude takistavate
asjaolude ilmnemisel.
Nagu juba eespool märgitud, said kooli töötajad ka toetusi: abiellumisel, lapse sünni, pereliikme kaotuse, juubelite ning ka teiste tähtpäevade puhul. Tavaliselt oli toetus 1000 krooni,
kui sündmus puudutas kahte töötajat, siis 2000 krooni.
Narva Linnavalitsuse kultuuritalituse ettepanekul hakkas kool korraldama alates 2009. a
kevadest Narva linna lasteaedades meistriklasse, mis on laste seas väga oodatud. Meistriklassides tutvustavad kutseõppekeskuse õpilased ja kutseõpetajad lastele mänguliste tegevuste kaudu erinevaid ameteid.
Üleriigilise infomessi Teeviit ajal korraldati esmakordselt võistlus „Noor meister 2009”
ja õpilastööde näitus. Kool tunnustas toitlustuse-majutuse valdkonna kutseõpetaja Irina
Burkinat, kes valmistas ette õpilased kahele võistlusele ning tema juhendatavad pagarikondiitri eriala 3. kursuse õpilased Tatjana Verguljanets ja Marina Pankova saavutasid
kondiitrite võistlustel 3. koha.

Lisatasudest:
Sõltuvalt mitmesugustest traditsioonilistest ettevõtmistest maksti töötajatele, kes neid üritusi
ette valmistasid, korraldasid ja ellu viisid, oma vahenditest.
Näiteks mõningaist lisatasudest 2009. aastal:
1. Ürituse „Narva kevadlaat 2009“ ettevalmistamise ja korraldamise eest said lisatasu 20
inimest (kk 25.05.2009, nr 119-k).
2. Ürituse „Narva kevad 2009“ käigus maksti rallisprindi korraldamise eest 15 töötajale
omavahendite arvelt lisatasu.
3. Ürituse „Narva suvelaat“ korraldamise ja ettevalmistamise eest said 20 töötajat
ühekordset lisatasu (kk 31.08. 2009, nr 193-1-k).
4. Talvelaada 2009 üheksale korraldajale maksti ühekordset lisatasu. Talvelaat toimus
12.–13. detsembril 2009 (kk 16.12.2009 nr 1.2-6/105 P).
Ühekordseid lisatasusid ja preemiaid oli võimalik määrata ka eelarvest:
1. Kooli kergejõustiku naiskonna ja kooli võistkonna eduka juhendamise eest Balti
mängudel maksti juhendajatele ühekordset preemiat (kk 25.06. 2009 nr 144-k).
2. 2008/2009. õa parimate metoodiliste tööde koostajatele ja metoodilise päeva korraldajatele (kokku 29-le inimesele) maksti eelarvest lisatasu (kk 31.08.2009 nr 193-k).
3. Lisatasu maksti 2008/2009. õa eelarvest ka õppegruppide juhendajatele, kellel õpilaste
väljalangevus oli alla 10%. Lisatasu said 20 grupijuhendajat, igaüks 1302 krooni (kk
31.08.2009 nr. 193-3-k).

61

Mentorite määramisest
Direktori juhtimisalastest käskkirjadest (28.08.2009 nr 104, tähis 1-6, nr 34).
„Määran alates 31.08.2009 koolis tööd alustavatele töötajatele mentori alljärgnevalt:
1. Jelena Pekarskajale mentoriks Irina Šutova, kes juhendab teda ajaloos ja ühiskonnaõpetuses ning eesti keeles.
2. Jevgenija Mišinale ja Irina Kisseljovale mentoriks Kalle Kolberg, juhendab neid multimeediumis.
3. Larissa Žarkovale mentoriks Tatjana Tkatšenko, juhendatavaks aineks keemia.
4. Natalja Prishvitsynale ja Aleksandra Gavrilovale mentoriks Jevgeni Agapitov, juhendatav aine infotehnoloogia.
5. Igor Zagdaile ja Aleksei Guštšinile mentoriteks Ardalion Ivanov ja Sergei Krassilnikov, et juhendada neid keevituses.
6. Nikolai Zabegajevile mentoriks Ljubov Kaalik, kes juhendab teda ehituses.
7. Denis Volkovile infotehnoloogia juhendajaks Elle Välja.
Mentoriteks määrati staažikaid töötajaid ka edaspidi. Vastavalt koolis kehtivale korrale
maksti juhendajatele direktori käskkirja alusel perioodi lõppedes lisatasu.
Kooli aasta õpetajaks 2009 valiti inglise keele õpetaja Marina Jarmuhhamedova, keda
kolleegid kooli sünnipäeval õnnitlesid.
Seisuga 31.12.2009 õppis koolis 1444 õpilast formaalõppes, mis oli 94 õpilast vähem kui
aasta varem, ja täiendõppes lõpetas 2009. aasta jooksul 2188 õppurit ( alustas 2381), mis oli
41 õppurit rohkem kui eelneval aastal.
Õppimist rahastati järgmiselt: 978 õppurit rahastas HTM, 647 õppurit ESF, 255 õppurit
tööandja, 150 õppurit Töötukassa, 39 õppurit maksid ise ja 312 õppurit muud projektid (
Viru Vangla täiendkoolitus, Arvuti AO koolitus jne). Täiendkoolituste maht oli 5,88 milj
krooni ( ca 0,25 milj vähem kui eelneval aastal).
Alates aastast 2004 on iga aasta vastuvõtuplaan vähenenud ca 100 õpilase võrra. Suudeti
säilitada vastuvõtu arvu 2008. aasta tasemel. Keskkooli- kui ka põhikoolijärgsetes rühmades
oli aga eraldi võetuna vastuvõtuplaanide täitmine erinev. Põhikoolijärgses õppes jäi avamata
2 õpperühma (elektroonikaseadmete koostaja ja ehituspuusepp), keskkoolijärgses õppes
avati kõik õpperühmad, enamikus neist oli ka konkurss.
Edaspidi tuli rohkem arvestada õpilaste arvu vähenemisega ja munitsipaalkoolide suurenenud sooviga võtta vastu õpilasi gümnaasiumiklassidesse. Õpilaste arvu vähendamist
täheldati kõigis valdkondades peale audivisuaalse meedia. Kõige populaarsemad erialad
olidki audivisuaalse meedia ja IT-valdkonna erialad.
■ Aleksei Tihhomirov, IT-juht:
„Minu lugu algab aastatel 1980–1985, sel ajal õppisime koos Margus Ojaotsaga Tartu Ülikoolis matemaatikateaduskonnas. Tema õppis teoreetilist matemaatikat, st õppis matemaatikaõpetajaks, mina aga
rakendusmatemaatikat, mis tähendas rohkem arvutiteadust. Pärast ülikooli lõpetamist läksid meie
teed lahku, tema hakkas töötama matemaatikaõpetajana Lõuna-Eestis, mina asusin tööle Narvas. Sain
Kreenholmi Manufaktuuri arvutuskeskuse programmeerijaks.
Aastal 2004 lõpetasin oma töösuhted Narva Linnavalitsusega, otsides uusi väljakutseid. Oktoobrikuu
alguses helistas mulle Margus Ojaots ja küsis, kas ma ei tahaks temaga koos töötada. Kõnest selgus,
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et ta sai hiljuti Narva Kutseõppekeskuse direktoriks, ja ta tegi mulle ettepaneku hakata juhtima ITtalitust selles koolis. Ma võtsin ta ettepaneku hea meelega vastu.
Sellest ajast alustasime kiiret infotehnoloogia arendamist Narva Kutseõppekeskuses. Tänu Euroopa
Liidu rahastamisele ja Margus Ojaotsa eestvedamisele saime uuendada arvutiparki, ehitasime heli- ja
videostuudio. Hakkasime rohkem kasutama infotehnoloogiat õppeprotsessi eesmärkide saavutamisel.
Kooskõlas riigi infosüsteemide arendamisega liikusime ka meie arenemise suunas. Hakkas tööle elektrooniline tunniplaan, paberpäevikute asemel hakkasime kasutama e-päevikuid , sisseastumine sai ka
infotehnoloogilist toetust sisseastumise infosüsteemi kaudu.
2009. aastast hakkasime üle minema paberivabale dokumendihaldusele. Võtsime kasutusele elektroonilise dokumendihaldussüsteemi, praegu käib 95 % dokumendihaldusest elektroonsel kujul.
Me jälgime iga päev, mis toimub infotehnoloogiamaailmas, parimad praktikad võtame kohe kasutusele,
kui nad toetavad õppeprotsessi arendamist. Teeme koostööd selliste tuntud firmadega nagu Microsoft,
Adobe, Apple, Autodesk jne.
Meie peamiseks eesmärgiks tulevikus on elektroonilise õppe arendamine ning täielik üleminek pilvetehnoloogiale.”
Arendusosakonna juhtimisel toimus 2009. aasta jooksul mitu huvitavat projekti:
1. „Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õppuritele Saaremaal ja Pärnus”;
2. „Euroopa õppeasutuste kogemuse ja praktika rakendamine valmistamaks õpilasi ette
kutseoskuseksami edukaks sooritamiseks” jt.

XI 2010. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Aastal 2010 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli arengukavast, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning kooli nõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli 2010. aasta
tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2010. aastal järgmistes valdkondades: arvutikasutus,
audiovisuaalne ja muu meedia, elektroonika ja automaatika, ehitus ja tsiviilrajatised, elektroonika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, koduteenindus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, mehaanika ja metallitöö, mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, tekstiil,
rõivaste ja jalatsite valmistamine, toiduainete töötlus ja tootmine, transporditeenused.
Koolis oli kasutusel 31 erinevat õppekava 15 õppevaldkonnas ja kõik õppekavad olid kinnitatud vastavalt nõuetele.
2010. aasta kevadel alustati õppereiside korraldamist välismaale kooli oma bussiga.
Esimene sõit viis õpilased ja töötajad Saksamaale suurele rahvusvahelisele messile CeBit.
01.10.2010 tähistati suurejooneliselt kooli 10. sünnipäeva. Kooliperet käis õnnitlemas
haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas. Lisaks osalesid pidulikul aktusel rahvusvahelise
koostöö partnerid Gruusiast, Armeeniast, Soomest, Venemaalt.
Aasta õpetajaks 2010 valiti kooli vilistlane, multimeediumi ja arvutierialade valdkonna
kutseõpetaja Jevgenija Mišina, kellele tänukirja ja kingituse andis direktor Margus Ojaots
üle kooli 10. sünnipäeva pidulikul aktusel.
Sügisel 2010 algas ettevalmistus õppekavarühmade akrediteerimiseks. Esimesena valmistati
ette 2011. aasta akrediteerimiseks ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühm ning majutamise
ja toitlustamise õppekavarühma aruanded. Õppekavarühmade akrediteerimise eesmärgiks
oli korrastada koolides õpetatavad koolitusvaldkonnad, et efektiivsemalt kasutada raha ja
inimesi õppetöö korraldamisel.

Tööd alustasid uued töötajad:
Autovaldkonna täistöökohaga spetsialistiks võeti Martin Kuuse alates 11.01.2010.
Sekretäri-personalispetsialisti ametikohale Lidia Tšertova alates 11.01.2010.
Metallivaldkonna spetsialistina täistöökohaga võeti tööle Dmitri Müllümäki alates
08.02.2010.
Kaarel Patlep töötas alates 01.04.2010 autovaldkonna spetsialistina.
Täistöökohaga võeti tehnikaerialade valdkonnajuhiks Andrei Aleksejev alates 26.04.2010.
Täistöökohaga valiti kvaliteedijuhiks-siseaudiitoriks Anželika Vaino-Keskküla alates 17.
05. 2010.
Tatjana Burikova töötas teenindus- ja tehnikaosakonna juhina alates 03.05.2010 ja
Arvo Toots majandustalituse juhina samuti alates 3.05.2010.
Täistöökohaga võeti tehnikaerialade valdkonnajuhiks Galina Kadnikova alates 13.08.2010.
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Täistöökohaga spetsialistiks tehnikaosakonna metallivaldkonnas kinnitati Jevgeni Novožilov alates 23.08.2010.
Metallierialade spetsialisti ametikohale täistöökohaga võeti Vitali Vorotilov alates
24.08.2010.
Tehnikaerialade spetsialistiks sai Valerij Spivacenko alates 23.08. 2010.
Tehnikaosakonna ettevõttepraktika juhendajaks täistööajaga kinnitati alates 23.08. 2010
Sergei Ivanov.
Tehnikaosakonna ehituse ja puidu valdkonna spetsialistiks täistöökohaga määrati Fjodor
Pekarskiy alates 23. 08. 2010.
Tähtajaliselt täiskohaga asus tööle sporditreeneri ametikohale 12.08.2010–30.06.2011 PetteriHenrik Kokki.
Täistööajaga võeti tööle tehnikaosakonna ettevõttepraktika juhendajaks Ljubov Bredihhina alates 04.10.2010.
Täistöökohaga alustas tööd tehnikaosakonna autoremondi valdkonna peaspetsialistina
Kalmer Koemets alates 16.12.2010.
(Direktori personali käskkirjadest 1.2-6/ 122-308 P).
■ Nadežda Nosova, operaator koristamise alal:
„Olen sündinud 1964. aastal. 1975. aastal lõpetasin Olgina asulas
3-kl kooli. Narva 8. koolis õppisin 5 aastat (1975–1980).
Keskerihariduse sain Jõhvi Kutsekoolis nr 11 aastal 1983. Pärast
kutsekooli lõpetamist töötasin Narva Raudbetooni tehases 11 aastat
kraanajuhina.
2010. aastast võeti mind tööle Narva Kutseõppekeskusesse Kalda
9 õppekorpuse koristajaks (operaatoriks koristamise alal). Kutseõppekeskuse peahoones (Kreenholmi 45) olen töötanud 4 aastat. Töö
mulle meeldib, juhtkond on hooliv, tunneb alati huvi, kas on mingeid
probleeme või muresid, ning leiab alati võimaluse aidata.”

Lõpetati töölepingud järgmiste töötajatega:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Peeter Liinsoo, 01.03.2010;
Dmitri Müllümäki, 04.06.2010;
Kalle Kivistik, 18.06.2010;
Petteri Kokk, 19. 06.2010;
Kaarel Patlep, 30.06.2010;
Silvia Soo, 30.06.2010;
Igor Zagdai, 30.06.2010;
Raissa Korban, 01.08.2010;
Oleg Ankudinov, 21.08.2010;
Aino Orav, 31.08.2010;
Nadežda Redkozubova, 03.09.2010;
Martin Kuuse, 25.11.2010;
Jevgeni Novožilov, 30.11.2010;
Vitali Vorotilov, 08.12.2010;
Elena Strelkova, 23.12.2010.
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Lisatasude maksmisest
Kool tunnustas tublisid töötajaid erinevate kooli tutvustavate ürituste ettevalmistamise ja
korraldamise eest. Oma vahendite arvelt maksti töötajatele ühekordset lisatasu:
1. Haridusmessil Orientiir töötamise eest (kk 24.03.2010 nr 1.2-6/169 P).
2. Õpilastele 24.02.2010 talvepäeva korraldamise eest (kk 01.04.2010 nr 1.2 -6/ 179 P).
3. Narva Kutseõppekeskuses korraldatud ja ellu viidud noorkokkade ja teenindajate
kutsevõistluse „Nooruslik kevad” korraldamise ja läbiviimise eest maksti lisatasu 12-le
töötajale (kk 08.04.2010 nr 1.2- 6/ 186 P).
Nägemisteravust korrigeeriva abivahendi maksumuse hüvitamisest: alates 11.02.2010 saab
kool hüvitada oma töötajatele prillide maksumuse, sest töö arvutiekraani ees on silmadele
küllaltki pingutav.
Kooli võistkonnad saavutasid 2. koha üleriigilistel meistrivõistlustel kergejõustikus, 1. koha
üleriigilistel jalgpallivõistlustel, 2. koha üleriigilistel saalihoki võistlustel, auhinnalised
kohad Eesti esindusvõistkonna koosseisus. Juhendajatele maksti direktori käskkirja alusel
eelarvest lisatasu.
5. mail 2010 moodustati komisjon Äriinkubaatori tegevuse lõpetamise tõttu 30.04.2010.
Komisjoni esimeheks sai majandustalituse juht Arvo Toots, liikmeteks IT-talituse juht
Aleksei Tihhomirov ja raamatupidaja Ija Kolberg.
19. mail 2010 valiti kooli töökeskkonnavolinikud: pedagoog Olga Smirnova – Kalda tn
9a korpusele; laooperaator Tatjana Peterson – Kreenholmi 45 sööklale; pedagoog Gennadi
Ljangassov – Kreenholmi tn 45 õppekorpusele. Töökeskkonnanõukogus tööandja esinda-

Narva Kutseõppekeskus korraldas üle-riigilise kokkade ja teenindajate kutsevõistluse Nooruslik kevad 2010. Auväärne
žürii tööhoos
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2010. aastal saadud KJS ISO sertifikaat
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jateks said töökeskkonna spetsialist Jüri Kuzmin ja koolitusspetsialist Jelena Kruglova.
Töötajate esindajaid sel koosolekul ei valitud.
2010. aasta juunikuus omistati Narva Kutseõppekeskusele KJS kvaliteedi sertifikaat ISO
9001: 2008.
■ Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht-siseaudiitor, töökeskkonnaspetsialist, praktikakoordinaator:
„2010. aastal hakkasin mõtlema sellele, et
vahetada oma töövaldkonda. Olin töötanud 16
aastat pangandussektoris. Vaatasin perioodiliselt töökuulutusi. Ühel hetkel ilmus Narva
Kutseõppekeskuse kuulutus kvaliteedijuhisiseaudiitori ameti kohta. Mul tekkis selle
vastu huvi. Kuna varem olen alati kokku
puutunud kvaliteetse teeninduse ja sisekontrolliga, siis otsustasin kandideerida. Minu
ülesandeks oli rakendada koolis kvaliteedijuhtimissüsteem ja see korras hoida. 2010. aastal
saime ISO 9001:2008 sertifikaadi, mis tõendas
seda, et Narva Kutseõppekeskuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastas ISO 9001:2008 nõuetele.
Muidugi oli esialgu raskusi süsteemi rakendamisega, tundus, et see on väga bürokraatlik. Oli vaja
veenda inimesi, et süsteem peab ainult aitama tööd kvaliteetselt teha. Aga sihipärane töö ja selgitused
hakkasid mõju avaldama ning praegu töötab kvaliteedijuhtimissüsteem juba meie jaoks.
Nii sain tööle Narva Kutseõppekeskusesse ja olen siin olnud juba viis aastat. Millised tunded mul
olid? Esiteks muidugi huvi, kuna kolleegid olid uued, uus väljakutse, kas saan hakkama või ei saa, uus
töösüsteem.
Aga aeg lendas nii ruttu, katseaeg sai mööda ja ma jäingi tööle. Palju sellest, mida ma juba oskasin ja
olin kasutanud endise tööandja juures, tuli kasuks ka siin koolis (juhtimine, inimestega suhtlemine,
töö dokumentatsiooniga). Sain palju õppida, tööandja ei öelnud mitte kunagi, et ei tohi koolitusele
minna. Õnnestus käia vaatamas, kuidas toimusid õppetöö ja kutsevõistlused teistes riikides.
Viie aasta jooksul on toimunud muudatusi, nii suuri kui ka väikesi. 4 korda vahetusid kooli direktorid, muutus kooli struktuur (optimeeritud). Aastal 2012 hakkasin tegelema ka töökeskkonnaga, sain
juurde töökeskkonnaspetsialisti ameti. Uus lisaülesanne tähendas uusi teadmisi, mis oli väga tore –
elukestev õpe.
2013. aastal panin ennast proovile ettevõtete esindajate koolitajana praktika vallas. Kuna kvaliteetne
praktika ettevõttes on üks meie prioriteetidest, siis oli väga tähtis luua tihe ja süsteemne kontakt ettevõtetega. Loodan, et see protsess on alanud ja meie eesmärk on hoida seda heal tasemel.
2014. aasta septembris pakkus tööandja mulle praktikakoordinaatori lisaülesannet. Võtsin pakkumise
hea meelega vastu, kuna mulle meeldib inimestega suhtlemine igal tasandil.
Mul on toredad ja targad kolleegid, võimalus osaleda erinevatel koolitustel, arenguüritustel. Pean
selliseid töötingimusi väga olulisteks oma isiklikus arengus ja loodan, et töötan siin veel nii kaua, kuni
toon koolile kasu.”
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Hetk 2010. aasta Narva Rallisprindi võistlustest

2010. aastal moodustati õpilastest koosnev hokimeeskond Narva Hokikolledž
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EL rahalisel toel osteti autovaldkonnale kaasaegsed õppevahendid

26.08.2010 kinnitas direktor Narva Kutseõppekeskuse valdkonnad 2010/2011. õppeaastaks
1. Ehitus-puit – Galina Kadnikova, Alina Felert, Irina Koževnikova, Jekaterina Artjuhhina,
Jevgeni Artjuhhin, Ljudmila Semjonova, Nikolay Zabegaev, Sergei Ivanov, Tatjana Tkatšenko, Viktor Koivistanen, Vladimir Smirnov, Fjodor Pekarskiy.
2. Autoremont – Galina Kadnikova, Anu Tikerpe, Jelena Bulejeva, Martin Kuuse, Nadežda
Šmeljova, Tatjana Valiulina, Viktor Kiritšuk, Vjatšeslav Maksimov.
3. Metallitöö – Galina Kadnikova, Aleksandr Semin, Alexey Ivanov, Jelena Ibragimova,
Jevgeni Novozhilov, Ljubov Kaalik, Marika Kuurman, Mihhail Tint, Nikolai Laur, Sergei
Krassilnikov, Vitali Vorotilov.
4. Elektroonika, automaatika ja energeetika – Stanislav Gugnin, Aleksandrs Lunjovs,
Gennadi Ljangassov, Juri Živetjev, Ljudmila Turajeva, Maria Šustova, Nadežda Grebenštsikova, Nadežda Redkozubova, Svetlana Bakšejeva, Valeri Spivacenko.
5. Majutamine, toitlustamine – Ene Valgemäe, Aleksandr Beljakov, Alfia Farfutdinova,
Anna Iljina, Anneli Manglus, Argo Kirs, Indrek Kõverik, Irina Burkina, Jura Tiner, Juri
Gerzanitš, Ljudmila Gavrilova, Marina Arhipova, Marina Šerjakova, Nadežda Mirošina,
Nadežda Prostomolotova, Valentina Kravtšuk.
6. Koduteenindus, õmblemine – Tatjana Dolgovskaja , Irina Šutova, Jelena Kolessova,
Klavdia Kustova, Olga Smirnova, Olga Vereštšagina, Svetlana Kostina, Tatjana Abdurahmanova.
7. Kaubandus, ärindus – Jelena Zabegajeva, Elle Välja, Fee Tamm, Irina Malkus, Irina Ossipenko, Marina Kurt, Natalja Kaalik, Natalja Pekarskaja, Natalja Varkki, Valentina Leštšuk,
Veronika Zhurina, Vladimir Kret.
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8. IT, multimeedia – Tatjana Ševtšenko, Aleksandr Girejev, Aleksandra Gavrilova, Aleksei
Sidorov, Denis Volkov, Irina Aleksejeva, Irina Ersting, Irina Kameneva, Irina Kisseljova,
Jevgeni Agapitov, Jevgenia Mišina, Kalle Kivistik, Kalle Kolberg, Natalja Prishvitsyna,
Natalja Sidorova, Tatjana Norman.
2010. a toimus õpilaste ja töötajate rahulolu-uuring, mille tulemusi tutvustas uuringu korraldaja 2011. a jaanuaris kooli töötajatele.
Uuringu tegi BDA Consulting. Rahulolu-uuring koosnes neljast osast:
1.
2.
3.
4.

Narva Kutseõppekeskuse töötajate rahulolu-uuring;
Narva Kutseõppekeskuse õpilaste rahulolu-uuring;
Narva Kutseõppekeskuse õpilaste rahulolu-uuring valdkondade kaupa;
Narva Kutseõppekeskuse õpilaste ja töötajate vaheline rahulolu-uuring.

Kooli majandustegevus
2010. aastal jätkus Narva Kutseõppekeskuses õppekeskkonna parendamine ja vastavusse
viimine tänapäeva nõuetega: kutsehariduse infrastruktuuri arendamine ERF-i (2007–2013)
käigus kulutati koolile seadmete soetamiseks 6,08 milj krooni. Sellega võis lugeda kooli
infrastruktuuri arendamise kiire perioodi lõppenuks.
Kooli omavahendite ja jooksva eelarve investeeringuid oli 2010. aasta jooksul ehitustöödeks
ca 5,8 miljoni krooni eest, IT-seadmeid ja tarkvara ca 1 miljoni krooni eest, õppeinventari
1,64 miljoni krooni eest.
Arendusosakonna juhtimisel jätkati tööd mitmesuguste pikaajaliste projektidega ning koostati uusi projekte.
Seisuga 31.12.2010 õppis koolis 1413 õpilast formaalõppes, mis oli 31 õpilast vähem kui
aasta varem, ja täiendusõppes lõpetas 2010. a jooksul 1811 õppurit (alustas 1976), mis oli 212
õppurit vähem kui eelneval aastal.

2010. a. meie poolt läbiviidud Eesti pensionäride-koolijuhtide kokkutulek
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Koolil oli plaan vastu võtta 728 õpilast, vastu võeti 695 nagu 2009. aastalgi. Põhikoolijärgses
õppes jäi avamata üks õpperühm ( kokaeriala – eesti keeles), keskkoolijärgses õppes jäid
täitmata 2 töökohapõhist õppegruppi ( keevitaja ja APJ-operaator).
Õpilasi jäi aasta-aastalt vähemaks, paljud tahtsid õppida eesti keeles, kuid õpilaste eesti
keele tase seda ei võimaldanud. Nii läksid mitmed õpilased sinna, kus olid avatud eestikeelsed õpperühmad.
Kooli tegevuse auditeerimiseks töötas audiitor aasta tööplaani põhjal, kooli raamatupidamist auditeeriti eraldi audiitorfirma poolt. Eelarvekulutusi tehti kindla kinnitatud korra
alusel ning valdkondadepõhiste alleelarvete alusel.
Sihtasutus Archimedes tunnustas 2010. aastal rahvusvahelises koostöös väljapaistvaid
tulemusi saavutanud Narva Kutseõppekeskust auhinnaga „Koostöö kuldõun”. Nimetatud
auhind on määranud kooli edasise tegevuse kvaliteetsete õpirännete korraldamisel.
2010. aasta detsembris kirjutas sisehindamise nõustaja Ene-Mall Vernik-Tuubel koolile
koostatud tagasisidearuandes:
„Narva KÕK on kõrge sisehindamiskultuuriga õppeasutus. Sisehindamine on eesmärgistatud õpilaste
arenguvajadustest ja kooli järjepideva arengu huvidest lähtuvalt, see hõlmab kogu koolielu ja järgib
kvaliteedijuhtimise parimat tava. Sisehindamine on süsteemne: õppe- ja kasvatustöö kui kooli põhiprotsessi tulemused on sisendiks koolielu teiste valdkondade kavandamisel ja hindamisel.
Kooli juhtkond on suhtunud ressursside arendamisse ülimalt vastutustundlikult: tänapäevane koolihoone ajakohase sisustusega ajakohaste protsessilahendustega võtmemajandusest dokumendihalduseni. Nii koolitöötajate kui õpilaste hinnangud töötingimustele on ülivõrdelised.
Narva Kutseõppekeskus on kvaliteedijuhtimise parimat tava järgiv kool.“
Koolis oli aastal 2010 keskmiselt 156 ametikohta.

XII 2011. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Narva Kutseõppekeskus jätkas 2011. aastal tasakaalustatud arengustrateegiat, tähtsamad
ülesanded olid:
1. kvaliteedijuhtimise süsteemi (KJS) juurutamine – KJS koolitused, arengukava seminaride korraldamine, õppurite väljalangevuse vähendamine, lõpetajate ja kutseõpetajate
kvalifikatsioonieksamite sooritamine, kutsevõistlustest osavõtmine, kooli lahtiste kutsevõistluste korraldamine, DHS kasutamine ja e-kooli täitmine;
2. personaliarendus – töötajate (sh pedagoogide) kvalifikatsiooni nõuetega ( pedagoogilised, erialased ja keelenõuded) vastavusse viimine, arenguvestluste korraldamine;
3. partnerlussidemete arendamine – toimivate koostöösuhete jätkamine, uute välis- ja sisepartnerite leidmine, integratsiooniprojektide väljatöötamine töötajatele ja õpilastele.
Aastal 2011 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli arengukavast, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning kooli nõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli 2011. aasta
tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2011. aastal järgmistes valdkondades : arvutikasutus,
audiovisuaalne ja muu meedia, elektroonika ja automaatika, ehitus ja tsiviilrajatised, elektroonika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, koduteenindus, majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, mehaanika ja metallitöö, mootor-

Praktika kooli õppekohvikus – kliendi rahulolu on suurim tunnustus
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Puhastusteeninduse eriala praktika tulemus on kõigile silmaga näha

liikurid, laevandus- ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine, tekstiil,
rõivaste ja jalatsite valmistamine, toiduainetetöötlus ja tootmine ja transporditeenused.
2011. aastal toimusid esimesed õppekavarühmade akrediteerimised. Kevadel oli koolis
ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühma akrediteeriv komisjon ning sügisel majutamise ja
toitlustamise õppekavarühma akrediteeriv komisjon. Nõukogu andis ehituse ja tsiviilrajatiste õppekavarühmale 3-aastase ja majutamise ja toitlustamise õppekavarühmale 6-aastase
akrediteeringu. Kool sai hinnalise kogemuse ja järgmise kolme aastaga valmistati ette ehituse
valdkond uueks akrediteerimiseks.

Narva Kutseõppekeskuse valdkonnad 2011/2012. õppeaastal
Tehnikaerialad
Ehitusvaldkond: Galina Kadnikova, Alina Felert, Irina Koževnikova, Ljudmila Semjonova,
Nikolay Zabegaev, Tatjana Tkatšenko, Vladimir Smirnov, Fedor Pekarskiy, Irina Kameneva.
Metallivaldkond: Galina Kadnikova, Alexander Semin, Alexey Ivanov, Jelena Ibragimova,
Ljubov Kaalik, Sergei Krassilnikov, Mihhail Tint, Aleksei Kazakov, Tatjana Toropova, Sergei
Ivanov, Natalja Varkki, Žanna Gusseva.
Elektroonika- ja automaatika valdkond, energeetika valdkond: Galina Kadnikova,
Stanislav Gugnin, Aleksandrs Lunovs, Gennadi Ljangassov, Juri Živetjev, Liudmila Turaeva,
Maria Šustova, Nadežda Grebenštšikova, Svetlana Bakšejeva, Valerij Spivacenko, Viktorija
Sokolovskaja.
Autoremondi valdkond: Arvo Toots, Anu Tikerpe, Jelena Bulejeva, Tatjana Valiulina, Victor
Kirichuk, Kalmer Koemets, Gleb Bogdanov.

75

Tekstiili- ja nahatöötluse õppekavarühma õpilaste päralt on avar labor

Teeninduserialad
Majutamise ja toitlustuse valdkond, toiduainete tootmise valdkond, turismivaldkond,
hulgi- ja jaekaubanduse valdkond: Tatjana Burikova, Aleksandr Beljakov, Alfia Farfutdinova, Anna Iljina, Argo Kirs, Indrek Kõverik, Irina Burkina, Juri Gerzanitš, Lyudmila Gavrilova, Marina Šerjakova, Nadežda Mirošina, Nadezhda Prostomolotova, Valentina Kravtšuk,
Marina Jarmuhhamedova, Julia Pill, Tatjana Tsvetkova.
Ettevõtluserialad
Kodumajanduse valdkond, tekstiili valdkond: Tatjana Dolgovskaja, Irina Šutova, Jelena
Kolessova, Olga Smirnova, Olga Vereštšagina, Svetlana Kostina, Tatjana Abdurahmanova,
Irina Erstling.
Majandusarvestuse valdkond, veokorralduse valdkond, ärikorralduse valdkond: Tatjana
Dolgovskaja, Jelena Zabegajeva, Elle Välja, Irina Malkus, Irina Ossipenko, Marina Kurt,
Natalja Kaalik, Natalja Pekarskaja, Valentina Leštšuk.
Arvutierialad
Arvutiteaduste valdkond, multimeedia valdkond: Aleksei Tihhomirov, Aleksandra
Leštšuk, Tatjana Ševtšenko, Aleksandr Girejev, Aleksey Sidorov, Denis Volkov, Irina Aleksejeva, Jevgeni Agapitov, Jevgenija Mišina, Kalle Kivistik, Kalle Kolberg, Natalia Prishvitsyna,
Natalia Sidorova, Gennady Medkov, Veronika Zhurina, Olga Karlovskaja.
Koolis oli kasutusel 31 erinevat õppekava 15 õppevaldkonnas ja kõik õppekavad olid kinnitatud vastavalt nõuetele. Jätkus õppekavade akrediteerimine. Lisaks ehituse ja tsiviilrajatiste
valdkonnale akrediteeriti majutamise ja toitlustamise valdkond 6 aastaks. Edasi akrediteeritakse juba arvutikasutus, elektroonika ja automaatika, juhtimine ja haldus, mootorliikurid,
laevandus- ja lennundustehnika.
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Uued juhtivad töötajad ja spetsialistid:
1. Osalise töökoormusega ( 0,275 ametikohta) hakkas tööle arendusosakonna „Baltic Training Programme” projekti infokoordinaator Liisi Kruusimägi alates 01.01.2011. a (kk
nr 1.2-6/142 P). 08.08.2011 määrati Liisi Kruusimägi täiskohaga üldosakonna juhiks.
2. Täiskohaga võeti tööle sekretäri-personalispetsialisti ametikohale Evelin Uustal alates
21.02.2011 (kk nr 1.2-6/ 194 P).
3. Tähtajaliselt asus täiskohaga tööle tehnikaosakonna autoremondi valdkonna spetsialisti ametikohal Gleb Bogdanov alates 21.02.2011 kuni 30. 06.2011 (kk nr 1.2-6/ 204 P).
4. Täistöökohaga asus ametisse tehnikaosakonna metallivaldkonna peaspetsialist Aleksei
Kazakov alates 15.08.2011 (kk nr 1.2-6/ 326 P).
5. Täistöökohaga tehnikaosakonna metallierialade spetsialisti ametikoht anti Sergei
Ivanovile alates 16.09.2011 (kk nr 1.2- 6/ 16 P).

Komisjonide moodustamisest
Kinnitati Narva Kutseõppekeskuse metoodikakomisjoni liikmed järgmises koosseisus:
1. Tatjana Tkatšenko, metoodikakomisjoni esimees;
2. Anu Tikerpe, metoodikakomisjoni sekretär;
3. Natalja Varkki, Irina Malkus, Marina Jarmuhhamedova, Jelena Kolessova ja Aleksandra Gavrilova, metoodikakomisjoni liikmed (kk nr 1.1-7/ 96).
Kinnitati 2011/2012. õppeaasta õppetoetuste komisjon järgmises koosseisus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Riina Veidenbaum, õppedirektor, komisjoni esimees;
Tatjana Burikova, teenindus- ja tehnikaosakonna juht;
Maris Heimo, finantsjuht;
Natalja Solovjova, õppesekretär;
Marina Kurt, kutseõpetaja;
Nadežda Grebenštšikova, pedagoog;
Anna Tereshchenko, huvijuht;
Julija Portnova, õpilaste esindaja, grupi 3 PKO (eriala – kokk) õpilane.

(kk nr 1. 1-7/ 187 )

Õpilaste edukast esinemisest üleriigilistel kutse- ja
spordivõistlustel
2011. a aprillis võitsid Narva Kutseõppekeskuse multimeedia õpilased Maria Krõlova ja
Maksim Lunkin SA Innove videotööde konkursi „Kutseharidus on lahe!“ vanemas vanuserühmas. Maria ja Maksimi töö oli žürii arvates hea ideega ja põneva teostusega.
Lisaks võidutööle märkis žürii eraldi ära Narva Kutseõppekeskuse multimeedia õpilaste
Artem Apanasjuki ja Timofei Mihhailovi video, mida peeti väga innovaatiliseks ja põnevaks ning mis sisaldas palju eriefekte.
2011. a märtsikuus toodi esile alljärgnevat:
1. Kutseõpetaja Jelena Kolessova õpilane esines edukalt üleriigilisel kutsevõistlusel
„Nobenäpp 2011”, saavutades 2. koha.
2. Spetsialisti Gleb Bogdanovi õpilane esines edukalt üleriigilisel spordivõistlusel, saavutades 2. koha.
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3. Pedagoog Jevgeni Artjuhhini õpilased esinesid edukalt üleriigilisel spordivõistlusel,
saavutades 1. koha.
4. Peakokk Indrek Kõveriku õpilane esines edukalt üleriigilisel kutsevõistlusel „Kokakunst 2011“ Kuressaares, saavutades 2. koha.
5. Kutseõpetaja Alfia Farfutdinova õpilane esines edukalt üleriigilisel kutsevõistlusel
„Kokakunst 2011“, saavutades 3. koha (25.03.2011 nr 1.2-6/ 220 P).
2011. a mais:
1. Pedagoog Nadežda Mirošina õpilased esinesid edukalt üleriigilisel spordivõistlusel,
saavutades 1. koha.
2. Pedagoog Jevgeni Artjuhhini õpilased esinesid edukalt üleriigilistel kutsekoolide
finaalvõistlustel noormeeste korvpallis, saavutades 3. koha. (16.05. 2011 nr 1.2 -6/ 256 P).
2011. a novembris:
1. Teenindusosakonna kutseõpetaja Valentina Kravtšuki õpilane sai parima kohvimeistri
tiitli üleriigilisel kutsevõistlusel „Noor teenindaja 2011“.
2. Teenindusosakonna kutseõpetaja Irina Burkina õpilane saavutas esikoha üleriigilisel
kutsevõistlusel „Noor kondiiter 2011“ (23.11.2011 nr 1. 2- 6/ 96 P).
2011. a detsembris:
1. Teenindusosakonna pedagoog Olga Vereštšagina õpilane saavutas üleriigilisel kutsevõistlusel 1. koha.

Õpilased keevituse eriala õppelaboris
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2. Teenindusosakonna pedagoog Alexey Sidorovi õpilane saavutas üleriigilisel kutsevõistlusel 3. koha.
3. Teenindusosakonna pedagoog Jelena Kolessova õpilane saavutas üleriigilisel kutsevõistlusel 2. koha.
4. Teenindusosakonna pedagoogi Gennadi Medkovi kaks õpilast saavutasid üleriigilisel
võistlusel „Miksike“ 2. koha (05.12.2011 nr 1.2-6/ 120 P ; 22.12.2011 nr 1. 2- 6/ 159 P).
Kõiki tublisid töötajaid tunnustati ja maksti neile direktori käskkirjade alusel lisatasu.
Arendusosakonna projektide ettevalmistustööd 2010. a ei tehtud, taotlust 2011. a alguses ei
olnud võimalik esitada, seetõttu kaotati aasta, kooli õpilased ja töötajad jäid ilma võimalusest osaleda välisprojektides.
Tegevused kutsehariduse infrastruktuuri arendamisel ERF-i (2007–2013) käigus lõppesid
juba aastal 2010. Ainukeseks investeeringuks 2011. aastal oli ühiselamu trepikojale tulekindlate uste paigaldamine maksumusega 13,3 tuhat eurot. Kooli tegevuse auditeerimiseks
töötab audiitor aasta tööplaani põhjal ja kooli raamatupidamist auditeeritakse riigikontrolli
poolt. Sisekontrollisüsteem toimib nii õppe-kasvatustöös kui ka finantskontrollis.
Koolis oli aastal 2011 keskmiselt 136 ametikohta.

Narva Kutseõppekeskuse 2011/2012. õppeaasta sisehindajad
(kk nr 1.1- 7/ 99 P):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Margus Ojaots, direktor;
Riina Veidenbaum, õppedirektor;
Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht-siseaudiitor;
Tatjana Burikova, teenindus- ja tehnikaosakonna juht;
Liisi Kruusimägi, üldosakonna juht;
Maris Heimo, finantsjuht;
Arvo Toots, majandustalituse juht;
Galina Kadnikova, tehnikaerialade valdkonna juht;
Aleksei Tihhomirov, IT-talituse juht;
Ander Sile, arendusosakonna peaspetsialist;
Natalja Solovjova, õppesekretär;
Jelena Kruglova, koolitusspetsialist;
Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist;
Marina Kornejeva, õppekorralduse spetsialist.

2011. aastal lõpetati töölepingud:
1. Jelena Lohmatoval 17.01.2011; 2. Nikolai Lauril 01.03. 2011; 3. Marina Arhipoval
09.03.2011; 4. Ljubov Kirpitšnikoval 29.04.2011; 5. Galina Heinorul 01.05.2011; 6. Inga
Kalvistil 01.05.2011; 7. Natalja Romanoval 31.05.2011; 8. Petteri Henrik Kokal 30. 06.2011;
9. Fee Tammel 30.06.2011; 10. Viktor Koivistanenil 01.07.2011; 11. Anna Minkevitšil
19.07.2011; 12. Marina Gromoval 19.07.2011; 13. Nadežda Šmeljoval 29.07.2011; 14. Marika
Kuurmanil 28.08. 2011; 15. Anneli Manglusel 29.08.2011; 16. Klavdia Kustoval 31.08.2011;
17. Irina Kisseljoval 31.08.2011; 18. Irina Golovinal 04.10.2011; 19. Jekaterina Artjuhhinal
04.11.2011; 20. Tatjana Solovjoval 30.11.2011; 21. Svetlana Tolmatšoval 30.11.2011; 22.
Tatjana Bodrjakoval 30.11.2011; 23. Viktor Iljinil 23.12.2011; 24. Ene Valgemäel 30.12.2011;
25. Irina Jakovleval 31.12.2011 ja 26. Jevgeni Artjuhhinil 31.21.2011.
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Kooli arendusjuhi ja täiendõppeosakonna juhi ülesandeid hakkas töötajatega töölepingute
lõppemise järel lisaks põhitööle täitma õppedirektor Riina Veidenbaum.
Aasta õpetajaks 2011 valiti pagari-kondiitri eriala kutseõpetaja Irina Burkina, keda kooli
sünnipäeval kolleegid õnnitlesid.
Seisuga 31.12.2011 õppis koolis 1208 õpilast formaalõppes, mis oli 205 õpilast vähem kui
aasta varem, ja täiendõppes lõpetas aasta 2011 jooksul 871 õppurit (alustas 988), mis oli 940
õppurit vähem kui eelneval aastal.
Täiendkoolituse maht oli ca 22,15 tuhat eurot vähem (346,6 tuhat krooni) kui eelneval aastal.
Vähenemise põhjuseks oli ESF-i ja HTM-i poolt rahastatavate kursuste vähendamine.
Vastuvõtuplaaniks oli püstitatud 756 õpilast, võeti 682, seega jäi vastuvõetud õpilaste arv
eelnevate aastate tasemele. Edaspidi tuli arvestada sellega, et õpilaste arv jäi iga aastaga
vähemaks.
Populaarsemateks erialadeks olid audivisuaalse meedia erialad.

XIII 2012. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Narva Kutseõppekeskus jätkas 2012. aastal tasakaalustatud arengustrateegiat, tähtsamad
ülesanded olid:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

kvaliteedijuhtimise süsteemi (KJS) juurutamine;
KJS-i koolitused;
arengukava seminaride korraldamine;
õppurite väljalangevuse vähendamine;
lõpetajate ja kutseõpetajate kutsekvalifikatsioonieksamite sooritamine;
kutsevõistlustest osavõtmine;
kooli lahtiste kutsevõistluste korraldamine;
DHS-i kasutamine ja e-kooli täitmine;
personaliarendus – töötajate (sh pedagoogide) kvalifikatsiooninõuetele (pedagoogilised,
erialased ja keelenõuded) vastavusse viimine;
10. partnerlussidemete arendamine – toimivate koostöösuhete jätkamine, uute välis- ja sisepartnerite leidmine, integratsiooniprojektide väljatöötamine töötajatele ja õpilastele.
Aastal 2012 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli kehtivast arengukavast,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning koolinõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli
2012. aasta tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2012. aastal järgmistes õppekavarühmades: arvutiteadused, audiovisuaalne ja muu meedia, ehitus ja tsiviilrajatised, elektroonika ja automaatika,
elektrotehnika ja energeetika, hulgi- ja jaekaubandus, juhtimine ja haldus, koduteenindus,
majandusarvestus ja maksundus, majutamine ja toitlustamine, mehaanika ja metallitöö,
mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika, reisimine, turism ja vaba aja veetmine,
tekstiili, rõivaste, jalatsite valmistamine ning nahatöötlemine, toiduainete töötlus ja -tootmine, transporditeenused.
Direktor Margus Ojaots lõpetas töö Narva Kutsehariduskeskuses 1. juulil 2012. Haridus- ja
Teadusministeerium saatis Narva Kutsehariduskeskusesse direktori kohusetäitjaks 2. juulil
Joel Guljavini, kes oli lõpetanud Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi
eesti keele ja kirjanduse erialal. Ta pidi olema direktori kohusetäitjaks kuni konkursi korras
valitud direktori tööleasumiseni. Konkursi võitis Jüri Sasi Tartust, kes asus Narva Kutsehariduskeskuse direktorina tööle 21. augustil 2012. Ta oli lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli
matemaatika erialal.
■ 2015. aasta suvel kirjutas Jüri Sasi:
„Valgusküllase ja õhulisena hakkas Kreenholmi tänaval silma paistma üks uus ajakohane hoone. See
peab ta olema – Narva Kutseõppekeskus!
Varasematel Narvas käikudel polnud ma siia kanti sattunud. Ja ega sest poleks ka abi olnud. Esiteks
jäid need käigud aastate taha ja teiseks on keskusehoone valminud viimastel aastatel.
Sisenemine hoonesse kinnitab muljet valgusküllalisusest ja avarusest. Suurte puhaste akende kaudu
sissevoogav valgus levib kõikjale hoone sisemusse, kutsudes avastama selle sisu.
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Nii
nagu
esmakohtumine
hoonega jättis väga hea mulje,
jätsid samasuguse mulje ka
kohtumised kooli personali ja
õpilastega.
Õpilaste puhul torkas silma
nende väärikas hoiak – tegemist
pole mitte tavaliste koolijütsidega, vaid inimestega, kellel on
olnud oma teadlik valik tulla
õppima ametit, mis meeldib ja
millega tahetakse edaspidi leiba
teenida. Seetõttu ka tundide
vaheajad kutseõppekeskuses olid
minu jaoks üllatavalt vaiksed,
mitte n-ö koolipärased – ei
mingit jooksmist, rabelemist,
kisamist. Täiskasvanud inimeste
omavaheline jutukõmin täitis vahetundi. Vaadates õppurite seas ringi, siis mulje täiskasvanulikkusest
süvenes veelgi. Õppima tullakse nii pärast põhikooli kui ka gümnaasiumi ning isegi pärast kõrgkooli.
Samuti tullakse uut ametit õppima või omas ametis ennast täiendama. Seetõttu mulje täiskasvanulikkusest oli igati õigustatud ning ilmselt oli sellel ka kogu õpilaskonnale oma mõju.
Kooli personaliga suheldes torkas silma see, et inimesed Narvas naeratavad rohkem ja on osavõtlikumad. Ükskõik millise küsimusega sa ühe või teise poole pöördusid, alati otsiti küsimusele vastust.
Kui ise ei teatud, paluti sul oodata ja küsiti kaaslaste käest. Vastuse pidid sa igal juhul saama. Sellist
osavõtlikkust ja tähelepanelikkust mujal Eestis naljalt ei leia.
Ja mis peamine – kooli personal on uhke selle üle, et nad töötavad just nimelt siin. On prestiižne olla
Narva Kutseõppekeskuse töötaja.
Jätkugu teil jõudu ja jaksu kooli edasi edendada ning aitäh teile koostöötatud aja eest. See oli üks minu
karjääri meeldivamaid ja paremaid aegu.
Ma ei unusta teid!
Parimat teile kõigile, õnne ja edu!
Jüri Sasi
Narva Kutseõppekeskuse sisehindajate nimekirja 2012/2013. õppeaasta kohta allkirjastas
juba direktor Jüri Sasi.

2012/2013. õppeaasta sisehindajad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jüri Sasi, direktor;
Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht-siseaudiitor;
Riina Veidenbaum, õppedirektor;
Tatjana Burikova, teenindus- ja tehnikaosakonna juht;
Liisi Kruusimägi, üldosakonna juht;
Maris Heimo, finantsjuht;
Arvo Toots, majandustalituse juht, autoremondivaldkonna juht;
Aleksei Tihhomirov, IT talituse juht, arvutierialade juht;
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Jelena Kruglova, tehnikaerialade juht;
Tatjana Dolgovskaja, ettevõtluserialade juht;
Anna Tereshchenko, huvijuht;
Olga Grigorjeva, täiendõppeosakonna peaspetsialist;
Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist;
Marina Kornejeva, õppekorralduse spetsialist;
Tatjana Norman, haridustehnoloog;
Natalja Solovjova, õppesekretär.

(31.08.2012 nr 1.1-7/ 244)

Narva Kutseõppekeskuse õppevaldkonnad 2012/2013.
õppeaastal:
Tehnikaerialad
Ehitusvaldkond: Jelena Kruglova, Larissa Zarkova, Irina Koževnikova, Nikolay Zabegaev,
Tatjana Tkatšenko, Vladimir Smirnov, Fedor Pekarskiy.
Metallivaldkond: Jelena Kruglova, Alexey Ivanov, Jelena Ibragimova, Ljubov Kaalik, Sergei
Krassilnikov, Andrey Mateenkov, Mihhail Tint, Igor Klevetov, Tatjana Toropova, Sergei
Ivanov, Natalja Varkki, Žanna Gusseva.
Elektroonika- ja automaatika valdkond, energeetika valdkond: Jelena Kruglova, Stanislav
Gugnin, Aleksandrs Lunovs, Gennadi Ljangassov, Juri Živetjev, Liudmila Turaeva, Maria
Šustova, Nadežda Grebenštšikova, Valerij Spivacenko, Viktorija Sokolovskaja, Tatjana
Norman, Vladimir Fomin.
Autoremondi valdkond: Arvo Toots, Anu Tikerpe, Jelena Bulejeva, Victor Kirichuk, Kalmer
Koemets, Igor Morozov.
Teeninduserialad
Majutamise ja toitlustuse valdkond, toiduainete tootmise valdkond, turismivaldkond,
hulgi- ja jaekaubanduse valdkond: Tatjana Burikova, Aleksandr Beljakov, Alfia Farfutdinova, Anna Iljina, Argo Kirs, Irina Burkina, Maria Popova, Lyudmila Gavrilova, Marina
Šerjakova, Nadežda Mirošina, Nadezhda Prostomolotova, Valentina Kravtšuk, Julia Pill,
Tatjana Tsvetkova.
Ettevõtluserialad
Kodumajandusvaldkond, tekstiilivaldkond: Tatjana Dolgovskaja, Irina Šutova, Jelena
Kolessova, Olga Smirnova, Olga Vereštšagina, Tatjana Abdurahmanova, Irina Erstling.
Majandusarvestusvaldkond, veokorraldusvaldkond, ärikorraldusvaldkond: Tatjana
Dolgovskaja, Jelena Zabegajeva, Elle Välja, Irina Malkus, Irina Ossipenko, Valentina Leštšuk,
Natalja Kaalik, Natalja Pekarskaja.
Arvutierialad
Arvutiteaduste valdkond, multimeedia valdkond: Aleksei Tihhomirov, Tatjana Ševtšenko,
Denis Volkov, Irina Aleksejeva, Jevgeni Agapitov, Jevgenija Mišina, Kalle Kivistik, Kalle
Kolberg, Natalia Sidorova, Gennady Medkov, Olga Karlovskaja, Marie Sokolova, Anna Sile.
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Ka müüriladumine on meeskonnatöö, mis nõuab täpsust, kannatlikkust ja teravat silma

Autovaldkonna õpilased autotöökojas
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2012. aastal akrediteeriti järgmised õppekavarühmad:
* arvutiteadused – hindamiskomisjoni otsus 3 (kolmeks) aastaks,
* elektroonika ja automaatika – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks,
* juhtimine ja haldus – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks,
* mootorliikurid, laevandus- ja lennundustehnika – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks)
aastaks.
2012. aastal valmistati ette 2013. aastaks kuue õppekavarühma akrediteerimine.
2012. a korraldati õpilaste ja töötajate rahulolu-uuring, mille tulemusi tutvustas uuringu
tegija 2013. a jaanuaris-veebruaris kooli töötajatele.

Uued juhtivad töötajad:
1. Täiskohaga täiendõppeosakonna peaspetsialistina hakkas 20.02.2012. a tööle Olga
Grigorjeva (kk 1.2-6/ 206 P).
2. Täistöökohaga asus 28.05.2012. a ametisse karjääriinfokoordinaatori ametikohale
Natalja Dehant (kk 1.2-6/ 313 P).
3. Täistöökohaga metallitöötluse spetsialisti ametipostile võeti 21.08.2012 Andrey
Matveenkov (kk 1.2 – 6/337 P).
4. Täiskohaga sekretäriks-personalispetsialistiks tuli 21.08.2012 tööle Lea Küngas (kk
1.2-6/383 P).
5. Täiskohaga peakoka ametikohale kinnitati alates 01.09.2012 Argo Kirs kuus (kk 1.2-6/
395 P).
6. Täiskohaga arendusosakonna peaspetsialistiks kinnitati alates 01.10.2012 Karen Sukiasyan (kk 1.2-6/ 47 P).
7. Täistöökohaga IT-talituse disainispetsialistiks sai 20.11.2012 Marie Sokolova (kk 1.26/ 77 P).
8. Täistöökohaga tehnikaosakonna metallivaldkonna peaspetsialistiks määrati 28.11.2012
Igor Klevetov (kk 1.2-6/ 86 P).
■ Olga Grigorjeva, täiendõppeosakonna peaspetsialist:
„Olen narvalane, pärast Tartu Ülikooli lõpetamist töötasin
Narva koolides ja pangas. Õpetasin koolides eesti keelt.
2012. aastal tulin tööle Narva Kutseõppekeskusesse,
sest teadsin, milline on selles koolis töökorraldus. Mulle
meeldis siin kõik: töö, kolleegid, juhtkond.
Juhtkond oli väga toetav, abistas tööle sisseelamisel. Minu
töö seisneb inimestega suhtlemises, tellin loenguid, pakun
erinevaid kursusi välja, muretsen loengutele lektoreid kui
vaja. Töö on loominguline, pole üksluine ning sunnib end
edasi arendama.”
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Narva Kutseõppekeskuse koosseis (ametikohad) kinnitati alates
01.09.2012. a
1. Juhtkond: direktor – 1
2. Üldosakond: juht – 1, sekretär-personalispetsialist – 1, kvaliteedijuht-siseaudiitor – 0,8
3. Õppeosakond: õppedirektor – 1, õppekorralduse spetsialist – 2, õppesekretär – 1, haridustehnoloog – 0,5, raamatukoguhoidja – 1, huvijuht – 1.
4. Tehnikaosakond: juht – 0,5, õpetaja, kutseõpetaja – 17, tehnikaerialade juht – 1; spetsialistidest – ettevõttepraktika juhendaja – 1,5, metallitöötluse spetsialist – 2, metallivaldkonna peaspetsialist – 1, metallierialade spetsialist – 2, autoremondi valdkonna peaspetsialist – 1, autoremondi valdkonna spetsialist – 1, ehituse ja puidu valdkonna spetsialist
– 1, tehnikaerialade spetsialist – 1; grupijuhendaja – 1.
5. Teenindusosakond: juht – 0,5, ettevõtluserialade juht – 0,4, teeninduserialade juht – 0,5,
õpetaja, kutseõpetaja – 31, ettevõttepraktika juhendaja – 2,25, peakokk – 1, söökla juhataja – 1.
6. Täiendõppeosakond: täiendõppeosakonna peaspetsialist – 1.
7. Arendusosakond: peaspetsialist – 1, karjäärinõustaja – 1, karjääriinfokoordinaator – 1.
8. Finantstalitus: finantsjuht – 1, kassiir-raamatupidaja – 1.
9. IT-talitus: IT-peaspetsialist – 1, IT-spetsialist – 1, disainispetsialist – 1.
10. Majandustalitus: juht – 1, administraator – 3, vastutav elektrik – 1, koristaja – 9, remonditööline – 1, tööline – 2, riidehoidja – 2, töökeskkonna spetsialist – 0,2, laooperaator – 1.

2012. a juunis lõppesid arendusosakonna juhtimisel järgmised
projektid:
1. „Kaasaegse rahvusvahelise kutseõppe võimaldamine kiirelt globaliseeruvas maailmas”,
Leonardo da Vinci programm (lähetusprojekt).
2. „Karjääriõppekursused töötutele noortele Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, Narva Kutseõppekeskuses ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses”, Euroopa
Sotsiaalfondi rahastatud projekt.
3. „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine”.
Esimene aasta.
4. „Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas”, Euroopa Struktuurifondi poolt rahastatav
projekt. Esimene aasta.
5. „Baltic Training Programme“, Kesk-Läänemere programm Interreg IV A.
2012. a lõpuni töötati järgmiste projektidega:
6. „Karjäärinõustamise teenuse rakendamine Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe
õpilaste jaoks”, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt.
7. „Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine”.
8. „Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas”, Euroopa Struktuurifondi poolt rahastatav
projekt. Teine aasta.
9. „Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II“.
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10. LAK-õpe koolis, koolitus kutse- ja eesti keele õpetajale. Koolitajaks oli SA Omanäolise
Kooli Arenduskeskus.
■ Natalja Dehant, karjäärinõustaja:
„Sündisin 1975. aastal Pärnus. Alates 1992. aastast olen
narvalane, õppisin Narva Kõrgkoolis ja Tartu ülikooli
Narva kolledžis. Olen töötanud ajakirjanikuna, õpetajana ning psühholoogina, andnud välja 4 luulekogu (vene
keeles). Elanud Kasahstanis ja Venemaal. Rahvuselt olen
sakslane, vanaisa oli nõukogude ajal deporteeritud oma
rahvuse tõttu Kasahstanisse.
Narva Kutseõppekeskusesse tulin tööle 2011. aastal.
Esialgu võeti mind töövõtulepinguga üheks aastaks
karjäärilektorina tööle koormusega 40 töötundi kuus.
Täistöökohaga valiti mind 28.05.2012. aastal karjääriinfokoordinaatori ametikohale. Selleks, et eesti keelt selgeks
saada, harjutasime keelt samm- sammult suhtlemises
kolleegidega Narva Kutseõppekeskuses. Eriti tänulik olen
Riina Veidenbaumile, ta aitas ja toetas mind nagu algkoolilast keele õppimisel. Esimese tööaasta jooksul oli ta minu
esimene ja peamine kontaktisik kutseõppekeskuses. Nüüd
olen karjäärinõustaja, lisaks karjäärinõustamisele (õpilastele ja vanematele individuaalselt ja gruppides) töötan ka
psühholoogina.
Olen oma tööga väga rahul, kolleegid on sõbralikud ja heasüdamlikud, juhtkond avatud ja hooliv.”
2012. aasta veebruariks koostati kaks Leonardo da Vinci programmi projektitaotlust, mida
toetati. Kõiki toimunud üritusi ja sündmusi kajastati kooli koduleheküljel, perioodiliselt
koostati kooli pressiteateid.
2012. aasta suveks valmis multimeediumi eriala lõpetajatel kaks filmi „Legend Indrik von
Berengauptist”.
■ Marie Sokolova, disainispetsialist:
„Sündisin Narvas 1986. aastal. Pärast kooli lõpetamist hakkasin
õppima Narva Kutseõppekeskuses kondiitriks (põhikooli baasil).
Pärast selle lõpetamist aga multimeediat (keskkooli baasil). 2012.
aastal asusin siin disainispetsialistina tööle. Kuna olen õppinud
ka digitaalfotograafiat, sain loa õpetada seda ka õpilastele.
Tegime koolis mitu fotonäitust. Minu töö seisneb põhiliselt selle
edasiandmises, mida olen siin oma erialal õppinud. Töö jooksul
ilmnesid siiski mõningad raskused, sest õppetöö käigus tutvustati
meil suurel määral õppeprogramme, kuid vastused paljudele küsimustele tuli leida nüüd endal.”
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2012. aastal lõpetati töölepingud alljärgnevate töötajatega:
1. Tatjana Shaposhnikova, 20.01.2012; 2. Riho Sügis, 31.01.2012; 3. Galina Kadnikova,
27.01.2012; 4. Jelena Sergejeva, 01.03.2012; 5.Niina Panfilova, 30.03.2012; 6. Juri Gerzanitš, 20.04.2012; 7. Alina Felert, 18.05.2012; 8. Jüri Kuzmin, 15.06.2012; 9. Natalia Prishvitsyna, 28.06.2012; 10. Aleksander Semin, 29.06.2012; 11.Üllar Meitsar, 30.06.2012; 12.Alexey
Sidorov, 01.07.2012; 13. Toomas Siimso, 30.06.2012; 14. Ljudmila Valizer, 24.07.2012;
15.Vjatšeslav Dmitrijev, 25.07.2012; 16. Gleb Bogdanov, 02.08.2012; 17. Indrek Kõverik,
10.08.2012; 18. Evelin Uustal, 17.08.2012; 19. Ander Sile, 21.08.2012; 20. Ljudmila Semjonova, 24.08.2012; 21. Marina Kurt, 24.08.2012; 22. Svetlana Kostina, 24.08.2012; 23.Svetlana Bakšejeva, 24.08.2012; 24. Irina Kameneva, 27.08.2012; 25. Marina Jarmuhhamedova,
31.08.2012; 26. Jelena Sõssojeva, 31.08.2012; 27. Aleksei Kazakov, 03. 10.2012; 28. Aleksandr
Girejev, 10.10.2012; 29. Aleksander Kidjajev, 05.11. 2012; 30. Tatjana Valiulina, 12.11.2012
ja 31. Nikolai Kolpakov, 06.12.2012.
Aasta õpetajaks 2012 valiti õmbluserialade kutseõpetaja Jelena Kolessova, keda tunnustati
ja õnnitleti kooli sünnipäeval.
■ Karen Sukiasyan, arendusosakonna peaspetsialist:
„Töötan Narva Kutseõppekeskuse arendusosakonnas
peaspetsialistina alates oktoobrist 2013. Olen pärit Armeeniast ja elan Eestis juba 7 aastat. Raske oli sisse elada uude
kultuuri, aga tundub, et sain hakkama. Kuna Narva linn
on üldiselt venekeelne, oli suhtlemine minu jaoks palju
lihtsam. Aga sain aru, et kui ma midagi selles riigis saavutada tahan, ja ma tahan, siis pean õppima riigikeelt. Saavutasin eesti keele B2-taseme kahe aasta jooksul.
Narva Kutseõppekeskuses on mul väga hea võimalus eesti
keelt praktiseerida ja töötades siin 2 aastat, jõudsin eesti
keeles C1-tasemeni.
Mul on hea meel siin töötada: head kolleegid, suurepärased
võimalused ja igapäevased väljakutsed ning huvitavad
tegevused. Igast päevast on siin midagi õppida”.
2012. aastal korraldatud õpilaste ja töötajate rahulolu-uuringu tulemusi tutvustas uuringu
tegija BDA Consulting 2013. aasta jaanuaris-veebruaris kooli töötajatele. Rahulolu-uuringu
tulemusi arvestati kooli tegevuskava koostamisel.
15.12.2012 õppis koolis 1042 õpilast tasemeõppes, mis oli 156 õpilast vähem kui aasta varem.
Täiendõppes lõpetas 2012. aasta jooksul 617 õppurit (alustas 666), mis oli 254 õppurit vähem
kui eelneval aastal.
Õppimist rahastati järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HTM 100 õppurit (2011. aastal 158 õppurit);
ESF 272 õppurit ( 2011. aastal 460 õppurit);
tööandja 205 õppurit ( 2011. aastal 205 õppurit);
Eesti Töötukassa 34 õppurit ( 2011. aastal 78 õppurit);
ise maksis 1 õppur ( 2011. aastal 33 õppurit);
muud projektid 13 õppurit ( 2011. aastal 54 õppurit).
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Täiendkoolituste maht oli 57 813 eurot vähem kui eelmisel aastal. Vähenemise põhiliseks
põhjuseks oli ESF-i ja HTM-i rahastatavate kursuste vähenemine.
Vastuvõtuplaan oli 751 õpilast, võeti vastu 569 õpilast. Nendest põhihariduse baasil 215 ja
keskhariduse baasil 354 õpilast.
Põhikoolijärgses õppes täitusid väga hästi autotehniku (34 õpilast), ehitusviimistluse (33),
keevitaja (34), multimeediumi (33) ja venekeelse kokaeriala (54) õppegrupid.
Õpilaste arvu vähenemist võis täheldada kõigis valdkondades. 2012. aasta populaarsemad
erialad olid kondiitri, majandusarvestuse, veokorraldaja ja väikeettevõtluse erialad. Nendel
erialadel sai kool soovitud õpilaste arvu täis.

XIV Narva Kutseõppekeskus
2013. aastal
Narva Kutseõppekeskus jätkas 2013. aastal tasakaalustatud arengustrateegiat õppenõukogus kinnitatud eesmärkide alusel:
1. Kvaliteedijuhtimise süsteemi (KJS) rakendamine – KJS rakendamise jälgimine, arengukava koostamine, õppurite väljalangevuse vähendamine, erivajadusega õppurite
toetamine, lõpetajate ja kutseõpetajate kvalifikatsioonieksamite sooritamine, kutsevõistlustest osavõtmine, kooli lahtiste kutsevõistluste korraldamine, DHS-i kasutamine ja
e-kooli täitmine.
2. Personaliarenduse süsteemi parendamine – pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele
(pedagoogilised, erialased ja keelenõuded) vastavuse jälgimine, arenguvestlustekorraldamine, koolituste ja lähetuste analüüsimine.
3. Partnerlussidemete arendamine – toimivate koostöösuhete jätkamine, uute välis- ja sisepartnerite leidmine, integratsiooniprojektide elluviimine õppuritele ja pedagoogidele.
Õppekavarühmadest: Võttes aluseks Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määruse nr 130
muutusid kooli õppekavade nimetused. Alates 01.09.2013 õpetati järgmistes õppekavarühmades: info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, ehitus, energeetika ja automaatika, logistika,
mehaanika ja metallitöötlus, meediatehnoloogiad, juhtimine ja haldus, kaubandus, transporditehnika, tekstiili- ja nahatöötlus, turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, äriteenused,
toiduainetetöötlus.
Koolis oli kasutusel 31 erinevat õppekava 13 õppekavarühmas ja kõik õppekavad olid
kinnitatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS) vastavalt nõuetele.

2013. aastal akrediteeriti järgmised õppekavarühmad:
* reisimine ja turism – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
* elektroonika ja automaatika – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
* hulgi- ja jaekaubandus – hindamiskomisjoni otsus 3 (kolmeks) aastaks
* mehaanika ja metallitöö – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
* audiovisuaalne ja muu meedia – hindamiskomisjoni otsus 6 ( kuueks) aastaks
* toiduainetetöötlus ja tootmine – hindamiskomisjoni otsus 3 (kolmeks) aastaks
Seega sai aastatel 2011–2013 akrediteeritud juba 12 õppekavarühma, 2013. aastal valmistuti
2014. aasta nelja õppekavarühma akrediteerimiseks.
Narva Kutseõppekeskus korraldas 5.–10. maini 2013 Euroopa Liidu elukestva õppe programmi haridusjuhtide õppelähetuse. Projekt „Vocational education in cooperation with
kindergartens, schools and organisations” sai rahastuse sügisel ja jaanuariks oli selge,
et teema pakub kolleegidele huvi. Mais kogunesid Tšehhi, Hollandi, Austria, Slovakkia,
Saksamaa, Iirimaa, Rumeenia, Leedu, Sloveenia ja Suurbritannia esindajad Narva, et nädalase õppelähetuse jooksul saada ülevaade Narva kutseõppekeskuse ja huvigruppide koostööst, tutvuda Eesti haridussüsteemi ning Narva kutseõppekeskuse töökorralduse ja õppetingimustega.
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2013.aasta kevadel käivitas Haridus- ja Teadusministeerium kutsehariduse korralduse ja
õppekavade reformi, mille eesmärgistatud tegevused planeeriti igas koolis. Narva Kutseõppekeskuse töötajad võtsid kohustuse lisaks koolitustele, stažeerimistele jm tegevustele koostada reformi käigus 24 uut õppekava. 2014. aasta sügiseks koostati planeeritud 24-le lisaks
veel neli uut õppekava.
Narva Kutseõppekeskuse kvaliteedijuhtimissüsteem vastab ISO 9001:2008 nõuetele, mida
tõendab 22. juulil 2013 Bureau Veritas Certificationi välja antud sertifikaat.
2013. aasta augustikuus maksti paljudele edukatele töötajatele eelarvest lisatasu heade töötulemuste eest I poolaastal kooli üldise arengu ja eesmärkide täitmisel.
Narva Kutseõppekeskuse õppeosakonnas peetakse täpset arvestust töötajate õppetundide
andmisega seotud ületundide kohta. Ületunnid kompenseeritakse töötajaga kokkuleppel
neile sobival ajal vaba ajaga, samuti kompenseeritakse erinevate ürituste korraldajatele
nädalavahetustel tehtud töö.
Vastavalt kooli töötasustamise alustele maksti juhendajatele lisatasu.
1. Irina Burkinale –kondiitrite kutsemeistrivõistlustel juhendatud õpilane saavutas 2.
koha ja pagarite kutsemeistrivõistlusel juhendatud õpilane saavutas samuti 2. koha.
2. Tatjana Dolgovskajale – õmblejate kutsemeistrivõistlusel juhendatud õpilane saavutas
2. koha.
3. Jelena Kolessovale – õmblejate kutsemeistrivõistlustel juhendatud õpilane saavutas 2.
koha.
4. Olga Vereštšaginale - puhastusteenindajate kutsemeistrivõistlusel juhendatud õpilane
saavutas 3. koha (kk 26.03.2013 nr 1.2-6/340 P).
Lisaks huvitavatele projektidele toimusid õpilastele õppeekskursioonid Eestis ja välismaal
(CEBIT 2013 Hannoveris Saksamaal, Turismimess 2013 Berliinis Saksamaal, WorldSkills 2013
Leipzigis Saksamaal) interaktiivseks õppebaasiks moderniseeritud koolibussiga. Traditsiooniliste ürituste (kevadlaat, Narva rallisprint, suvelaat) korraldamisele kaasati senisest
enam õpilasi, kool on Narva Muuseumi koostööpartneriks talvelaada korraldamisel.
Kooli teatriring osales festivalidel ja töötasid huviringid. Kõiki toimunud üritusi ja sündmusi kajastati kooli veebilehel.
Alates uuest õppeaastast sai kooli raamatukogu info- ja kataloogisüsteem koostöös Deltmar
OÜ-ga veebilahenduse RIKSWEB uue versiooni. Selle abil sai hõlpsasti teha otsinguid
raamatukogu fondis olevast kirjandusest, saada lühivaate teavikutest, eksemplaridest ja
nende staatusest. Samuti nägi infot ajakirjade, ajalehtede ja muude üksuste kohta ning nende
saadavuse andmeid.

Direktor kinnitas 2013/2014. õa sisehindajad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jüri Sasi, direktor;
Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht-siseaudiitor;
Riina Veidenbaum, õppedirektor;
Tatjana Burikova, teenindus- ja tehnikaosakonna juht;
Lea Küngas, sekretär-personalispetsialist üldosakonna juhi ülesannetes;
Maris Heimo, finantsjuht;
Arvo Toots, majandustalituse juht, autoremondivaldkonna juht;
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Narva Noortemess Orientiir 2013

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Aleksei Tihhomirov, IT-talituse juht, arvutierialade juht;
Jelena Kruglova, tehnikaerialade juht;
Tatjana Dolgovskaja, ettevõtluserialade juht;
Anna Tereshchenko, huvijuht;
Olga Grigorjeva, täiendõppeosakonna peaspetsialist;
Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist;
Marina Kornejeva, õppekorralduse spetsialist;
Tatjana Norman, haridustehnoloog;
Natalja Solovjova, õppesekretär;
Karen Sukiasyan, arendusosakonna peaspetsialist (kk 28.08.2013 nr 1.1-7/134).

Kinnitati kooli 2013/2014. õa uute õpilaste vastuvõtukomisjoni koosseis:
komisjoni esimees – Vladimir Izotov, Egeria Kinnisvara OÜ, MERESUU hotelli toitlustusjuht;
vastutav sekretär – Elyanna Romanova ,õppekorralduse spetsialist;
liikmed – Tatjana Burikova, teenindus- ja tehnikaosakonna juht; Jelena Kruglova, tehnikaerialade juht; Tatjana Dolgovskaja, kutseõpetaja, ettevõtluserialade juht; Arvo Toots,
majandustalituse juht; Aleksei Tihhomirov, IT-talituse juht; Natalja Dehant, karjäärinõustaja; Irina Erstling, grupi- ja praktikajuhendaja (kk 01.10.2013 nr 1.1-7/10 ).
18. septembril 2013 algas Narva Kutseõppekeskuses kahepäevane Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu seminar, kus kutseõppekeskuste ning haridus- ja teadusministeeriumi esindajad arutlesid septembris kehtima hakanud kutseõppeasutuse seaduse ning kutseõppe
üldisema tuleviku üle.
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„Kuigi edumeelsed uuendused on igati kiiduväärt, et muuta õpe praktilisemaks, efektiivsemaks ning rohkem tööandjate ootusi arvestavaks, on uue kutseõppeasutuste seaduse ja
selle rakenduskavade kohta veel palju vastuseta küsimusi, mis ootavad selgitamist,” rääkis
Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi.
Narva Kutseõppekeskuse multimeediumi eriala õpilased käivitasid koos õpetajatega KooliTV. Esimese saate kooliaasta avaaktusest tegid multimeediumi eesti õppegrupi õpilased koos
kooli multimeediumi eriala õpetaja Kalle Kivistikuga. Narva Kutseõppekeskuse Kooli-TV-s
sai näha koolisündmusi ja koolipere tegemisi, rahvusvahelisi projekte ja erisaateid. Multimeediumi eriala õpe põhihariduse baasil on kolm ja keskhariduse baasil kaks aastat, õppida
saab nii eesti- kui ka venekeelses rühmas.
25. septembril 2013 külastas Narva Kutseõppekeskust Saksa suursaadik Christian Mattias
Schlaga, et tutvuda Ida-Virumaa juhtiva kutseõppeasutusega ning innustada kooli koostööd Saksamaa partnerkoolide ja praktikakohti pakkuvate ettevõtetega.
Narva Kutseõppekeskus ja Rotenburgi Kutseõppekeskus olid teinud aastaid koostööd
Leonardo da Vinci projektide käigus. Narva kool oli korraldanud Saksa õpilaste praktikat
Eestis ning 2013. aastal käisid Saksamaal kogemusi vahetamas Narva Kutseõppekeskuse
töötajad.
Narva Kutseõppekeskuse aasta õpetajaks 2013 valiti multimeediumi eriala kutseõpetaja
Kalle Kivistik, keda õnnitlesid kolleegid kooli sünnipäeval.
Narva Kutseõppekeskuses pakuti oktoobrikuu keskel soome-ugri rahvaste köökide hõrgutisi. Soome-ugri rahvaste köögi õpitubades valmistati Ungari hernehautist, pekiga kartulisuppi ning näiteks Venemaal Kaama jõe piirkonnas elavate udmurtide lahtiseid pirukaid
ehk perepetše.

Narva Rallisprindist võtavad osa ka meie kooli õpilased
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Hõimunädala kulinaarprojekt sündis Tartu Ülikooli Narva kolledži ja Narva Kutseõppekeskuse koostööna. „Narva Kutseõppekeskuse köök on tuntud üle linna ja kuna teatakse, et seal
keedavad ja küpsetavad teotahtelised kokaeriala õpilased, oli minu jaoks iseendastmõistetav, et soomeugri köögitöötoad tuleb organiseerida just nimelt seal,“ rääkis idee sünnist Ungari päritolu TÜ
Narva kolledži õppejõud ja hõimupäevade projektijuht Toth Szilard Tibor.
Mehhatroonika kutseõpetaja Aleksandrs Lunjovs ja arendusosakonna peaspetsialist Karen
Sukiasyan osalesid rahvusvahelisel parimate praktikate konverentsil Sloveenias, kus Aleksandrs esines ettekandega ja Karen arutas kooli juhtkonnaga läbi meie edasise koostöö.

2013. aastal lõpetati tööleping järgmiste töötajatega:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jelena Pekarskaja, 16.05.2013;
Lidia Kochurova, 18. 06.2013;
Liisi Kruusimägi, 27.06.2013;
Tamara Zverkova, 01.08.2013;
Olga Smirnova, 08.08.2013;
Anu Tikerpe, 26.08.2013.

Seisuga 15.12.2013 õppis koolis 1058 õpilast tasemeõppes, mis oli 16 õpilast rohkem kui
aasta varem. Täiendõppes lõpetas 2013. aasta jooksul 470 õppurit (alustas 496), mis oli 147
õppurit vähem kui eelneval aastal.
Õppimist rahastati järgmiselt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HTM 40 õppurit (2012. aastal oli 100 inimest);
ESF 108 õppurit ( 2012. aastal oli 272 inimest);
tööandja 247 õppurit ( 42 inimest rohkem võrreldes 2012. aastaga);
Töötukassa 44 õppurit ( 10 inimest rohkem võrreldes 2012. aastaga);
ise maksid 12 õppurit ( 11 inimest rohkem võrreldes 2012. aastaga);
muud projektid 45 õppurit ( 32 inimest rohkem võrreldes 2012. aastaga).

Täiendkoolituse maht vähenes 27 256 euro võrra. Vähenemise põhjuseks oli ESF-i ja HTM-i
poolt rahastatavate kursuste vähenemine.
Õpilaste vastuvõtuplaan oli 794 õpilast, seisuga 01.09.2013 võeti vastu 544 õpilast. Nendest
põhihariduse baasil 208 ja keskhariduse baasil 336 õpilast. Põhikoolijärgses õppes täitusid
hästi venekeelne kokkade õppegrupp (54), samuti keevitaja (32), autotehniku (30), multimeediumi (30) ja ehitusviimistluse (25) õppegrupid. Väiksem oli soov asuda mehhatroonikuks. Avati pagari-kondiitri 3-aastane õppegrupp, kuid ei avatud multimeediumi ja
kokkade õppegruppe eesti keeles, kuna sooviavaldusi oli vastavalt ainult 2 ja 3.
Keskkoolijärgses õppes jäid täitmata infotehnoloogia ja telekommunikatsiooniprojektide
koordineerimine ning mehhatrooniku õppegrupid. Õpilaste arvu vähenemist täheldati
kõigis valdkondades. Sel aastal lõppes õpetamine koduteeninduse õppekavarühmas.
2013. aasta populaarsemad erialad kutseõppes keskhariduse baasil olid müügikonsultandi,
kondiitri, rõivaõmblemise, majandusarvestuse, veokorraldaja ja multimeedia erialad.
Koolis töötas audiitor aasta tööplaani põhjal ja kooli raamatupidamist auditeeriti riigikontrolli poolt. Sisekontrollisüsteem toimis nii õppe-kasvatustöös kui ka raamatupidamises.
Sõlmitud olid lepingud turvateenistusega. Eelarvekulutuste tegemine toimus kindlate kinnitatud kordade alusel ning kulutusi tehti valdkondade ja osakondade põhiste alleelarvete
alusel.
Koolis oli aastal 2013 keskmiselt 109 ametikohta (2013. a majandusaasta aruandest).
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XV 2014. aasta Narva
Kutseõppekeskuses
Aastal 2014 lähtus Narva Kutseõppekeskus oma tegevustes kooli kehtivast arengukavast,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning kooli nõukogu poolt püstitatud eesmärkidest ja kooli
2014. aasta tegevuskavast.
Narva Kutseõppekeskuses õpetati 2014. aastal järgmistes õppekavarühmades: info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia, ehitus, energeetika ja automaatika, logistika, mehaanika ja
metallitöötlus, meediatehnoloogiad, kaubandus, transporditehnika, tekstiili- ja nahatöötlus,
turismi- , toitlustus- ja majutusteenindus, äriteenused ja toiduainetetöötlus.
30. jaanuaril 2014 külastas Narva Kutseõppekeskust Briti suursaadik Christopher Holtby.
Kohtumise käigus tutvustati suursaadikule Ida-Virumaa juhtivat kutseõppeasutust ning
arutati riikidevahelisi õppe- ja praktikavõimalusi.
„Narva Kutseõppekeskuse veokorralduse ja keevitaja eriala parimatel õpilastel on Euroopa
Liidu elukestva õppe programmi toel avanenud võimalus käia Suurbritannias praktikal. On
heameel tõdeda, et uue programmi Erasmus+ puhul meie koostöö partneritega jätkub ning
loodame, et Suurbritannia õppurid leiavad tee ka meie kooli ja meie heade koostööpartnerite
juurde õppima,” rääkis Narva Kutseõppekeskuse direktor Jüri Sasi.
Narva Kutseõppekeskuses toimus 7. veebruaril 2014 lahtine erialane võistlus „Parim müürsepp 2014”. Võistluse ajal oli õpilastel võimalus demonstreerida oma oskusi selles valdkonnas.

Kutseõppekeskus on Narva Linnavalitsuse hinnatud partner Ettevõtlusnädala läbiviimisel
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Narva Kutseõppekeskus on tunnustatud messide ja konverentside korraldaja

Parima müürsepa tiitli sai Andrey Shevtsov, II koha sai Sergey Krivitskiy ja III koha
saavutas Valeri Ivanov. Naistest saavutas parima tulemuse Jelena Ogdanskaja.
Maris Heimo, finantsjuht, töötas alates 10.02.2014 direktori ülesannetes, kuna direktor Jüri
Sasi läks Haridus- ja Teadusministeeriumisse tööle ja tegi ettepaneku määrata oma asendajaks M. Heimo kuni konkursi korras uue direktori valimiseni.
Finantsjuht direktori ülesannetes Maris Heimo kinnitas kooli uue nõukogu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Riina Veidenbaum;
Tatjana Burikova;
Arvo Toots;
Maris Heimo;
Lea Küngas;
Aleksei Tihhomirov;
Jelena Kruglova;
Tatjana Dolgovskaja;
Anželika Vaino-Keskküla;
Olga Grigorjeva;
Karen Sukiasyan;
Anna Tereshchenko;
Oksana Leontjeva 3PMM, õpilasesinduse esindaja
Julia Pill, ametiühingu esindaja. (kk 14.02.2014 nr 1.1-7/63).

Maikuu alguses toimusid Narva lasteaedades traditsiooniks saanud Narva Kutseõppekeskuse meistriklassid, mille käigus tutvustasid õppurid ja kutseõpetajad mudilastele koolis
õpetatavaid erialasid. Sellel aastal osales projektis kümmekond Narva lasteaeda ning ligi 230
last vanuses viis kuni seitse aastat.
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Kooli delegatsioon Berliinis messil Grüne Woche aastal 2014

12. mail 2014 olid Narva Kutseõppekeskuses külas Prantsusmaa, Hispaania, Luxemburgi
ja Belgia haridusjuhid, kes viibisid Eestis Narva Kesklinna Gümnaasiumi kutsel Euroopa
Liidu Comeniuse programmi käigus. Rahvusvahelise projekti üheks peateemaks oli väljalangevuse vähendamine. Narva Kutseõppekeskuse eesti keele õpetaja Julia Pill tegi prantsuse keeles koolist põhjaliku ülevaate ning tutvustas külalistele õppimis- ja töötingimusi.
28.–30.maini 2014 osalesid Narva Kutseõppekeskuse õpetaja Tatjana Ševtšenko ja haridustehnoloog Tatjana Norman rahvusvahelisel konverentsil CIRikt 2014 Krajnska Goras
Sloveenias. 2014. aasta konverentsi CIRikt teema „Child LED Learning,” tähendas õpilaste
poolt juhitud õppimist. Põhimõtteks oli teha e-õpe kõikidele kättesaadavaks igast mobiiliseadmest.
23. mail 2014 külastasid Narva Kutseõppekaskust 18 külalist Sillamäelt, kes osalesid projektis
HUKK-AP ehk Huvikoolide Kaasamise ja Arengu programmis. Karjäärinõustaja Natalja
Dehant tutvustas külalistele kooli erialade valikut ning näitas, millises keskkonnas toimub
õppetöö Narva Kutseõppekeskuse peakorpuses Kreenholmi 45.
Disainispetsialist Marie Sokolova jutustas poistele ja tüdrukutele multimeedia erialast ning
näitas, kuidas toimub disainiprotsess ja trükkimine kooli trükikojas. Peale seda toimus ringkäik IT-spetsialisti Anna Silega, mille jooksul said osalejad süveneda IT-valdkonda. Psühholoog Andrey Matveenkov korraldas ekskursiooni Raudtee 3 asuvas õppekorpuses ning
spetsialistid Igor Klevetov, Fedor Pekarskiy, Aleksei Ivanov ja Viktor Kirichuk tutvustasid
õpilastele kooli töökodasid ja laboratooriume.
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5. septembril 2014 külastasid Narva Kutseõppekeskust 40 õpilast Narva Keelelütseumist.
Külastuspäeva eesmärgiks oli jagada õpilastele infot õppimisvõimaluste kohta Narva Kutseõppekeskuses.
Vastavalt kooli töötasustamise alustele maksti alljärgnevatele õpetajatele lisatasu õpilaste
kutseeksamiks ettevalmistamise eest:
1. Gennady Ljangassov – mehhatrooniku II eksam, õpetaja, 86% õppegrupi 3KMH õppuritest sooritas II taseme kutseeksami.
2. Marina Šerjakova – kokaeriala, tase 4, õpetaja, 73% õppegrupi 4PKO õppuritest sooritas
4. taseme kutseeksami.
3. Argo Kirs – kokaeriala, tase 4, õpetaja, 73% õppegrupi 4PKO õppuritest sooritas 4.
taseme kutseeksami.
4. Igor Klevetov – eksam arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori erialal I, õpetaja,
71% õppegrupi 2KAO õppuritest sooritas I taseme kutseeksami (kk 26.03.2014 nr
1.2-6/322 P).
Lisatasu maksmine õpilaste kutsevõistluseks „Noor meister 2014” ettevalmistamise eest
järgmistele õpetajatele:
1. Kalle Kolberg – saavutatud 2. koht veebidisaini võistlusel;
2. Stanislav Gugnin – saavutatud 3. koht mehhatrooniku võistlusel;
3. Jelena Kolessova – saavutatud 3. koht rõivaõmblemise võistlusel (kk 26.03.2014 nr
1.2-6/323 P).

Kooli võistkond osales rattamaratonil
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Lisatasu maksti spordivõistluse tulemuste eest
1. Vladimir Smirnovile, kelle õpilased saavutasid 3. koha üleriigilisel lauatennise võistlusel (kk 26.03.2014 nr 1.2-6/325 P).
2. Valikuliselt juhtkonna koosolekute protokollidest 2014. aasta I poolaastal

Koosolek 14.01.2014
Arutati 2014. aasta eelarvet. Maris Heimo teatas, et alates 01.01.2014 on miinimumtöötasu
355,00 eurot, õpetajate alamtasumäär on 800,00 eurot.
Arvo Toots – teatas, et suvel peab valmis saama remont köögis, uuendust vajavad Raudtee
3 (õppelaborid) riietusruumid ja pesuruum.
Karen Sukiasyan tutvustas messile „Grüne Woche” sõidu kava.

Koosolek 04.02.2014
Inspiratsioonipäev „Ettevõtlik insener” pidi toimuma Kohtla-Järvel, sinna planeeris Tatjana
Burikova saata 20 õpilast ja 5 õpetajat.
Kohtumisele Fortaco juhtkonnaga pidid koolist minema Jelena Kruglova, Elyanna Romanova ja Olga Grigorjeva, et leida koostöövõimalusi elektroonika, automaatika, mehaanika
jt valdkondades.

Koosolek 25.02.2014
Osalemise kohta kutsevõistlusel „Noor meister 2014” teatas Karen Sukiasyan, et 6.–8. märtsil
2014 sõidavad messile võistlema 12 õpilast ning saatjatena ja töötubade korraldajatena 15
töötajat, kooli infoboksis hakkab tööle õppekorralduse spetsialist koos 4 õpilasega.
Karen Sukiasyan teatas, et Armeeniast saabub meie koolile külla 5. märtsil 6 inimest : 3
õpilast ja 3 õpetajat. Tuleb ette valmistada majutamine, kohtumine kooli direktori ja juhtkonnaga. Sõidame koos Tallinna messile „Noor meister 2014”, külalised osalevad 6. märtsist
kuni 8. märtsini koos Narva Kutseõppekeskusega messi töös.

Koosolek 21.04.2014
Koosoleku põhisisuks oli kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform.

Koosolek 26.05.2014
Karen Sukiasyan andis teavet Prantsusmaal toimuva messi „Euroskills 2014” kohta, sest oli
otsustatud, et sellest võtavad osa ka Narva Kutseõppekeskuse töötajad. Sõit pidi algama 30.
septembril Narvast, sest 1. oktoobri varahommikul väljub laev Liepaja sadamast marsruudil
Liepaja – Travemünde, edasi kulgeb sõit maad mööda Lille’i linna, võistluste külastamine on
3. ja 4. oktoobril. Eestisse jõutakse tagasi 7. oktoobril 2014.
Maris Heimo: Planeerime grupi suuruseks 25–26 inimest.

2014. a lõpetati töölepingud alljärgnevate töötajatega:
1. Maria Popova, 17.01.2014;
2. Anu Paumer, 12.05.2014;
3. Antonina Dudina, 31.07.2014;
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4. Igor Klevetov, 05.08.2014;
5. Anna Iljina, 29.08.2014;
6. Jekaterina Muravjova, 30.08.2014.

2014. aasta kevadel kuulutati välja konkurss Narva
Kutseõppekeskuse direktori valimiseks
Konkursi võitis kooli õppedirektor Riina Veidenbaum. Temaga lõpetati õppedirektori
tööleping 24.06.2014.
Maris Heimo ja Riina Veidenbaum allkirjastasid üleandmise-vastuvõtmise akti, Haridus- ja
Teadusministeeriumi esindajana allkirjastas akti kutsehariduse osakonna juhataja Jüri Sasi.
Direktorina kirjutas Riina Veidenbaum dokumentidele alla alates 25.06.2014.
2014. septembrist rikastas Narva Kutseõppekeskus õpivõimalusi riigikaitseõpetusega, et
laiendada tulevaste meistrite silmaringi ja astuda oluline samm valdkonna arendamiseks
piirkonnas. Riigikaitseõppe läbisid kooliaasta lõpuks kõik põhihariduse baasil õppima
asunud tulevased meistrid, saades uusi teadmisi teooriatundidest, õppereisidelt ja praktilistest tegevustest kursuse lõpulaagris.

Direktor kinnitas kooli uue nõukogu koosseisu
alates 01.09. 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Riina Veidenbaum;
Tatjana Burikova;
Arvo Toots;
Maris Heimo;
Lea Küngas;
Aleksei Tihhomirov;
Jelena Kruglova;
Tatjana Dolgovskaja;
Valentina Gorohh;
Anželika Vaino-Keskküla;
Olga Grigorjeva;
Karen Sukiasyan;
Anna Tereshchenko;
Elvira Kurs 2PKO2, õpilasesinduse esindaja
Julia Pill, ametiühingu esindaja (kk 24.09.2014 nr 1.1-7/41).

Kinnitati ka 2014/2015. õppeaasta sisehindajad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Riina Veidenbaum, direktor;
Anželika Vaino-Keskküla, kvaliteedijuht, praktikakoordinaator;
Tatjana Burikova, õppedirektor;
Lea Küngas, personalijuht;
Maris Heimo, finantsjuht;
Arvo Toots, haldusjuht, autoremondivaldkonna juht;
Aleksei Tihhomirov, IT-juht, arvutierialade juht;
Jelena Kruglova, tehnikaerialade juht;
Valentina Gorohh, teeninduserialade juht;
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Multimeediumi eriala õpilased helistuudios koos õpetaja Kalle Kivistikuga

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Tatjana Dolgovskaja, ettevõtluserialade juht;
Anna Tereshchenko, huvijuht;
Olga Grigorjeva, täiendusõppe osakonna peaspetsialist;
Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist;
Marina Kornejeva, õppekorralduse spetsialist;
Tatjana Norman, haridustehnoloog;
Natalja Sokolova, õppesekretär;
Karen Sukiasyan, arendusosakonna peaspetsialist ( kk 17.09. 2014 nr 1.1-7/38).

Narva Kutseõppekeskus tähistas oktoobrikuu algul kooli 14. sünnipäeva. Pidupäeva kontserdi korraldasid Narva ja Narva-Jõesuu õpilased, kuulutati välja aasta õpetaja 2014, kelleks
sai arvutierialade kutseõpetaja, haridustehnoloog Tatjana Norman. Kooli direktor Riina
Veidenbaum ütles, et tänavune kooli sünnipäev on tähtis seetõttu, et see juhatab sisse kogu
järgneva aasta jooksul toimuvad sündmused, mis kulmineeruvad aasta pärast kooli 15.
sünnipäeva tähistamisega.
Narva Kutseõppekeskuse esindajad külastasid novembrikuus Armeenias Jerevanis asuvat
Euroopa Kolledžit, kus kevadel võetakse praktikale esimesed Narva õpilased.
29.–30.11. 2014 toimus Tallinna Tehnikaülikoolis robotite võistlus „Robotex 2014“, mida
külastasid Narva Kutseõppekeskuse multimeedia, elektrikute ja mehhatroonikute õppegruppide õpilased.

2014. aastal akrediteeriti järgmised õppekavarühmad:
* ehitus – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
* logistika – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
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* tekstiil ja nahatöötlus – hindamiskomisjoni otsus 6 (kuueks) aastaks
2014. aastal valmistuti 2015. aasta ühe õppekavarühma (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) akrediteerimiseks.
2014. aastal jätkus töö kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi rakendamiseks.
Tähtajaks, 31. oktoobriks, täitis kool kõik projektis kavandatud tegevused, sh EHIS-ele kinnitamiseks esitati 24 õppekava.
2014. aasta novembris korraldatud õpilaste ja töötajate rahulolu-uuringu tulemusi tutvustas
uuringu tegija 2015. a jaanuaris kooli töötajatele.
Arendustegevused 2014. aastal olid mitmekesised, tulemuslikult viidi ellu toetatud projekte
ja koostati uusi, edukaid projektitaotlusi, mida rahastati. Koolis oli 8 töötajat, kes suutsid
hästi projekte kirjutada.
2014. a augustiks lõpetati tulemuslikult 4 projekti, septembris jätkus töö kahe projektiga:
„Õpilasfirma” ja EL Leonardo da Vinci õpirändeprojekt 2013. a „Noormeistrid Euroopas –
kogemused kogu eluks, 2. aasta“.
2014. a septembris alustati kolme uue projektiga.
Õppeaasta jooksul tutvustasid õpilased ja spetsialistid kooli õppimisvõimalusi erinevatel
infomessidel (Orientiir, Suunaja, Intellektika). Õppetöö mitmekesistamiseks korraldati
õppeekskursioone Eestis ja välismaal ( Grühne Woche 2014 Berliin, Saksamaa; EuroSkills
2014 Lille, Prantsusmaa) interaktiivseks õppebaasiks moderniseeritud koolibussiga.
Traditsiooniliste ürituste (kevadlaat, suvelaat, talvelaat) korraldamisel osales senisest enam
õpilasi.
15.12.2014 seisuga õppis koolis 993 õpilast tasemeõppes, mis oli 65 õpilast vähem kui aasta
varem.
Täiendõppes lõpetas 2014. aasta jooksul 772 õppurit, mis oli 302 õppurit rohkem kui eelneval
aastal. Täiendkoolituse maht oli 226 798 eurot ( 66 903 eurot rohkem kui eelneval aastal).
Õpilaste vastuvõtuplaan oli 2014. a 594 õpilast, sh 214 õpilast põhihariduse baasil ja 380
õpilast keskhariduse baasil.
Seisuga 01.09.2014 võeti vastu 523 õpilast (täitmine 88%)
Nendest põhihariduse baasil 210 ( täitmine 98%) ja keskhariduse baasil 313 (täitmine 82%).
Põhikoolijärgses õppes täitusid hästi koka (vene õppekeel), keevitaja, autotehniku, multimeediumi ja ehitusviimistluse õppegrupid. Väiksem oli soov asuda õppima mehhatroonikuks , ei avatud multimeediumi ja koka (eesti keel) õppegruppe, kuna oli vastavalt vaid 2 ja
1 sooviavaldust.
Keskkoolijärgses õppes jäid täitmata infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni projektide koordineerimine ning kelneri õppegrupid.
2014. aasta populaarsemad erialad kutseõppes keskhariduse baasil olid majandusarvestuse,
veokorralduse ja elektriku erialad.
Koolis oli 2014. aastal keskmiselt 105 töökohta.
Kooli tegevuse auditeerimiseks töötas audiitor aasta tööplaani põhjal ja kooli raamatupidamist auditeeriti riigikontrolli poolt. Sisekontrollisüsteem toimis nii õppe-kasvatustöös kui
ka raamatupidamises. Asutuse varad olid valvatud, sõlmitud olid turvateenistuse lepingud.
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Eelarvekulutuste tegemine toimus kindlate kinnitatud kordade alusel ning kulutusi tehti
valdkondade ja osakondade põhiste alleelarvete alusel.
Euroopa Liidu LLP Leonardo da Vinci programmi käigus viidi Narva Kutseõppekeskuses
aastatel 2007–2014 läbi suur hulk välispraktika ja stažeerimisega seotud projekte õppijatele
ja töötajatele.
Peale selle on kool ellu viinud mitmeid projekte Interreg IV A, Comeniuse, Grundtvigi jt
programmide käigus.

Narva Kutseõppekeskuse elluviidud projektid:
•

“The use of E-learning to increase academic performance”, Leonardo da Vinci õpirändeprojekt

•

Kutseõpetajate stažeerimine välismaal, Leonardo da Vinci õpirändeprojekt

•

„Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide kaudu
(Smart hands & open minds). Kolmas periood”, Leonardo da Vinci õpirändeprojekt

•

„Ettevõtlikuks ja loovaks õpilasfirmas”, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt

•

Aitame kaasa Gruusia kutsehariduse arengule II

•

„Karjäärinõustamise teenuse rakendamine Narva Kutseõppekeskuse tasemeõppe
õpilaste jaoks”, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt.

•

„Eesti keele täiendava õppe korraldamine Narva Kutseõppekeskuse II kursuse õppuritele”, Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt

•

„Kutseõppeasutuste vene õppekeelega õppijatele karjääriõppe teenuse pakkumine”,
Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatav projekt

Meil on lahe kool
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•

„Karjääriõppekursused töötutele noortele Rakvere Ametikoolis, Väike-Maarja Õppekeskuses, Narva Kutseõppekeskuses ning Järvamaa Kutsehariduskeskuses”, Euroopa
Sotsiaalfondi rahastatud projekt

•

„Kaasaegse rahvusvahelise kutseõppe võimaldamine kiirelt globaliseeruvas maailmas“,
Leonardo da Vinci programm (lähetusprojekt)

•

„Baltic Training Programme”, Kesk-Läänemere programm Interreg IV A

•

Kesk-Läänemere Interreg IV A programmi 2007–2013 Lõuna-Soome – Eesti alaprogrammi projekt „Attractive vocational education in secondary school”

•

„Kaasaegse rahvusvahelise kutseõppe võimaldamine kiirelt globaliseeruvas maailmas”,
Leonardo da Vinci programm (lähetusprojekt)

•

„Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide
kaudu (Smart hands & open minds). Teine periood”, Leonardo da Vinci programm
(praktikaprojekt)

•

„Euroopa õppeasutuste kogemuse ja praktika rakendamine valmistamaks õpilasi ette
kutseeksami edukaks sooritamiseks”, Leonardo da Vinci programm (lähetusprojekt)

•

„Õpilaste loomisvõime ja erialaste oskuste arendamine välismaal eriprogrammide
kaudu” (Smart hands & open minds), Leonardo da Vinci programm (praktikaprojekt)

•

„Project based Learning Model by International eWork - PLIMe“, Leonardo da Vinci
programm (uuendussiirde projekt)

•

„Autotehniku, multimeedia, koka ja turismikorralduse eriala õpilaste täiendav eesti
keele õpe Narvas”

•

”Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õppuritele Saaremaal”, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed programm „Keeleõppe arendamine
2007–2010”

•

„Narva Kutseõppekeskuse elektroonikaseadmete koostaja eriala õpilaste täiendav eesti
keele õpe ja erialane praktika Pärnus”, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie
Inimesed programm „Keeleõppe arendamine 2007–2010”

•

„Kulinaarialaager Pärnus”, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse programm „Keeleõppe arendamine 2007–2010”

•

„Koostöökogemus õpipoisikoolituses”, Leonardo da Vinci (2007–2008)

•

Partnership East, Interreg III A (2007)

•

VETWORK , Interreg III A (2005–2007)

•

OPEN WINDOWS , Grundtvig II (2005–2007)

•

ESF, Meede 1.1 - „Virumaa koostöö – paindlikum eelkutseõpe noortele” (2005–2008)

•

EHITUS („Ehituserialade õpetajate kvalifikatsiooni tõstmine ja kaasaegsete ehitustehnoloogiate, spetsifikatsioonide ja standardite uurimine“), Leonardo da Vinci (2006–2007)

•

„Eesti kutseõpetajate mentorluse oskuste arendamine“, Leonardo da Vinci (2008–2009)

•

„Saksamaa ja Taani töökogemus tulevaste Eesti puidutööstuse ja ehituse meistrite jaoks”,
Leonardo da Vinci (2008)

•

”Täiendav eesti keele õpe Narva Kutseõppekeskuse õppuritele Pärnus”, „Keeleõppe
arendamine 2007–2010” Integratsiooni Sihtasutus (2009)

107
•

„Kokanduse õpilaste praktika Pärnus”, „Keeleõppe arendamine 2007–2010” Integratsiooni Sihtasutus (2009)

•

„Eelkutseõppe jätkuprojekt” (2009)

•

„Project based Learning Model by International eWork - PLIMe“, Leonardo da Vinci
(2007–2009)

•

„Autotehniku, multimeedia, koka ja turismikorralduse eriala õpilaste täiendav eesti
keele õpe Narvas”, Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed programm
„Keeleõppe arendamine 2007–2010”

Hariduse, koolitamise, spordi- ja noortevaldkondade projektide finantseerimisele suunatud
EL programm Erasmus+, mille üks eesmärke on suurendada kvaliteetset õpirännet ja toetada
kutseharidusega seotud organisatsioonide rahvusvahelistumist ja mis jätkab Leonardo da
Vinci programmi, on alates 2014. aastast Narva Kutseõppekeskuse õpirännete aluseks.
2015. aastaks on Narva Kutseõppekeskusel kujunenud vastastikku arendavad ja tulemuslikud koostöösuhted Suurbritannia, Sloveenia, Saksamaa, Prantsusmaa, Hollandi, Portugali,
Leedu, Läti, Rootsi, Soome ja Armeenia haridusasutuste ja ettevõtetega.

XVI Narva Kutseõppekeskus
2015. aastal, juubeliaastal
2015. aastal pühitseb Narva Kutseõppekeskus oma tegevuse 15. aastapäeva. Kuid kui varasemat ajalugu meelde tuletada, võiks juubeliaastapäeva pühitseda veelgi pretensioonikamalt:
1710. aastal ühendati Eesti alad Vene riigiga. Sankt-Peterburgi hakati alles ehitama, kuid
Vene riik vajas hädasti navigatsiooniala tundvaid inimesi. Sellepärast avati 1715. aastal
Narvas navigatsioonikool, mis oli esimeseks tehniliseks õppeasutuseks Eestis – 300 aastat
tagasi!
Narva Reaalkool muudeti 1910. aastal kommertskooliks – 105 aastat tagasi! See kool töötas
kuni 1928. aastani, pärast seda muutis Eesti Vabariik oma kooliprogrammi. Nii on Narva
Kutseõppekeskuse töötajatel täna võimalik rõõmu tunda nii oma kooli edusammude üle kui
ka meenutada ajalugu, mille esialgsed võrsed on olnud eelduseks tänastele võitudele.
Narva Kutseõppekeskus jätkas sel aastal tasakaalustatud arengustrateegiat eesmärgiga
rakendada kutsehariduse korralduse ja õppekavade reform.
Kinnitati Narva Kutseõppekeskuse erivajadusega õpilaste tugirühm järgmises koosseisus:
1. Esimees: Tatjana Burikova
2. Liikmed: Elyanna Romanova, õppekorralduse spetsialist, vastuvõtukomisjoni vastutav
sekretär; Natalja Defant, karjäärinõustaja; Natalja Solovjova, õppesekretär.

Narva Kevadlaat viiakse läbi koostöös Narva linnaga kindluse hoovis
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Metallivaldkonna poisid on valmistanud väga ilusad tööd

Tugirühm vastutab õpilase erivajaduse tuvastamise, tema kompetentside ja vajaduste
hindamise, vajaliku tugimeetmete määramise, nende rakendamise ja tulemuslikkuse jälgimise eest ning koordineerib neid tegevusi, vastavalt tugirühma ülesannetele ja töökorrale
(kk 07.01.2015 nr 1.1-7/ 127).

Kinnitati Kutseõppekeskuse valdkonnad 2014/2015. õppeaastal
Tehnikaerialad
Ehitus: Jelena Kruglova, Irina Aleksejeva, Irina Koževnikova, Tatjana Tkatšenko, Larissa
Zarkova, Nikolay Zabegaev, Vladimir Smirnov.
Mehaanika ja metallitöötlus: Jelena Kruglova, Žanna Gusseva, Jelena Ibragimova, Alexey
Ivanov, Ljubov Kaalik, Sergei Krassilnikov, Andrey Mateenkov, Tatjana Toropova, Natalja
Varkki.
Energeetika ja automaatika: Jelena Kruglova, Nadežda Grebenštšikova, Stanislav Gugnin,
Vladimir Fomin, Gennadi Ljangassov, Aleksandrs Lunovs, Tatjana Norman, Viktoria Sokolovskaja, Maria Šustova, Juri Živetjev, Mihhail Tint, Liudmila Turaeva.
Autovaldkond
Transporditehnika: Arvo Toots, Jelena Bulejeva, Victor Kirichuk, Igor Morozov, Julia Pill.
Teeninduserialad
Turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, toiduainetetöötlus: Valentina Gorohh, Aleksandr Beljakov, Irina Burkina, Alfia Farfutdinova, Lyudmila Gavrilova, Argo Kirs, Nadežda
Mirošina, Jelena Orlova, Nadezhda Prostomolotova, Marina Šerjakova, Viktoria Timohhina,
Tatjana Tsvetkova, Andrei Tšerenkov.
Tekstiili- ja nahatöötlus: Valentina Gorohh, Tatjana Dolgovskaja, Tatjana Kink, Jelena
Kolessova, Olga Vereštšagina, Irina Šutova.
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Algas talvine vastuvott 2015

Kaubandus, juhtimine ja haldus, äriteenused, logistika: Valentina Gorohh, Natalja Kaalik,
Valentina Leštšuk, Irina Malkus, Irina Ossipenko, Natalja Pekarskaja, Jelena Zabegajeva, Elle
Välja.
Arvutierialad
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, meediatehnoloogiad: Aleksei Tihhomirov,
Jevgeni Agapitov, Irina Erstling, Olga Karlovskaja, Kalle Kivistik, Kalle Kolberg, Aleksandra
Leštšuk, Gennady Medkov, Jevgenija Mišina, Natalia Sidorova, Anna Sile, Marie Sokolova,
Tatjana Ševtšenko, Denis Volkov (kk 21.01. 2015. a nr 1.1-7/129).

Narva Kutseõppekeskuse töökeskkonnanõukogu kinnitamine
1. Kinnitan Narva Kutseõppekeskuse töökeskkonnanõukogu koosseisu järgmiselt:
1.1 Töötajate esindajad: Alexey Ivanov, kutseõpetaja; Natalja Kaalik, õpetaja.
1.2 Tööandja esindajad: Anželika Vaino-Keskküla, töökeskkonna spetsialist; Valentina
Gorohh, teeninduserialade juht.
2. Kinnitan Narva Kutseõppekeskuse töökeskkonnavolinikeks alljärgnevad töötajad:
2.1 Alexey Ivanov, kutseõpetaja;
2.2 Natalja Kaalik, õpetaja.
Narva Kutseõppekeskuse töökeskkonnanõukogu volitused kehtivad kuni 20.02.2016. a.
(direktori kk 27.01.2015 nr 1.1-7/ 132).
Neljapäeval, 26. märtsil avati Narva Kutseõppekeskuse Raudtee 3 ehituslaboris vanade
telliskivide näitus. Kutseõppekeskuse koostööpartneri Igor Kurovi poolt Narvast, Ivangoro-
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dist ja Narva-Jõesuust kogutud telliskivid on õpilaste ja kutseõpetajate kaasabil püsiekspositsiooniks koondatud. Näitusel saab tundma õppida telliskivide materjale ja ajalugu 19.–20.
sajandi ehitamise traditsioonidega.
Ajavahemikul 15.–20. märts 2015 toimus õppereis rahvusvahelisele hotellinduse, gastronoomia, toitlustamise, pagari- ja kondiitritööstuse messile Internorga 2015, mis toimus
Hamburgis Saksamaal. Õppereisist võtsid osa nii õpilased kui ka õpetajad kutseõppekeskustest üle Eesti, nad nägid Varssavit, Hamburgi ja Berliini. Narva Kutseõppekeskuse turismikorralduse eriala esimese kursuse õpilastele oli see esimene õppereis välismaale.
27.04 kuni 10.05.2015 olid Jerevani Euroopa Kolledži turismieriala õpilased koos õpetajatega
Narva Kutseõppekeskuses praktikal. Kahe nädala jooksul tutvusid külalised Narva Kutseõppekeskuse õppetöö korraldusega ja osalesid kooli turismikorralduse eriala õpilaste poolt
ettevalmistatud üritustel.
28.05–30.O5.2015 toimusid juba 12. korda üleriigilised kutsekoolide suvepäevad. Sellel
aastal oli korraldajaks Räpina Aianduskool, kes sai ürituse organiseerimisega suurepäraselt hakkama. Suvepäevad toimusid looduslikult väga kaunis paigas Kurgjärve Spordibaasis
Võrumaal. Narva Kutseõppekeskusest osalesid Valentina Hartšenko, Veronuka Korzunina,
Alina Malkevitš, Elvira Kurs, Vadim Konan, Evgeny Sulimenko, Dmitry Miller ja Dmitry
Kovalevskiy.

Narva Kutseõppekeskuse nõukogu koosseisu kinnitamine
Kinnitan Narva Kutseõppekeskuse nõukogu alates 01.04.2015 järgmises koosseisus:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Riina Veidenbaum;
Tatjana Burikova;
Arvo Toots;
Maris Heimo;
Lea Küngas;
Aleksei Tihhomirov;
Jelena Kruglova;
Valentina Gorohh;
Anželika Vaino-Keskküla;
Olga Grigorjeva;
Karen Sukiasyan;
Anna Tereshchenko;
Tatjana Norman;
Elvira Kurs 2PKO2, õpilasesinduse esindaja;
Julia Pill, ametiühingu esindaja. ( direktori kk 12.05.2015 nr 1.1-7/178).

2015. aastal, nagu ka eelnevatel aastatel, oli õpilastel võimalus erinevate projektide käigus
sooritada praktikat välismaal. Projekti „Euroopas õppides meistriks“ jooksul olid Hollandis
Groningeni linnas praktikal kokk Yulia Ryzhkova, pagar-kondiiter Maria Grachova ning
autotehnika eriala õppiv Vladislav Turaškin.
Multimeediumi eriala kolmanda kursuse õpilased Kristina Dmitrijeva ja Aleksei Ekimov
olid praktikal Leedus Vilniuses.
Ehituse eriala teise kursuse õpilased Mihhail Svistunov ja Vladislav Babakov said võimaluse praktikal viibida Erasmus+ projekti kaudu Leedus Rezekne ja Luznava linnades.
Autotehnika eriala õpilane Denis Taranzhin oli viis nädalat praktikal Saksamaal Fordi esinduses.
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Kolm kokaeriala õpilast Lidia Müür, Darina Melis ja Erika Küttis olid välispraktikal Inglismaal Canterbury linnas, samas linnas tegid keevituse eriala õpilased Fedor Sychevkylja ja
German Kovaltšuk läbi oma ettevõttepraktika.
Mehhatroonika eriala õpilased Daniil Sokolovski ja Nikita Nikonov osalesid rahvusvahelise projekti Erasmus+ käigus neli nädalat Sloveenias välispraktikal.
Kõik eespool nimetatud õpilased olid väga tänulikud Narva Kutseõppekeskusele, et nad said
sellise võimaluse. Nad said tugeva keelepraktika, süvendatud erialapraktika, tutvuda erinevate maade kultuuri ja vaatamisväärsustega, said uusi sõpru ja kohtasid kõikjal abivalmis ja
sõbralikke inimesi.
Esmakordselt koostati rahvusvahelise koostöö erileht, mis ilmus eesti- ja venekeelses
maakonnalehes Põhjarannik.
2015. aastal saab Narva Kutseõppekeskuses õppida ligi 30 eriala 12 valdkonnas.
Valdkonnad on:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

info- ja kommunikatsioonitehnoloogia;
meediatehnoloogiad;
ehitus;
energeetika ja automaatika;
kaubandus;
äriteenused;
turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus;

Narva Kutseõppekeskus korraldab üldhariduskoolides infotunde
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8.
9.
10.
11.
12.

mehaanika ja metallitöötlus;
transporditehnika;
tekstiili- ja nahatöötlus;
toiduainetetöötlus;
logistika.

Sisseastumine toimub kaks korda aastas: suvine vastuvõtt erinevatele erialadele septembris
ning talvine vastuvõtt lühema kestusega erialadele veebruaris. Olenevalt erialast on õppima
asumise eelduseks põhi- või keskhariduse olemasolu. Õpe kestab pool kuni kolm ja pool
aastat ning toimub nii eesti kui ka vene keeles. Nüüd on kõiki keskhariduse baasil õpetatavaid erialasid võimalik omandada ka töökohapõhiselt, mis on ideaalne võimalus töötavatel inimestel oma kvalifikatsiooni tõsta ja vastav haridus omandada. Vabade õppekohtade
olemasolul on võimalik õppima asuda ka õppeaasta kestel.
10. mail 2015. a oli koolis 801 õpilast. Juunis lõpetas 232 õpilast, kes õppisid 18 õppegrupis. Õppegrupid olid järgmised:
* Hotelliteenindaja – 11 lõpetajat, kes kirjutasid: „Meie koolitus oli mitmekesine, sest õppe
peamiseks ülesandeks oli ette valmistada spetsialiste, kelle erialased oskused on väga kõrgel
tasemel. Suur tänu meie õpetajatele, kes andsid meile edasi oma teadmisi ja oskuseid!“
* Keevitaja – 12 lõpetajat, kes kirjutasid: „Meie õppegrupi jaoks möödusid õpingud märkamatult. Meie kollektiivist sai sõpruskond. Hea sõnaga jääme meenutama Narva Kutseõppekeskust, kus õppetöö oli väga hästi korraldatud, erialaste juhendajate pädevus kõrge ning
suhtumine õppijatesse lugupidav.“
* Kondiiter – 14 lõpetajat, nemad andsid sellise hinnangu: „Narva Kutseõppekeskuses
saime selgeks kondiitri eriala teoreetilised alused ning lisaks ka võimaluse oma teadmisi
praktiliselt rakendada. Avaldame koolile tänu selle huvitava eriala omandamise võimaluse
eest. Kondiitri õppegrupi vilistlased võivad töötada pagari- ja kondiitritsehhides, sööklates,
restoranides ja kohvikutes.“
* Müürsepp – 14 lõpetajat, kes arvasid: „Meie õppeaasta möödus kiirelt, kuid oli väga meeldejääv. Õppeprotsess oli hästi korraldatud, õpetamise tase kõrge ja õpetajate suhtumine
õppijatesse toetav. Õppeperioodi vältel käisime huvitavatel ekskursioonidel Aseri telliskivitehases ja ehitusnäitusel.“
* Rõivaõmblemine (kergrõivaste õmbleja) – 15 lõpetajat, kes kirjutasid: „Septembris sukeldusime huvipakkuvasse maailma, kus tutvusime riiete õmblemise, modelleerimise, konstrueerimise ning materjalide omaduste uurimisega. Tänu õppejõududele, kelleks olid Tatjana
Dolgovskaja, Jelena Kolessova ja Olga Vereštšagina, äratati paljudes meis huvi selle eriala
vastu ning seetõttu otsustasid paljud meist jätkata tööd samas valdkonnas.“
* Rõivaõmblemine (kergrõivaste õmbleja), töökohapõhine vorm – 7 lõpetajat, kes avaldasid
arvamust: „Me õppisime töökohapõhises õppes, mis tähendas, et paralleelselt tegelesime nii
töö kui ka õppimisega. Kõige huvipakkuvamaks kursuseks oli tekstiilide kujundamine, kus
me saime valmistada erinevaid käsitöö tippteoseid. Sõbralik õhustik ja vastastikune abistamine aitasid meid tekkinud väsimusest üle saada. Meie grupis läbisid kõik edukalt eksami,
nüüd oleme diplomeeritud spetsialistid. See kõik oleks olnud võimatu ilma professionaalsete ja meist hoolivate õpetajateta. Tänu neile!“
* Soojusseadmete käitaja, töökohapõhine vorm – 14 lõpetajat, kes kirjutasid: „Ühe aastaga
saime me Narva Kutseõppekeskuses õppides soojusseadmete käitaja tööks vajalikud teadmised ja oskused. Oleme oma kogemusega väga rahul! Me saime ühendada töö ja õpingud,
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meid õpetasid asjatundlikud pedagoogid ja saime kursuseid läbida ka e-õppe vormis. Meie
rühmas oli sõbralik õhkkond ja palju naeru, mis aitas ületada raskuseid ja väsimust.“
* Väikeettevõtlus – 11 lõpetajat, kes kirjutasid: „Meie grupi jaoks kujunes 2014/2015. õppeaasta tulemuslikuks. 2014. a oktoobris avasime õpilasfirma Fortuna SF, mis tegeles käsitöö ja
õmbluseriala õpilaste toodete, erinevate ehete ja kingituste müügiga. Grupi õpilased võtsid
osa Astri kaubanduskeskuses ja Narva muuseumis toimunud talvelaadast ja kevadlaadast,
väga eriliselt jäi meelde jõululaat. Kõik 11 õppegrupis õppinud tüdrukut lõpetasid õpingud
edukalt.“
* Veokorraldaja – 21 lõpetajat, kes avaldasid tänu: „Meie õpingud algasid kohe väga dünaamiliselt ja efektiivselt. Õppekava oli üles ehitatud loogiliselt ja põhineb kaasaegse logistika värskeimatel trendidel. Tahame ära märkida meie õpetajate suurepärast tööd: grupijuhendajat Irina Ossipenkot, peamist õppejõudu Vladimir Kerti , projektijuhtimise kursust
õpetavat Valentina Leštšukki ja inglise keele õpetajaid Natalja Varkkit ja Maria Šustovat.
Tänu teile!“
* Arvjuhtimisega (APJ) metallilõikepinkide operaator – 8 lõpetajat, kes arvasid: „Oma
kogemustest oskame öelda, et Narva Kutseõppekeskuses õpetavad professionaalsed õppejõud. Eraldi tuleb märkida Igor Klevetovi jõupingutusi, kes õpetas meile eriala aluseid ning
toetas oma õpilasi. Narva Kutseõppekeskuses on väga head tingimused õppimiseks, mispärast kulgeb õpiprotsess elavalt ja põnevalt.“
* Elektrik – 11 lõpetajat, nende arvamus oli: „Kahe aastaga oleme omandanud väärt teadmised, mida oleme saanud kasutada nii teoorias kui ka praktikas. Väga positiivse mulje on
jätnud õpetajate suhtumine õpilastesse, samuti grupikaaslaste abivalmidus ja heatahtlikkus.
Suurema osa õppeajast olime õpetaja Juri Živetjevi juures, kelle professionaalsus ja põhjalikud erialased teadmised on silmapaistvad. Ta põhjalik suhtumine õpetamisse teeb tunnid
huvitavaks. Soovime tänada õpetajaid nõudlikkuse ja mõistmise eest!“
* Majandusarvestus – 19 lõpetajat, nemad kirjutasid: „Meie saadud teadmised olid tänapäevased ja kvaliteetsed. Kahe aasta jooksul käisime praktikal ettevõtetes, kus saime kinnistada
erialaseid praktilisi oskuseid. Meie grupp osales üleriigilisel raamatupidajate võistlusel ning
sai auhinnalise teise ja seitsmenda koha. Täname Narva Kutseõppekeskust ja kõiki õppejõude!“.
* Multimeedium – 10 lõpetajat, kelle arvamus oli: „Narva Kutseõppekeskus on õppimiseks
ainulaadne koht. Igal õpetajal on erinev õpetamise stiil, kuid nad on õpilaste suhtes mõistvad
ja heatahtlikud, mis teeb neist väga head pedagoogid. Oli meeldiv käia tundides ja töötada
rahulikus ning töises keskkonnas. Käisime õppeekskursioonidel ja erinevatel väljasõitudel.
Ei meenu ühtegi päeva, mil me oleksime kooli tulnud halva tujuga. Suur tänu kõikidele
õpetajatele meie omandatud teadmiste ja oskuste eest. See oli suurepärane!“
* Tarkvara ja andmebaaside haldus – 7 lõpetajat. Nende arvamus oli: „Peamine, mida
oleme saanud õppimisest, on uskumine eesmärkidesse. Narva Kutseõppekeskuses õppimise
aeg on möödunud kiirelt ning sisaldas intensiivset õppetööd. Iga päev saime uusi teadmisi
eriala kohta ning ükski päev ei olnud samasugune nagu eelmine. Kool andis meile võimaluse piiluda reaalsesse ellu ning andis ka vajalikke teadmisi selleks, et jätkata iseseisvalt oma
teed sellel rajal“.
* Turismikorraldus – 10 lõpetajat. Nemad kirjutasid: „Kaks huvitavat ja unustamatut aastat
turismikorralduse erialal on lõppenud. Meie täname Narva Kutseõppekeskust antud võimaluse eest. Õppetunnid olid huvitavad juba esimesest koolipäevast alates. Koolis olid tublid
õpetajad, kes andsid oma teadmisi edasi väga kaasahaaravalt. Sooja tänutundega peame
meeles kõiki meie õpetajaid, kes olid kogu õpingute perioodi vältel ka juhendajateks ja
toetajateks.“
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* Ehitusviimistlus – 7 lõpetajat, kes kirjutasid: „Meie lõpetame sellel aastal oma õpingud
ehitusviimistluse erialal. Kolmeaastase õppetöö jooksul toetasid meie õppimist üldhariduslike ja erialaste ainete õpetajad ning meie grupijuhendaja, kes olid igas olukorras valmis
meid aitama. Suur tänu meie juhendajatele Ljubov Kaalikule ja Irina Koževnikovale. Esile
soovime tõsta kooli poolt korraldatud õppeekskursioone, mis viisid Tallinnasse ehitusnäitusele ja Aseri telliskivitehasesse. Meil oli ka välismaine praktika Euroopa programmide
alusel, mille ajal käisime nii Lätis kui ka Saksamaal. Suur tänu kõigile!“
* Keevitaja – 19 lõpetajat. Nende arvamus oli: „Õppetöös Narva Kutseõppekeskuses oli
väga palju huvitavat ja meeldejäävat. Meist sai kolme aasta jooksul väga hea meeskond. Väga
palju aitas meid klassijuhataja Ljubov Kaalik. Õpetajad Aleksei Ivanov ja Sergei Krassilnikov õpetasid meid sellisel viisil, et olime hinnatud töötegijad ning saime palju positiivseid
hinnanguid. Andrey Matveenkov õpetas lukksepatööd, millest jäi meile mälestuseks isevalmistatud metallist roos. Me arvame, et Narva Kutseõppekeskus on väga hea õppeasutus,
kus keskeriharidust omandada“.
* Multimeedium – 19 lõpetajat, kelle tänuavalduses on öeldud: „Suur tänu meie kallitele
õpetajatele, kes meid õpetasid ja andsid eluteele kaasa häid soove. Meie jaoks oli õppimine
mitmekesine ja huvitav. Osalesime veebiprogrammeerimise ning video- ja helitöötluse
tundides, kohtusime riigikogu liikmetega, käisime huvitavatel õppereisidel ning osalesime
praktikal nii Eestis kui ka välismaal. Ei lähe meelest kooliraadio ja lõbusad koolivaheajad.
Suur südamlik tänu kõigile Narva Kutseõppekeskuse töötajatele!“
Tuult tiibadesse kõigile tulevastele õppuritele!
Lisainfot kooli veebilehelt www.nvtc.ee

Koolis teevad juba mitu aastat õpilased saateid Kooli TV jaoks
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Viis Eesti kutsekooli sai 16.septembril 2015 Sagadi mõisas esimestena Eestis Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikeks. Hartaga tunnustamine tähendab võimalust lihtsustatud korras esitada taotlus õpilaste ja töötajate rahvusvaheliseks õpirändeks. Sagadi mõisas
toimunud Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu sügisseminaril said Erasmus+ kutsehariduse õpirände harta omanikuks Narva Kutseõppekeskus, Pärnumaa Kutsehariduskeskus,
Rakvere Ametikool, Tallinna Teeninduskool ja Tartu Kunstikool.

(vasakult) Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba, Sihtasutus Archimedese üld-, kutse- ja täiskasvanuhariduse büroo
juhataja Made Kirtsi, Narva Kutseõppekeskuse direktor Riina Veidenbaum, Pärnumaa Kutsehariduskeskuse direktor
Riina Müürsepp, Sihtasutus Archimedese juhatuse esimees Rait Toompere, Tallinna Teeninduskooli direktor Meeli
Kaldma, Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis, Sihtasutus Archimedese spetsialist Merike Sanglepp (foto Sihtasutus
Archimedes)

Lõpetuseks
Ongi saabunud aeg tehtud tööle tagasi vaadata.
Kui 2015. aasta aprillikuus Narva Kutseõppekeskuse direktor Riina Veidenbaum tegi mulle ettepaneku koostada raamat „Narva Kutseõppekeskus 2000–2015”, siis ei mõelnud ma kaua, vaid nõustusin sellega ruttu. Olin ju aastatel 2008–2011 intensiivselt uurinud ja raamatuid kirjutanud Narva
koolide kutseharidusest. Sellise ettepaneku oli mulle teinud Narva Kutseõppekeskuse direktor Margus
Ojaots.
Nende aastate jooksul valmis 5 eestikeelset raamatut Narva linna kutsekoolidest, lisaks koondkokkuvõte neist trükistest tõlgituna vene keelde.
Pean nüüd tagantjärele tunnistama, et need 3 aastat olid väga pingelised, sest kõikide mu elu eelnevate aastate jooksul polnud ma nii palju vene keelt õppinud kui siis. Kõik Narva kutsekoolid olid venekeelsed, arhiivimaterjal venekeelne (välja arvatud II raamat „Töökooliaastad Narvas 1919–1944”).
Kuna olen ajaloolane, ei olnud mul isegi eesti keeles täpset ettekujutust tehnilistets ainetest, mida
venekeelsetes koolides õpiti ja õpetati. Nii istusingi Narva Linna Arhiivis, põrandal maas hunnik
abimehi: vene-eesti ja eesti-vene sõnaraamatuid ja tehnilisi brošüüre.
Kõikide Narva kutsekoolide dokumendid olid Narva Linna Arhiivis vastu võetud, seega oli minu põhitöökoht linna arhiiv. Fotod aga sain suuremalt osalt Narva Linna Muuseumist, kuna olen muuseumiga palju koostööd teinud.
Ööbisin vajaduse korral Narva Kutseõppekeskuse hoones Kalda 9, kus mind sealsed töötajad alati
lahkelt vastu võtsid. Uurisin ajalugu, kuid kutseõppekeskuse tegelikust tööst ning toimetustest polnud
mul sel ajal mingit ettekujutust.
2015. aasta kevadel uue raamatuga tööd alustades oli kõik teisiti.
Mulle eraldati töökabinet kõigi juhtivate töötajate ruumide kõrval: seal töötasid direktor, arendusosakonna peaspetsialist, personalijuht, finantsjuht, kassiir-raamatupidaja jt.
Olin keset koolielu: lisaks arhiivitoimikutele nägin nii õpilaste kui ka õpetajate omavahelist suhtlemist,
mõne küsimuse lahendamiseks kokku kutsutud kiirnõupidamisi, rõõmsaid nägusid pärast õnnestunud
üritust jms. Kogu kooli kollektiivi mitmekülgne ja huvitav tegevus oli pingevaba ja sõbralik. Kui
õpilased pöördusid õpetajate või juhtkonna poole mõne probleemiga, kuulati see rahulikult ära ning
leiti siis kõikidele sobiv lahendus.
Arhiivitoimikud avasid mulle kooli väga mitmekülgse ja huvitava tegevuspõllu, kaasaegsete projektide, välisriikidega suhtlemise ja tehniliste uuenduste maailma.
Kahjuks raamatu maht ei luba kõike seda lahti kirjutada. Seetõttu olen raamatus põhiliselt kirjutanud
inimestest, sest nende käes on ka edasine õpilaskonna ning kooli areng. Olen tänulik kooli direktorile
Riina Veidenbaumile, tänu kellele sain siseneda ühe innuka kollektiivi argiellu.
Olen tänulik ka neile , keda olen mitmesuguste küsimustega piinanud: Karen Sukiasyan, Anželika
Vaino-Keskküla,Lea Küngas, Maris Heimo jt. Eriline tänu aga kuulub Aleksei Tihhomirovile,
kes on selle raamatu tehniliselt kokku pannud. Raamatu fotod on põhiliselt kõik kooli fotokogust.
Monika-Aino Jõesaar, august 2015
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