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Tegevusaruanne 

 

Mittetulundusühing Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu asutati 6.jaanuaril 

2012.aastal. Vilistlaskogu on registreeritud 12.jaanuaril 2012.aastal Äriregistris, registrikood 

on 80336599 

Vilistlaskogu asutajaliikmed: Liina-Mai Tooding, Meelis Mälberg, Uno Kaldmäe ja Rein 

Raadla. 

Vilistlaskogu eesmärgiks on Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaste koondamine, kooli arengu ja 

oluliste tegevuste toetamine, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning 

propageerimine. Vilistlaskogu eesmärgiks on ka kaasa aidata kooli strateegilise rolli 

esiletoomisele, tugevdamisele ja realiseerimisele, edendamaks Räpina piirkonda. 

Vilistlaskogu liikmeks võib astuda iga Eesti Vabariigi kodanik, kes on lõpetanud Räpina 

Ühisgümnaasiumi või kooli, mille järjepidevust kannab Räpina Ühisgümnaasium. 

Vilistlaskogu liikmeks võib astuda ka isik, kes on kooli tegevusele tõhusalt kaasa aidanud või 

kooliga lähedalt seotud. 

Vilistlaskogu kõrgeim juhtorgan on vilistlaskogu üldkogu. Vilistlaskogu esimene üldkogu 

toimus 13. aprillil 2012. Üldkogul:  

1. valiti 5-liikmeline juhatus, kuhu kuuluvad Uno Kaldmäe, Ulla Preeden, Meelis 

Mälberg, Kaido Salomon ja Rein Raadla; 

2. valiti 3-liikmeline revisjonikomisjon koosseisus Eve Sibul, Maie Oper ja Hele 

Oidermaa; 

3. kehtestati iga-aastase liikmemaksu suuruseks 10 eurot, üliõpilastel ja pensionäridel 5 

eurot ning liikmemaksu tasumise kord; 

4. tehti kokkuvõte vilistlaskogu moodustamisest ja juhatuse tegevusest;  

5. arutati õpilaste küsitluse tulemusi. 

 

Oma eesmärkide saavutamiseks vilistlaskogu:  

• osaleb kooliga seotud ürituste korraldamises ja toetab neid, sealhulgas aitab kaasa  

kooli tähtsündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel, korraldab koos kooli  

juhtkonnaga vilistlaspäevi ja vilistlaste kohtumisi õpilastega;  

• osaleb oma esindaja kaudu kooli hoolekogu töös;  

• osaleb õpetajate ja õpilaste täienduskoolituse korraldamisel, vahendades seejuures  

vilistlaskogu liikmete kompetentsi;  
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• toetab kooli kultuuri- ja spordikollektiive;  

• aitab kaasa kooli ajaloomaterjali kogumisele ja uurimisele;  

• aitab kaasa põhikirja eesmärke teenivate trükiste väljaandmisele ja nende levitamisele;  

• aitab kaasa kooli ja vilistlaskogu tegevuste meediakajastusele, sealhulgas  

sotsiaalmeedia vahenditega;  

• aitab koolil esitada projekte ning taotleda toetusi kooli tegevuste ja materiaal-tehnilise  

baasi täiustamiseks.  

 

2012.aasta lõpul oli MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogus 40 liiget. 

 

Veebruari- ja märtsikuus viisime läbi uuringu, milles osalesid 8 kooli 8. ja 9.klasside õpilased: 

Räpina ÜG, Mikitamäe, Mehikoorma, Kauksi, Ruusa, Orava, Viluste, Värska.  

Küsimustiku koostasid vilistlased Kairi Kasearu ja Liina-Mai Tooding (TÜ, sotsiaal- ja 

haridusteaduskond).  

Küsitluse viisid läbi Kairi Kasearu RÜG-s, teistes koolides 11.klasside õpilased kooli 

direktori suunamisel, andmed töötles Liina-Mai Tooding.  

Uuringu eesmärkideks olid:  

• selgitada õpilaste edasiõppimise kavatsused;  

• millest lähtuvad õpilased kooli valikul?  

• mida teavad õpilased Räpina ja Räpina kooli kohta?  

• kust hangivad õpilased infot, mille kohta soovitakse infot?  

• milles seisneb õppimise mõte?  

• millistele nõuetele peaks vastama tulevane töö? 

 

Vilistlaskogu juhtorganiks on juhatus, kes esindab vilistlaskogu, juhib ja korraldab 

vilistlaskogu tegevust üldkogu koosolekute vahelisel ajal vastavalt üldkogu otsustele ning 

esitab üldkogule kinnitamiseks vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande. Kuni esimese üldkoguni kuulusid juhatusse vilistlaskogu asutajaliikmed. 

 

2012.aastal toimus 15 juhatuse koosolekut, kus päevakorras olid järgmised küsimused: 

1. juhatuse esimehe valimine  - 2 korral 

2. juhatuse aseesimehe valimine  - 2 korral 

3. edasine tegevus vilistlaskogu moodustamisel 

4. vilistlaskogu üldkogu kokkukutsumine 
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5. uute liikmete vastuvõtmine  - 10 korral 

6. üldkogu aastakoosoleku kokkukutsumine 

7. RÜG 100, vilistlaste kokkutuleku ettevalmistamisest - 2 korral 

8. ettepanek liikmemaksu kehtestamiseks 

9. vilistlaskogu üldkogu ettevalmistamisest 

10. liikmemaksu laekumine 

11. esindaja delegeerimine kooli hoolekogusse 

12. vilistlaskogu ja juhatuse tegevuse kavandamine 

 

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu koostas 2012.aastal projekti kooli ajalugu 

tutvustava raamatu väljaandmiseks. Raamatu maht on 336 lk, trükiarv 1 000 eksemplari. 

Raamatu väljaandmist toetab PRIA, abikõlbulik maksumus on 11 305,20 €, toetuse summa 

10 169,00 € ja omaosalus 1 136,20 €. Raamat antakse välja 2013.aasta 4.mail toimuvaks 

vilistlaste kokkutulekuks. 

MTÜ liikmetele aruandeperioodil tasusid ei makstud ja soodustusi ei tehtud. 
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Raamatupidamise aastaaruanne

Tegevjuhtkonna deklaratsioon

MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu tegevjuhtkonnana oleme vastutavad käesoleva  raamatupidamise aastaaruande õigsuse eest ja

kinnitame, et:

·         raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;

·         raamatupidamise aastaaruanne kajastab õigesti ja õiglaselt MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu finantsseisundit,

majandustulemust ja rahajääke;

·         kõik teadaolevad olulised asjaolud, mis on selgunud aruande valmimise kuupäevani (15.04.2013), on raamatupidamise aastaaruandes

nõuetekohaselt arvesse võetud ja esitatud;

·         MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu on jätkuvalt tegutsev organisatsioon.
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Bilanss
(eurodes)

 31.12.2012 12.01.2012

Varad   

Käibevara   

Raha 1 450 0

Kokku käibevara 1 450 0

Kokku varad 1 450 0

Kohustused ja netovara   

Netovara   

Aruandeaasta tulem 1 450 0

Kokku netovara 1 450 0

Kokku kohustused ja netovara 1 450 0
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 12.01.2012 -

31.12.2012

12.01.2012 -

12.01.2012

Tulud   

Liikmetelt saadud tasud 305 0

Annetused ja toetused 1 151 0

Kokku tulud 1 456 0

Kulud   

Mitmesugused tegevuskulud -6 0

Kokku kulud -6 0

Põhitegevuse tulem 1 450 0

Aruandeaasta tulem 1 450 0
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 12.01.2012 -

31.12.2012

12.01.2012 -

12.01.2012

Rahavood põhitegevusest   

Põhitegevuse tulem 1 450 0

Kokku rahavood põhitegevusest 1 450 0

 

Kokku rahavood 1 450 0

 

Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 450 0

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 1 450 0



10

Mittetulundusühing Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu 2012. a. majandusaasta aruanne

Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

12.01.2012 0  0

Aruandeaasta tulem 0  0

12.01.2012 0  0

Aruandeaasta tulem  1 450 1 450

31.12.2012  1 450 1 450
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mittetulundusühingu Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes Eesti

Vabariigi Raamatupidamise seadusest ja heast raamatupidamistavast.

Majandusaasta algas 12.jaanuaril 2012 ja lõppes 31.detsembril 2012.

Raamatupidamise aastaaruande arvnäitajad on esitatud eurodes.

Raha

Raha ja raha ekvivalendid kajastatakse nii bilansis kui rahavoogude aruandes

- arvelduskonto jäägina

- kassas olevat sularaha

Materiaalne ja immateriaalne põhivara

Põhivaraks loetakse ühingu tegevuses kasutatavaid  varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates 500 eurot.

Väiksema väärtusega kasutusvara üle peetakse arvestust bilansiväliselt, kuid kantakse kuludesse kasutusse võtmisel.

Põhivara arvelevõtmise alampiir 500 €.

Põhivara arvelevõtmise alampiir    500

Seotud osapooled

MTÜ liikmetele aruandeperioodil tasusid ei makstud ja soodustusi ei tehtud.

Tulud

Tulud ja kulud on kirjendatud tekkepõhiselt, lähtudes tulude ja kulude vastavuse printsiibist.

Lisa 2 Seotud osapooled
(eurodes)

Liikmete arv majandusaasta lõpu seisuga   

 31.12.2012 12.01.2012

Füüsilisest isikust liikmete arv 40 0


