
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultuurimaja „Rugodiv“ 
Arengukava 

2012.a. – 2014.a. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Narva 2011 

 

 

 



 

 

2 

Sisukord 

 
 
1. EESSÕNA 

1.1. Arengukava koostamise metoodika. 

1.2. Arengukava koostamise etapid. 

1.3. Arengukava kehtivusaeg ja lõpetamise aeg. 

 
 
2. LÜHIKIRJELDUS 

2.1. Kultuurimaja „Rugodiv“ lühikirjeldus. 

2.2. Kultuurimaja „Rugodiv“ hoone ja ruumid. 

2.3. Kultuurimaja „Rugodiv“ põhieesmärgid. 

2.4. Kultuurimaja „Rugodiv“ struktuur. 

2.5. Kultuurimaja „Rugodiv“ loomingulised kollektiivid. 

2.6. Kultuurimaja „Rugodiv“ üritused. 

 
 
3. SWOT- ANALÜÜS 

 
 
4. ARENGU STRATEEGIA KUNI 2014.a. 

4.1. Tegevusala ülevaade kuni 2014.a. 

4.2. Strateegilised arengu eesmärgid. 

4.3. Riskid ja võimalusi neid vähendada. 

4.4. Arengukava muudatuste kord. 

 
 
1. SISSEJUHATUS 
 
Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava – see on strateegiline dokument, mis määrab 

prioriteete, peamisi tegevussuunasi ja Kultuurimaja arengusfääre, tegevuskava koolmeks 

aastaks ja antud arengukava uuenduste korda. 

Narva Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava koostamise aluseks on Narva Linnavalitsuse 

28.09.2006.a. otsus nr.42 ja Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna käskkiri 

13.01.2011.a.  

 
 
1.1.1. ARENGUKAVA KOOSTAMISE METOODIKA. 
 
Arengukava koostamisel, aluseks on võetud Kultuurimaja „Rugodiv“ hetkeseisuline 

analüüs, arvesse on võetud kultuurimaja töötajate, loominguliste kollektiivide 

täiskasvanute osalejate, noorte ja laste, kes tegelevad loomingulistes kollektiivides, 

lastevanemate, põhikohaga töötajate ürituste korraldajate, riiklike varade ja 

kultuuriseltside, mittetulundusühingute, ürituste korraldajate jaoks munitsipaalasutuste, 

tegevustuuride korraldajate, erinevate tegevuste külastajate ettepanekuid, soovitusi.  

Kultuurimaja „Rugodiv“ arenguprogrammi loomisel osales töörühm arengukava 

väljatöötamisel administratsioon, loominguliste kollektiivide juhendajad. Arengukava on 

väljatöötatud vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja teiste reguleerivate dokumentide 

arengukava koostamisel 

Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava on koostatud Narva Kultuurimaja „Rugodiv“ 

põhimääruse alusel, kinnitatud Narva Linnavalitsuse poolt 30.11.2000.a. № 3201-k, 

Narva arengustrateegia kuni 2020.a. Narva linna kultuuri – ja spordi arenguprogrammi 
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2011-2014.a.a., Kultuurimaja „Rugodiv“ sise-eeskirjade ja reeglite poolt, Eesti Vabariigi 

asjakohastele õigusaktidele. Arengukava töötati välja, võttes arvesse, et Narva linn see on 

– laste ja noorte suhtes väga sõbralik. Samal ajal arvestatud on ka kõigi vanusegruppide 

ja erivajadustega inimeste huvid ja vajadused. 

Arengukava  tugineb Kultuurimaja „Rugodiv“ statistilistele andmetele töö kohta alates 

2004.a. kuni 2010.a. 

Arengukava koostamisel on arvestatud majanduslikke väljavaateid ja Narva linna 

finantsvajadusi vastavalt üldise majandusliku olukorraga Eestis seotud majandusega 

Euroopa Liidu ja maailma majanduses. 

Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava eesmärkide täitmiseks määratud on teostajad ja 

finantseerimise allikad.  

Arengukava koostamisel juhinduti alljärgnevate põhimõtetega:  
 
 Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava on lahutamatu osa Narva linna kultuuri ja spordi 

arenemisel ja Narva linna arengukava arenemisel aastateks 2011-2014. 

 Arengukavas arvestatakse kõikide loominguliste kollektiivide huvisi, kes tegelevad 

Kultuurimajas „Rugodiv“, samuti ka Kultuurimaja töötajate huvisi. 

 Arengukavas on kajastatud eelnevate aastate nii positiivseid külgi, kui ka probleeme; 

 Arengukava koostamisel arvestati üldist olukorda linnas ja tuleviku prognoosi 

pikaajalises persspektiivis; 

 Arengukava peab olema Kultuurimaja töötajate jaoks töödokumendiks  töötajate jaoks. 
 
Arengukava on läbi arutatud, heaks kiidetud ja kinnitatud arengukava väljatöötatud 

töörühma poolt. Arengukavaga on tutvunud  Kultuurimaja „Rugodiv“  kõik töötajad. 

Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava projekt oli välja pantud Kultuurimaja „Rugodiv“ 

interneti kodulehel  temaga tutvumiseks kõigi huvitatud isikute jaoks eesmärgiga, et 

saada nende arvamusi ja ettepanekuid ja avatud arutelu läbiviimine Kultuurimaja arengus 

kindlaks määratud ajaks. 
 
Arengukava puudutab Kultuurimaja „Rugodiv“ kõiki tegevusalasi. Lähtudes 

hetkeolukorrast, määratud on konkreetsete probleemide juhtimine, loomingulise ja 

majandustegevuse, teenused elanikele linna kultuuri teemasi, samu huve, vaba aeg ja 

isiklik areng vastavalt kodanike vajadustele, asutustele ja ettevõtetele, avaliku sektori 

organisatsioonid, külastajate soovidele ja võimalustele iga konkreetse aasta eraldatud 

eelarvele. 
 
Arengukava viitab sellele, et elu nõuetele ja tekkinud probleemidele ja vajadustele võib 

sisse viia muudatusi ja täiendusi tema täitmise ajal.  

Igal aastal jaanuarikuu jooksul Kultuurimaja administratsioon, arengukava väljatöötamise 

töörühm kollektiivi üldkoosolekul teeb töötulemuste kohta kokkuvõtte viimase aasta 

jooksul ja annab hinnangu, kuidas need tulemused vastavad arenguprogrammile.  

Vajadusel arenguprogrammi kantakse sisse muudatused. 
 
Samuti Kultuurimaja arengukava saab reguleerida vastavalt tehtud muudatusi kaasatud 

Narva linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti ülelinnalisse arengukavasse. 

 
 
1.2. ARENGUKAVA KOOSTAMISE ETAPID. 
 
Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava töödeldi alates veebruarist 2011.a. kuni detsembrini 

2011.a. 
 
1.2.1. Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonna käskkiri 
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1.2.2. Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava koostamise kohta jaanuar 2011 

1.2.2. Tööplaani koostamine nimetatud käskkirja täitmiseks veebruar 2011 

1.2.3. Kultuurimaja direktori käskkiri  töögrupi koostamise kohta  

arengukava väljatöötamiseks veebruar 2011 

1.2.4. Info kogumine ja süstematiseerimine veebruar-mai 2011 

1.2.5. Arengu võtmevaldkondade valik veebruar-mai 2011 

1.2.6. Arengukava realiseerimise plaani koostamine veebruar-mai 2011 

1.2.7. Arengukava vormistamine juuli-oktoober 2011 

1.2.8. Arengukava projekti väljapanek Kultuurimaja interneti  

kodulehel avaliku arutelu eesmärgil  

Täienduste ja muudatuste sissekandmine arengukavasse  

saabunud ettepanekute alusel oktoober-november  

1.2.9. Kultuurimaja „Rugodiv“arengukava esitamine 

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonda  

Kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks detsember 2011 

 

 

1.3. ARENGUKAVA KEHTIVUSE TÄHTAEG JA LÕPETAMINE. 
 
1.3.1. Narva Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava kehtivuse tähtaeg on kolm aastat 

(alates 2012.a. kuni 2014.a.). Arengukava kehtib kuni 31.12.2014.a. 

 
 
2. LÜHIKIRJELDUS 
 
Kultuurimaja „Rugodiv“ lühikirjeldus ja tema tegevusalad. 
 
Kultuurimaja „Rugodiv“ oli ehitatud 1967.aastal, nagu tehase „Baltijets“ Ametiühingu 

komitee nr.114 ametkondlik asutus, alluv NSVL Ministeeriumi keskmisele 

masinaehitusele (tuumaenergia) eesmärgiga kultuuri tegevusalade teenuste osutamine 

nende lastele ja peredele, samuti ka narva linna elanikele.  
 
Alates 1967.a. kuni 1993.a. Kultuurimaja kandis nime „ Oktoobri revolutsiooni 50-

aastapäeva nimeline Kultuurimaja“ (kuni 1992.a.) tehase „Baltijets“ Ametiühingu 

komitee nr.114 ametkondlik asutus. 1992. aastal Kultuurimaja oli üle antud kohaliku 

omavalitsuse bilansile. 
 
Narva elanike seast oli välja kuulutatud konkurss Kultuurimaja parima nime 

nimetamiseks. Konkursi tulemuse järgi, alates 1993.a. sai Kultuurimaja endale nime 

«Rugodiv» (see on Narva linna vana-aegne nimi). 
 
Alates 2003.a. Narva Kultuurikeskuse „Energeetik“ (tänapäeval Geneva Keskus“) kõik 

loomekollektiivid olid üle viidud Kultuurimajja «Rugodiv», sel viisil, nimetatud asutus 

jäi ainukeseks asutuseks Narva linna elanikele isetegevusloomingu ja vaba aja 

veetmiseks. 

Kultuurimajas «Rugodiv» tegutseb 17 huvialaringi laste, noorte ja täiskasvanute jaoks. 

Käesoleval ajal nendes ringides tegelevad huvialaga umbes 500 inimest. 

Igal aastal Kultuurimaja korraldab ja viib läbi umbes 1300 üritust, omal baasil, nii Eesti, 

kui ka teiste linnade platsidel. Neid üritusi külastab umbes 300 000 inimest. 
 
2.1.  
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2.2. Kultuurimaja „Rugodiv“ hoone ja ruumid. 
 
Alates kultuurimaja loomisest, Kultuurimaja „Rugodiv“ asub aadressil: A.Puškini, 8, 

Narva linn.  

Kahekorruseline hoone  on  ehitatud 1947.a. tüüpprojekti järgi. 
  
Kõikide ruumide üldpindala  moodustab 3631- m². 
 
Hoone välisseinad on liiv-lubi tellistest, 2005.a. on teostatud fasaadi, vundamendi ja 

betoonpõrandate  soojustamise tööd, sisemised vaheseinad on tellistest, katus on lame, 

pehme, ruberoidist.  
 
Hoones asub 600 kohale vaatesaal, pindalaga 384,1 m². koos lavaga, mille pindala on 

235,2 m². Vaatesaal on  seadmestatud kinoseadmestikuga.  

Lava omab tasku dekoratsioonide kohaletoimetamiseks, peidetud orkestriauguga, 

antraktiivne kardin kolmemõõtlemise sügavusega. Lava valgustuse ja helietapp on 

automaatne kaugjuhtimispuldiga. Osalejate jaoks on olemas kaks kontserti riietusruumi 
 
Teisel korrusel asub paljufunktsionaalne saal pindalaga 202,4 m². väikese platvorm 

lavaga, saali kasutatakse puhkeõhtute, kontsertite, loengute, tantsu kollektiivide proovide, 

näituste, müükide, laadade korraldamiseks ja läbiviimiseks.  

 

Endine spordisaal on tehtud kahekorruseliseks ja remonditud 50% võrra. Tema esimesel 

korrusel on ehitatud ja juba kasutusele võetud ruumid kostüümide, seadmete ja 

rekvisiitide hoidmiseks. Teine korrus, projekteeritud koreograafia tundide ja ürituste 

läbiviimiseks, pole veel remonditud. 
 
Üks ruumidest, pindalaga 50,6 m² on ettenähtud koosolekute, seminaride, koolituste 

läbiviimiseks. 
 
14 kabineti kasutatakse Kultuurimaja loominguliste kollektiivide poolt, huviringide 

läbiviimiseks.  

 

Spetsiaalsed ruumid on ka kunstnikul, dekoraator-õmblejal, tisleril olemas. Need asuvad 

Kultuurimaja keldrikorrusel 
 
Kultuurimaja haljasalal on paigaldatud suvine lava, koos istekohadega vaatajate jaoks, 

purskkaev. Siin Kultuurimaja töötajad viivad läbi kontsertid, pidustused, samuti ka 

pakkuvad tehnilist tuge linna ja ühiskondlike ürituste läbiviimiseks purskkaevu juures.   
 
On olemas Kultuurimaja kõigi ruumide renoveerimise projekt. 

 

Alates 2000.a. kuni 2011.a. on läbi viidud remonditööd ja välja vahetatud seadmestik 

(nimekiri on antud tööde teostamise korras):  

- on paigaldatud soojussõlm; 

- on paigaldatud turva signalistasioon; 

- on paigaldatud automaatne tulekahju signalistasioon; 

- on läbiviidud katuse avariiremont; 

- on teostatud kõikide akende väljavahetus plastikakende vastu; 

- on tehtud lava uus kate; 

- on remonditud Kultuurimaja sissepääs; 

- on paigaldatud uued elektrikilbid koos peakaitsmega, on väljavahetatud  peaelektrikilp, 

rekonstrueeritud on vee-ja jaotussüsteemi seadmed, magistraalvõrgu võimsus ja valgustus 
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paneelid; 

-  on paigaldatud Kultuurimaja fassaadi valgustus; 

-  on väljavahetatud vaatesaali põranda- ja seinakatted; 

-  on väljavahetatud lava ja vaatesaali elektrijuhtimise süsteem; 

-  on väljavahetatud lava valgustustehnika; 

-  on renoveeritud veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteem; 

- on läbiviidud fassaadi rekonstrueerimine ja soojustamine koos tuletõkkeuste 

paigaldamisega; 

-  on rekonstrueeritud kanalisatsioon ja sadeveed; 

-  on väljavahetatud välis toitekaabel; 

-  on rekonstrueeritud soojustorustik; 

- endise spordisaali kohal, vastavalt projektile, on ehitatud laoruumid, kostüümide ja 

rekvisiitide säilitamiseks, endine spordisaal on nüüd kahekorruseline, kuid spordisaali 

teise korruse remont pole veel lõppenud. 
 
Kuna Kultuurimaja hoone külastatavus on väga suur, koormus Kultuurimaja ruumide 

jaoks on kõrge, igal aastal Kultuurimaja ruumides teostatakse jooksvaid ja 

avariiremonditöid. 

On olemas kolm komplekti heliseadmeid: vaatesaali, tantsusaali helindamise jaoks, 

samuti ka väljaspool Kultuurimaja väljasõitvate ürituste läbiviimiseks. 

  
 
2.3. Kultuurimaja põhieesmärgid 
 
 
 
Narva Kultuurimaja „Rugodiv“ osutab teenuseid kultuuri valdkonnas huviringide 

tegevuse, vaba aja ja isikliku arengu tegemiseks.. 

Kultuurimaja tööeesmärgid on: 

 Huviringide tegevuse organiseerimine, isetegevuse ringidele, huviringide tegevusele ,  

vabaharidus grupidele ruumide pakkumine nende tegevuses ja nende tööde 

koordineerimine; 

 Kultuuri-ja meelelahutusürituste organiseerimine; 

 Vabatahtlike kultuuritegevuste loomearengute tingimuste loomine; 

 Kultuuritraditsioonide järjepidevuse tagamine, rahvakultuuri säilitamine ja 

arendamine; 

 Koostöötegevus professionaalse kultuuriga; 

 Koostöö kultuuri-ja haridusasutuste piirkonnas, riigis ja välismaal, samuti teiste 

organisatsioonide ja asutustega korraldamises kultuuri-ja seltsielus; 

 Tasuta hariduse organiseerimine kultuuri valdkonnas; 

 Noorte algatuste erinevate huvide ja tegevuste toetamine; 

 Abi linnaürituste läbiviimisel; 

 Pakutavate avalike hooldusteenuste ja tingimuste veetmiseks vabal ajal; 

 Kultuuriürituste korraldamine: etendused, kontserdid, pidustused, riigipühad ja Narva 

linna olulised tähtpäevad, kultuuripäevad, festivalid,konkurrsid, näitused ja muu; 

 Olemasoleva vara ja resultatiivse hoone tõhus kasutamine ja korrashoid; 

 Välissuhete loomine ja arendamine kultuuri valdkonnas; 

 Oma põhitegevusele tasuliste teenuste osutamine. 
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2.4. Kultuurimaja „Rugodiv“ struktuur. 
 
Narva Kultuurimaja «Rugodiv“ töötab iga päev, sh puhkepäevadel ja pühade ajal, alates 

kella 09.00 kuni kella 22.00-n. Juhul, kui üritused täiskasvanute jaoks sattuvad öisele 

ajale, siis Kultuurimaja töötab kuni kella 01.00-ni. Uuel aastal on tööpäev pikem, 

vastavalt klientide soovil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Kultuurimaja „Rugodiv“ loomingulised kollektiivid (seisuga 01.10.2011.a.) 
 
Kultuurimaja loominguliste kollektiivide tegevus põhineb Kultuurimaja „Rugodiv“ 

loominguliste kollektiivide määrustiku alusel. Tegevus kollektiivides on tasuline (Alus: 

Narva Linnavalitsuse otsus nr.275 14.04.2004.a.) ja koosneb 3.30 eurot kuus alates 

septembrist kuni mai kuuni. 

Kollektiivides tegevuse eest on vabastatud töötud, üliõpilased ja pensionärid. 

Niisugused kollektiivid, nagu tantsuantsambel „Narva“ ja rahvatantsuantsambel „Jun-

Ost“ kuuluvad Eesti vabatahtlike loominguliste kollektiivide „kullafondi“. Nad on laulu- 

ja tantsupidude alalised osalejad. 

Peale kontsert tegevusi rahvatantsuantsambel „Jun-Ost“ iga aasta teeb muusika-

tantsuetendusi laste jaoks. 

Peale esinemisi Narvas ja Eestis kollektiv edukalt esineb ka Venemaal, Lätis, 

Valgevenes, Ukrainas, Ungaris, Bulgaarias, Leedus, Prantsusmaal, Hispaanias. Kollektiiv 

on saavutanud auhindu erinevatel rahvusvahelistel konkurssidel. 
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Igal aastal toimub KM „Rugodiv“ sünnipäeva aruandekontsert, kus võtavad osa kõik 

kultuurimaja loomingulised kollektiivid 

Meie kollektiive pidevalt kutsustakse esinema maakondadesse, Tallinna, erinevatele linna 

üritustele, puhkeõhtutele vanurite jaoks, puuetega inimeste jaoks, samuti ka linna koolide 

ja lasteaedade jaoks.  
 

№№ Loominguline kollektiiv Mitu aastat töötab 

kollektiiv 

Osalejate arv 

1. Tantsuantsambel „Jun-Ost“ 44 82 

2. Rahvatantsuantsambel «Päikeseratas” 15 13 

3. Ballitantsuantsambel “Flamingo“ 21 40 

4. Teater-stuudio „Koomiksid“ 14 25 

5. Fotoklubi „Narva“ 32 25 

6. Vokaalstuudio Music 8 54 

7. Koor „Sudaruški“ 24 20 

8. Laste folklooriantsambel „Gusselki“ 8 7 

9. Lõõtspilliantsambel „Taljanotška“ 10 4 

10. 
Vokaalstuudio ja vokaal-instrumentaal 

antsambel  Magic Land 
12 21 

11. Tantsuantsambel „Narva“ 60 69 

12. Tantsukollektiiv „Galateja“ 10 39 

13. Vokaalstuudio Singer`s Club 5 26 

14. Kaasaegse tantsustuudio  „Step Up” 4 34 

15. Teater „Tere!“ 4 13 

16. Vokaalstuudio «Šanss» 4 40 

 KOKKU:  512 
 
 

Võrdlustabel kollektiivide täitmise kohta seisuga 01.oktoobriks igaks õppeaastaks. 

Loominguline kollektiiv 
Osalejate arv 

2009 

Osalejate arv 

2010 

Osalejate arv 

2011 

1. Tantsuantsambel „Jun-Ost“ 90 87 82 

2 . Rahvatantsuantsambel «Päikeseratas” 12 12 13 

3. Ballitantsuantsambel “Flamingo“ 41 20 40 

4. Teater-stuudio „Koomiksid“ (etendused, 

kontserdid, änguprogrammid) 
24 20 25 

5. Fotoklubi „Narva“ (näituste arv) 19 25 25 

6. Vokaalstuudio Music 52 57 54 

7. Koor „Sudaruški“ 20 20 20 

8. Laste folklooriantsambel „Gusselki“ 0 5 7 

9 . Lõõtspilliantsambel „Taljanotška“ 4 4 4 

10 Vokaalstuudio ja vokaal-instrumentaal 

antsambel Magic Land 
17 19 21 

11. Tantsuantsambel „Narva“ 49 61 69 

12. Tantsukollektiiv „Galateja“ 32 37 39 

13. Vokaalstuudio Singer`s Club 17 22 26 

14 Vokaalstuudio «Šanss» 33 33 40 

15. Teater „Tere! “ (etendused, teatraliseeritud 

pidustused, kontserdide peojuhtid) 
13 13 13 

16. Kaasaegse tantsustuudio  „Step Up” 23 50 34 

KOKKU: 446 485 512 
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Kollektiivide osalejate vanus, alates 2.a. kuni 82.a. 
 
Kollektiivide osalejate arv vanuse järgi ( 01.10.2011.a.): 

2-6.a. 7-11.a. 12-14.a. 15-18.a. 19-30.a. 31-60.a. 61-82.a. 

101 159 67 56 46 54 29 
 
Seal hulgas: 
 

Tüdrukud alates 2.a. 

kuni 18.a. 

Naised alates 19.a. kuni 

82.a. 

Poisid alates 2.a. kuni 

18.a. 

Mehed alates 19.a. kuni 

82.a. 

309 84 76 43 
 
Loominguliste kollektiivide kontsert tegevus. 
 
Vastavalt Kultuurimaja „Rugodiv“ loominguliste kollektiivide määrustikuga kõik 

kolektiivid peavad iga aasta andma kontserdeid, osalema kontsert programmides, mis 

toimuvad nii Kultuurimajas, kui ka teistes platsides, osalema Narva Linnavalitsuse 

Kultuuriosakonna ja Kultuurimaja administratsiooni poolt eelnevalt taotletud kõikides 

üritustes.  

Iga loominguline kollektiiv peab omama kontsert repertuaari esinemise jaoks kestvusega 

mitte vähem, kui tund aega. 

Iga teatrikollektiiv peab omama oma repertuaaris kahe vaatusega ühte etendust või kahte 

ühevaatuselist etendust.  
 
 

Loominguline kollektiiv 

Kontserdide 

arv 

2007 

Kontserdide 

arv 

2008 

Kontserdide 

arv 

2009 

Kontserdide 

arv 

2010 

1. Tantsuantsambel „Jun-Ost“ 71 67 67 70 

2 . Rahvatantsuantsambel 

«Päikeseratas” 
71 67 67 70 

3. Ballitantsuantsambel “Flamingo“ 70 66 58 58 

4. Teater-stuudio „Koomiksid“  

(etendused, kontserdid, 

mänguprogrammid) 

30 38 43 43 

5. Fotoklubi „Narva“ (näituste arv) 27 24 24 21 

6. Vokaalstuudio Music 21 19 19 19 

7. Koor „Sudaruški“ 49 60 37 40 

8. Laste folklooriantsambel „Gusselki“ 20   20 

9 . Lõõtspilliantsambel „Taljanotška“ 25 30 31 35 

10.Vokaalstuudio ja vokaal-

instrumentaal antsambel  Magic Land 
30 38 44 43 

11. Tantsuantsambel „Narva“ 29 29 37 33 

12. Tantsukollektiiv „Galateja“ 18 29 18 21 

13. Vokaalstuudio 

Singer`s Club 
40 29 41 47 

14 Vokaalstuudio «Šanss» 36 63 56 56 

15. Teater „Tere! “ (etendused, 

teatraliseeritud pidustused, kontserdide 

peojuhtid) 

26 34 30 41 

16. Kaasaegse tantsustuudio  „Step 

Up” 
15 22 19 31 
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Kultuurimaja kollektiivide töö tagamiseks on loodud vajalik materiaalne baas.  On 

olemas spetsiaalsed ruumid iga kollektiivi jaoks. Kahjuks, on ruumid, kus tegelevad 

loominguga kaks erinevat kollektiivi, mis on ebamugav tegevuse tööplaani koostamisel ja 

seoses vastutusega, kuid praktikas näitab seda, et tõsiseid probleeme see ei tekita 
 
Enne kontsertprograami esitamist proovide läbiviimiseks kõikidele kollektiividele 

võimaldatakse lava ja tehniline teenistus. 
  
Lavakujundus, dekoratsioonide ja rekvisiitide loomine, kostüümide õmblemine, reklaami 

valmistamine, meelelahutusürituste piletite levitamine teowstatakse kultuurimaja 

spetsialistide poolt. 
 
Raskusi kollektiivide töös loob puudumine hea heliisolatsioon ruumides ning halb 

tehniline varustus: vokaalkollektiivide jaoks ebapiisav audio- ja helitehnika puudumise 

arv, fotoklubi arvutiseadmed, reprodutseeritud tehnika koreograafia kollektiivide jaoks 

Kultuurimajas töötab 15 kollektiivi juhendajat. 

 

Pedagoogide arv vanuse järgi: 
 
 

Kuni 30.a.  30-39.a.  40-49.a.  50-65.a.  Üle 65.a.  

3 4 3 5 - 
 
Kollektiivide juhendajate keskmine vanus – 44.aastat, mis näitab kogemuste, teadmiste 

olemasolu, professionaalsust ja pikaajalist tööperspektiivi antud elukutses.. 

 
 
Pedagoogide arv hariduse järgi: 

 
 

Keskharidus Keskr- eriharidus    Kõrgharidus  

4 6 5 
 
 

Kaks keskharidusega juhendajat käesoleval ajal õppivad kõrgkoolides. Teised kaks 

juhendajat palju aastaid tegelesid õpetamisega kunsti žanris, tuntud  ja lugupeetud 

inimesed linnas ja Eestis, nagu head loomingulised spetsialistid.  
 
Pedagoogide arv staaži järgi: 

 
 

Kuni 5.a.  5-10.a.  11-25.a.  Üle  25.a. 

6 3 6 - 
 
 

Siin näidati Kultuurimaja töötajate tööstaazˇi, kuid kolm inimest palju aastaid töötasid 

varem Kultuurimajas „Energeetik“ ja „Gerassimovi nimelises“ Kultuurimajas ja koos 

oma kollektiividega tulid üle Kultuurimajja „Rugodiv“. Tööstaaži kestus näitab seda, et 

Kultuurimajas töötavad stabiilsed ja kauaaegsed paljud kollektiivid, kuid samal ajal 

töötavad ka noored juhendajad. 
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2.6. Kultuurimaja „Rugodiv“ üritused. 
 
Kultuurimaja töötajate poolt läbiviidavate ürituste arv alates 2007.a. kuni 2010.a. 
  

Mis oli läbiviidud 2007.a. 2008.a.  2009.a.  2010.a.  

Üritused (loengud, koolitused, 

avalik-õiguslikude 

organisatsioonide kohtumised ja 

muu) 

568 735 478 632 

Kontserdid, KM kollektiivide 

etendused 
352 413 377 365 

Puhkeõhtud, discoõhtud 114 119 110 103 

Professionaalide kontserdid 17 23 25 34 

Müük 6 3 4 13 

Näitused 28 25 34 30 

Kino  15 6 1 0 

KOKKU: 1100 1324 1029 1177 

KOKKU KÜLASTAJAID: 409397 278076 351723 263141 
 
Keskmiselt 2010.a. oli läbiviidud 3 üritust päevas. 
 
Kultuurimajas on väga suur ruumide koormamine, mistõttu pole võimalik oluliselt 

suurendada mitmete ürituste arvu. Samal ajal kõik pakkumised, tellimused, taotlused, 

soovid, Kultuurimaja töötajate, kui ka asutuste ja avalike organisatsioonide 

loomingulised plaanid täidetakse, s.t. Kultuurimaja võimsust on piisavalt, et, tulevikus on 

koormatud maksimaalselt, tehes oma tööd.   
 
Kultuurimaja „Rugodiv“ kõige olulisemad üritused (2010.a. tulemuste järgi): 
 
 Jõulude ja uusaasta teatraliseeritud pidustused lastele kuuse juures; 

 Jõulude ja uusaasta etendused lastele; 

 Puhkeõhtud pensionäridele, täiskasvanutele, noortele ja lastele; 

 Loominguliste koollektiivide osavõtt riigi ja rahvusvahelistel festivalidel ja 

konkurssidel; 

 Rahvuslik- kultuuriseltside üritused; 

 Antsambli „galateja“ muusikaline etendus „Talve võluneedmine“; 

 Osalemine riigi laulu- ja tantsupeol; 

 Teatraliseeritud pidupäev „Vastlapäev“.; 

 Antsambli  „Flamingo“ 20-aastapäevale pühendatud kontsert; 

 Eesti Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert; 

 Koreograafi Suren Arutjunani mälestuskontsert; 

 Tantsufestival Genesis; 

 Teatraliseeritud kontsert lastele „Kevad tuleb-kevadele teed!“; 

 Folkloorpidupäev “Mängi lõõtspill!”; 

 Kooliteatrite festival „Kuldkalake“; 

 Lihavõttepühad; 

 Kultuurimaja loominguliste kollektiivide aruandekontsert; 

 Antsambli „Flamingo“ 20-aastapäevale pühendatud Rahvusvaheline ballitantsude 

konkurss „Sõprade ring“; 

 Antsambli „Flamingo“ 20-aastapäevale pühendatud ball; 
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 Antsamblite „Jun-Ost“ ja „Päikeseratas” osavõtt Rahvusvahelisel festivalil 

„Borisovski randumine“ (Borissov, Valgevene); 

 Purskkaevu avamisele pühendatud kontsert; 

 Hobiklassi hinnangu turniiri läbiviimine; 

 Stuudio Magic Land kontsert  «Rahu maailmale»; 

 Perekonnapidu „Ema – mu päikene!“; 

 Studio Step Up,  stuudio «Šanss» ja stuudio „Galateja“ kontserdid «Meie hoovis»; 

 Osavõtt Narva linnapäevadest; 

 Kontsert purskkaevu juures „Suvine muusika“; 

 Boriss Sokolovi pildinäitus “Tunnen rõõmu“; 

 Osavõtt üritustel „Narva – sügise pealinn“; 

 Eesti rahvapäevadele pühendatud kontsert; 

 Teatri „Koomiksid“ etendus „Uskuge liblikatesse!“; 

 Veteran-pedagoogidele pühendatud kontsert; 

 Kreenholmi Gümnaasiumi 65-aastapäevale pühendatud kontsert; 

 Vladimir Romanihhini mälestusõhtu; 

 Konkurssitööde näitus „Narva vaated postmargile“; 

 Kultuurimaja loominguliste kollektiivide esinemised maakondade linnades ürituste 

raames „Narva – sügise pealinn“; 

 Rahvusvaheline fofofestival „ Ajalooline Narva läbi kaasaegse kaamera objektiivi; 

 Kultuurimaja sünnipäevale pühendatud pidulik kontsert; 

 Narva Riigikooli 10-aastapäevale pühendatud kontsert; 

 Antsambli „Narva“ solisti Viktor Ulentsovi (80.a.) ja Juri Solovjovi (55.a.) kontsert-

tuluõhtu; 

 Esimene Advent; 

 Kontsert „Laulud ja tantsud jõulupuu juures“, 

 Stuudio Magic Land esinemine kontserdis veteranide jaoks Sankt-peterburgis, Kiirovi 

raj. (Venemaa); 

  Antsambli „Narva“ osalemine Rahvusvahelisel konkurssil „Jõulude assambley“ 

Sankt-Peterburg (Venemaa); 

 Narva Muusikakooli 60-aastapäevale pühendatud pidulik kontsert; 

 Antsambli „Pärlitera“ 20-aastapäevale pühendatud kontsert; 

 Ajalehe “Viru prospekti” päev; 

 Stuudio Magic Land  jõulukontsert; 

 Jõulu ja uue aasta kontserdid täiskasvanutele; 
 
Tööpõhimõte selles valdkonnas on Kultuurimaja avatud ja kätte saadav vaba aeg igaühe 

jaoks koostööks.  
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3. SWOT – analüüs 

Kultuurimja arenguriskid ja potensiaalid. 
 

Tugevad küljed Nõrgad küljed 

1. Linna arenguprogrammi olemasolu 

kultuurivaldkonnas 

2. Kogemustega töötajate olemasolu 

3. Mitmekesiste tegevuste suunad  

4. Traditsioonide säilitamine 

5. Loominguliste projektide olemasolu 

6. Vabariiklike, rahvusvaheliste, 

kohalike omavalitsuste 

kõrgetasemeliste ürituste korraldamine 

7. Nõudlus ühiskonna poolt  

8. Paljude tugevate sidemete olemasolu 

teiste asutuste jan organisatsioonidega 

9. Finantsstabiilsus 

10. Aktiivne osalemine linna kultuurielus 

11. Teenuste pakkumine igas vanuses 

12. Kollektiivide juhendajate 

loominguline vabadus võttes arvesse 

individuaalsete omadustega  

13. Pädev juhtkond 

14. Aktiivne koostöö meediaga 

1. Kultuurimajade seaduse puudumine 

riigi tasandil  

2. Vähene finantseerimine 

3. Kaasaegsete seadmete, kaasaegse 

mööbli puudus, ruumide iganenud 

disain. 

4. Töötajate madal palk 

5. Puuduvad rahalised vahendid töötajate 

koolituseks 

6. Madala maksevõimega elanikkond 

7. Kehv sponsorlus 

8.  

Võimalused                                      Ohud  

1. Reklaamiliikide laiendamine 

2. Projektitegevuse areng, osalemine 

ühisprojektides 

3. Uute ürituste läbiviimine 

4. Tugevdada suhteis lastevanematega 

5. Luua parem keskkond õppimiseks ja 

tegevuskavaks 

6. Kasvav mõju Narva kuvandi 

positiivsel kujundamisel  

7. Tihedam koostöö teoste 

kultuuriasutustega Eestis ja välismaal 

8. Rahvale tasuliste teenuste laiendamise 

võimalus  

1. Elatustaseme langus 

2. Linna rahvaarvu vananemine ja 

vähenemine 

3. Kohalike asutuste vaheline suurenenud  

4. Populistlikud ja ebakompetentsed 

otsused riigi ja kohaliku omavalitsuse 

tasandil  

5. Kohaliku omavalitsuse vähendatud 

rahastamine  

6. Üldise elatustaseme vähenemisega 

õppetasu suurenemine  

7. Vähenenud huvi töötada Kultuurimajas  

8. Võimaluste puudumine tegeleda 

loomingulise tööga 
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4. KULTUURIMAJA „RUGODIV“ ARENGUKAVA  perioodiks 2012-2014.a.a. 
 

Tegevus  Vastutav  2012 2013 2014 

1.Kultuurimaja renoveerimine (2008-

2016.a.a.) vastavalt Narva linna 

arenguprogrammiga 

Linnavalitsus    

1.1. Kütusesüsteemi väljavahetamine  115041   

1.2. Spordisaali remonditööde lõpetamine  

(2 etapp) Kultuurimaja siseruumide remont  
  204515  

1.3. Kultuurimaja sideruumide remont    268429 

2. Materiaalse ja tehnilise baasi 

arendamine 

    

2.1. Mööbli uuendamine Kultuuriosakond, 

KM 

administratsioon 

   

2.2. Kaasaegse heli-valgustus seadmete 

varustamine  
    

2.3. Vokaal, koreograafia, teatrikollektiivide 

helitehnika varustamine 
    

2.4. Inventari, kostüümide dekoratsioonide 

soetamine ja loomine omal jõul 

loominguliste kollektiivide jaoks nimg lava 

ja ruumide kujundamine 

    

2.5. IT seadmete omandamine jooksvateks 

töödeks fotoklubi ja vokaal kollektiivide 

jaoks 

    

2.6.Helistuudio jaoks aparatuuri 

omandamine 
    

2.7. IT programmi omandamine     

3. Avalikke teenuste parandamine ja 

arendamine kultuuri valdkonnas 

Kultuurimaja 

administratsioon, 

loomingulised 

kollektiivid 

   

3.1. Kontserdide taseme ja kvaliteedi 

tõstmine 
    

3.2. Igas vanuses elanikkona rühmade 

teenindamise huvide kvaliteedi parandamine 
    

3.3. Tänapäeva tehnoloogia kasutamine töös 

ja reklaamitegevuse alal  
 

 
  

3.4. Vanade traditsioonide säilitamine ja 

uute loomine 
    

3.5. Uute ideede toetus ja täideviimine      

3.6.Jätkuvalt korraldada linna, riigisiseseid 

ja rahvusvahelisi üritusi ja osalede sellistes 

tegevustes 

    

4. Kaadripoliitika Direktor    

4.1. Noorte spetsialistide kaasamine     

4.2. Töötajate soodustamine kvalifikatsiooni 

tõstmisel  
    

4.3. Abi loominguliste kollektiivide 

juhtidele Rahvusvahelistes ja Vabariiklikes 
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projektides  

4.4. Arvutigraafika õpetamine      

4.5.Kutsealaste riskide kohta 

dokumentatsiooni ettevalmistamine  

 

Kultuuriosakond, 

KM 

administratsioon 

   

4.6. Töötajate õigeaegne saatmine 

tervisekontrolli 
    

5. Projekti tegevused      

5.1. Projekti tegevuse jätkamine eesmärgiga 

lisavahendite kaasamine ürituste 

läbiviimiseks 

    

6. Finantstegevus KM 

administratsioon, 

kollektiivide 

juhid 

   

6.1. Parandada töö kvaliteeti, et säilitada 

Kultuurimaja vanu külastajaid – ürituste 

tellijaid ja meelitada uusi alalisi kliente  

    

6.2. Kvaliteetselt viia läbi tegelemisi 

huvialaringides, tagades sellega kollektiivide 

täitmist ja stabiilselt saada õppemakse  

    

6.3. Suurendada teenuste maksumust 

sõltudes üldise hinnataseme tõusuga  
    

 

 

5. Narva Kultuurimaja „Rugodiv“ arengukava koostamise töörühm   
 
 

Jelena Kaljadina  – Kultuurimaja „Rugodiv“ direktor 

 

Ljudmila Novak  – peaspetsialist  

 

Natalja Mõttus  – rahvatantsuantsamblite „Jun-Ost“ ja „Päikeseratas” juhendaja 

 

Valeri Jääger – spetsialist 

 

Jevgeni Novak – hoone insener 
 
Arengukava on vastu võetud Kultuurimaja „Rugodiv“ kollektiivi koosolekul 

27.10.2011.a. 


