
Lisa lepingule  13/16 
 

ARUANNE 
(esitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppu) 

 
Eesti Olümpiaakadeemiale 

Eesti Olümpiaakadeemiaga sõlmitud lepingu nr 13/16 
summa 300 euro kasutamisest 

 
16.05. 2016. a – 02.06.2016.a toimusid Narva Soldino gümnaasiumis IV 

Suvekooliolümpiamängud.  Otsustasime läbi viia olümpiamänge juba neljast korda just suvel, 

sest maailmas  toimub grandioozne üritus-Suvilised Olümpiamängud-RIO 2016. 

Kooliolümpiamängud väga meeldivad meie õpilastele ning nad aktiivselt  võtavad sellest osa.  

Olümpiamänge eesmärgiks oli kaasa tõmmata õpilasi spordile, populariseerida 

olümpialiikumist, populariseerida   tervislikku eluviisi ning jätkata kooli traditsiooni. 

Sellisel aastal osalesid  meie Olümpiamängudes korraldajana Narva Spordikooli Energia ja 

Narva Laste Loomemaja meeskonnad pideva koostöö raames. 

I Suvekooliolümpiamängud olid jagatud kaheks osaks. 16.05.2016.a – 27.05.2016.a toimusid 

haridusüritused ning 30.05.2016.a – 02.06.2016.a olid  spordivõistlused ja 

autasustamisüritused-spordipidu (http://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/maarus16.pdf) 

 

 
1. Toetuse saaja : Narva Soldino Gümnaasium (www.soldino.edu.ee) 
 
2. Projekti nimetus: Narva Soldino Gümnaasiumi Kooliolümpiamängud 
 
3. Projektis osalenud laste arv :  
 
1)Narva Soldino Gümnaasium: 717 (  85,36 % õpilaste üldarvust) 
õpilased, 1.-8. klassid (osalejad-650 õpilast, 77,4% üldarvust),  (haridusnädal ja 
spordivõistlused),vabatahtlikud õpilased-10,11 kl (67 õpilast,8% üldarvust) 
http://soldino-sport.3dn.ru/, http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=102 
 
 
4. Projekti teostamise tegelik aeg: 16.05.2016-02.06.2016 
 
5. Teised finantseerimisallikad ja toetussummad (nii sponsorid kui omavahendid): 

• Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond-50 eurot 
 



 
 
5.4.Millisel viisil informeerisite avalikkust, et Teie projekti toetas osaliselt või 
täielikult Eesti Olümpiaakadeemia?  
 
5.4.1. Narva Soldino Gümnaasiumi koduleht 
http://www.soldino.edu.ee/ 
http://soldino-sport.3dn.ru/ 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=10216 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=001 
 
   
5.4.2.   Olümpiaharidusnädal: 
http://soldino-sport.3dn.ru/ 
http://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/harkav16.pdf 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021601 
 
5.4.3. Narva Soldino Gümnaasiumi Facebook-Tervist edendav kooli koduleht  
https://www.facebook.com/NarvaSoldinoGumnaasium 
 
 
5.4.4.   Narva Linna ainekomisjonide ja metoodiliste ühingute tegevus 

http://www.narvaharidus.edu.ee/ 
 
 
5.4.5. Gümnaasiumi spordi ajaleht 
http://soldino-sport.3dn.ru 
https://m.fotki.yandex.ru/users/soldino-sport 
 
 
 
6.Aruande sisuline osa annab maksimaalselt kahel A4 leheküljel lühiülevaate 
taotluses kavandatud kooliolümpiamängude läbiviimise kohta. Aruanne sisaldab 
loetelu kooliolümpiamängude käigus läbiviidud üritustest, konkurssidest ja 
spordialadest, samuti kooliolümpiamängudest osa võtnud õpilaste arvu ja 
vanusegrupid, õpetajate arvu ning projektiga haaratud laste % õpilaste üldarvust. 
Lisatud peaks olema vähemalt 12 fotot toimunud kooliolümpiamängudest koos 
piltide allkirjadega (CD-l). 
 
6.1. Narva Soldino Gümnaasiumi kooliolümpiamängude orgkomitee. 
Kooliolümpiamängude korraldamiseks moodustati gümnaasiumis orgkomiteed, mille koosseisu 
kuulusid õpetajad, õpilased ja gümnaasiumi juhtkonna esindajad . 



Vastutavad isikud: spordivõistluste eest vastutav isik-kehalise ksavatuse õpetajate 
ainesektsiooni juhataja Julia Misnik, haridusnädala eest vastutav isik- kunstiõpetaja Olga 
Romazanova, projektijuht-Jelena Vassiljeva,üldjuhtimine-kooli direktor Ljubov Fomina 

 
Orgkomitee planeeris ja koordineeris kooliolümpiamängude korraldamistööd ,läbiviimist ja 
avalike publikatsioone. 
 
6.2. Kooliolümpiamängude raames aset leidnud haridusnädal. 
Kooliolümpiamängud koosnesid kahest osast: haridusnädal ja spordivõistlused. 
 
Toimumisaeg: 16.05. 2016 – 27.05.2016 
Osalejad: 1.-8. klassid,650 õpilast, 77,4% üldarvust 
Vastutav isik: Olga Romazanova 
Haridusnädala raames tomusid üritused-vaata 
http://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/harkav16.pdf 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021601 
 
 
Haridusnädala tulemused: 

• Kõik kooli haridusnädala kavandatud üritused toimusid täies ulatuses. Gümnaasiumi 
õpilased ja õpetajad said uusi teadmisi Eesti Olümpiakomitee tegevusest erinevatel  
spordialadel, Olümpiamängude ajaloost, juba tuntud ja uutest spordialadest, kuulsatest 
Eesti ja välisriikide sportlastest talvistes spordialades, Olümpialiikumise ajaloost 
erinevates riikides ja kontinentidel. Õpilased ja õpetajad tänavad Eesti 
Olümpiaakadeemiat võimaluse eest korraldada õppeprotsessi niivõrd mitmekesiselt. 
Vabas õhkkonnas omandavad õpilased uusi teadmisi kiiremini ja efektiivsemalt, 
õpetajad töötavad efektiivsemalt ja aktiivsemalt. 

• Oli korraldatud näitus raamatukogus, mis oli pühendatud Olümpiamängudele. Igal 
klassil oli võimalus külastada näitust ning tutvuda Olümpiamängude ajalooga, meelde 
tuletada esimesi kooliolümpiamänge, saada infot parimatest olümpiavõitjatest 
Olümpiamängudel. 

• Õpilased tutvusid  huvitavate olümpiamängude spordialadega Narva Linna 
olümpiamängudes spotlastega-osalejatega kohtumiste kaudu: Leonid Gulov,Vladimir 
Latin,Andrei Šilin, tuntud Narva linna ja Eesti sportlastega kohtumiste kaudu: Igor 
Agejev, Darja Jurlova ja teised sportlased: meie kooli lapsevanemad ühise klasside 
tunni raames 16.06.2016 kell 8.05---8.50 

• Tehtud kindlaks Miksikese keskkonnas toimunud viktoriin „Olümpiamängud“ 
• Gümnaasiumi fuajees on tehtud infotahvlid meie kooli Olümpiamängudest, 

olümpialiikumise ajaloost, tuntud sportlastest, olümpiakomitee ja Eesti 
Olümpiaakadeemia tegevusest. 

• On tehtud õpilaste- ja õpetajate kätega talismani kostüüm: ORAV-LENDAJA 
• On läbiviinud fotoselfi konkurss ja e-näitus „Mina ja sport“ 
• On korraldatud ja läbiviinud ringlaud,osalejad: kooli sportlased,nende treenerid,kehalise 

kasvatuse õpetajad ja kooli juhtkond,Narva spordikoolide juhtkonnad, arutleti 
sportlaste probleemid ja saavutused, on püstitatud ühised eesmärgid kooli ja 
spordikoolide vahel.Osales 25 õpilast-kooli sportlast ja 8 treenerit. 

• Klassid (1.-8. kl) on ettevalmistanud klasside ajalehed oma sportlastest ,on korraldatud 
kooli fuajees klasside ajalehtede näitus.  



 
 
 
6.3. KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD 
30.05.2016-02.05.2016 
 (kokku osavõtjat-Narva Soldino Gümnaasiumi 717 (  85,36 % õpilaste üldarvust) 
õpilased, 1.-8. klassid (osalejad-650 õpilast, 77,4% üldarvust),  (haridusnädal ja 
spordivõistlused),vabatahtlikud õpilased-10,11 kl (67 õpilast,8% üldarvust) 
 
 
1) Tseremoonia avamine:  
09.00- Narva Laste Loomemaja õueplats 

31.05.2016.a Narva Laste Loomemaja õueplatsil toimus kooliolümpiamängude pidulik 
avamine, millest võtsid osa 1.-11. klassi õpilased, kooli juhtkond, Narva Linna 
Linnavolikogu esimees Aleksandr Jefimov, kooli Olümpiamängude orgkomitee, 
lapsevanemad .Osavõtjate paraad, tule süütamine ning lipu heiskamine jäi meie õpilastele 
ning külalistele meelde! 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021602 
 
 
• osavõtjate paraad 
• korraldajate avasõna: OM komitee esinaine- Ljubov Fomina, Narva Linnavolikogu 

esimehe asetäitja Aleksandr Jefimov. kooliolümpiamängude avatuks kuulutamine 
• kooliolümpiamängude lipu heiskamine, hümni laulmine 
• kooliolümpiamängude tule süütamine 
• meeskondade ja kohtunike esitamine 
 
 

 
2)Spordivõistlused: 
Spordivõistluste programm : http://www.soldino.edu.ee/pildid/1/102/ajakav16.pdf 
 
Foto:  
 

http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=001 
http://soldino-sport.3dn.ru/ 
https://m.fotki.yandex.ru/users/soldino-sport 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021604 
 
 
02.06.2016.a. 
Lõputseremoonia:  
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021605 
 
12.00 – 1.-8. klassid,650 õpilast, 77,4% üldarvust 

 
• kooliolümpiamängude lõpukõne 
• tulemuste kuulutamine 



• autasustamine 
• olümpiamängude lipu langetamine 
• lõpumuusika 
• Näitusvõistlused-Narva linna KARATE spordiklubi  

 
 
    Spordinädala tulemused: 
http://www.soldino.edu.ee/index0.php?page=1021603 
http://www.soldino.edu.ee/index.php?page=0 
 
 

• 02.06.2016.a toimus pidulik sulgemine, mille käigus nimetati Kooliolümpiamängude 
võitjaid. Olümpiamängud andsid jälle meile võimaluse näha, kui toredad on meie 
õpilased, andsid kaasaelamuse rõõmu ning hulgaliselt häid emotsioone. 

• Õpilased võtsid osa nii tuntud, kui ka uute huvitavate spordialade võistlustest. 
Õpilased tegid kehalise kasvatuse õpetajatele ettepanekut trennida õppetundidel ka 
uutel spordialadel, samuti avaldasid soovi hakkama tõsiselt tegelema spordialadega, 
milledega nemad tutvusid kooliolümpiamängudel. 

• Spordivõistlustes osalemise kaudu said õpilased ja õpetajad korraldada aktiivset, 
huvitavat ja mitmekesist õppeprotsessi kehalises kasvatuses, ajaloos, kirjanduses, 
loodusõpetuses, geograafias, ühiskonnaõpetuses, matemaatikas ja võõrkeeltes. 

• Õpilased näitasid spordivaimu, võistlesid sportlaste moodi ja aktiivselt. Olümpia 
juhtlause „Tähtis on osavõtt, mitte võit” oli võistluste märgusõnaks. 

• „Oo sport, sa oled rahu!” – see juhtlause aitas õpilasi ja õpetajaid võistelda ausas 
spordivõitluses, aidates teineteist. Kaasaegsete noorte ja ka õpetajate lahutatus oli 
täielikult likvideeritud võistluste käigus, klassides moodustati meeskondi ja oli 
tunda meeskonnavaimu. Need on unustamatud tunded ja mälestused! 

• Täname Eesti Olümpiaakadeemiat lipu, hümni  käsutusse andmise eest. Need asjad 
lõid tõeliste olümpiamängude toimumise tunnet. 

• Täname Eesti Olümpiaakadeemiat, Narva LV Kultuuriosakonda  finantstoetuse eest 
ja loodame edaspidisele koostööle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Aruande finantsosa sisaldab (dokumentide või nende koopiatega tõendatud) 
süstematiseeritud informatsiooni tehtud kulutuste kohta. 

 
Alltoodud tabelis on toodud projektikulud  ja näidatud kululiigid. 



 
Projekti detailne kulutuste tabel 

Kuupäev Summa Asutus 
Doku- 
ment 

 
Kululiik 

Eesti Olümpiaakadeemia toetus-300 eurot 

04.05.201
6 

120,40 Gravex Balti OÜ 161690 Karikad, medalid.  
Ava- ja lõputseremoonia 
korralduskulud 

06.05.201
6 

159,70 Konger&Konger OÜ A002091 Spordivahendite 
soetamine 

28.04.201
6 

12,44 Prisma Peremarket 
AS 

91982077 Spordivahendite 
soetamine 

Kokku 
EOA 
toetusest: 

292,54    

16.05-
02.06. 
2016 

50 Kool oma eelarvest 
esitas 50 eurot : 
talismaani kostüümi 
ettevalmistamine, 
paber, värvid, 
kangas, 
kantseleitarbed, 
printerite täitmine 
materjalide 
trükkimiseks, sh 
postikulud 

 Olümpiaharidusnädala 
läbiviimise kulud 
NLV KO 

KOKKU: 342,54     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LISAD: 

1. Projekti arvete koopiad: 
2. Fotod CD-l; 



 
Täieliku ülevaate saamiseks kogu projektist palume lisada andmed teistest allikatest saadud 
summade ja nende kasutamise kohta- 
ei ole saadud summad teistest allikatest. 

 
Kooli nimi: Narva Soldino Gümnaasium 

 
     Esindaja nimi ja ametikoht: Ljubov Fomina, 
            direktori kt 
Kuupäev: 08.06.2016  Allkiri …………………………….  


