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3. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue revisjonikomisjoni valimine 
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1. Vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne 

KUULATI  

Rein Raadla –  andis ülevaate Vilistlaskogu  2015.a raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande kohta. Rääkis samuti liikmemaksust ja selle tasumise korrast. 2015.a laekus 

liikmemaksu 315 eurot. 

Vilistlaskogu eesmärkidest- kooli vilistlaste koondamine, kooli arengu ja oluliste tegevuste 

toetamine, gümnaasiumi traditsioonide ja vaimsuse kandmine ning propageerimine, kaasa 

aidata kooli strateegilise rolli esiletoomisele, tugevdamisele ja realiseerimisele, edendamaks 

Räpina piirkonda. 

09.05.2014 üldkogu koosolekul valiti 5-liikmeline juhatus: U. Kaldmäe, U. Preeden, M. 

Mälberg, K. Salomon, R. Raadla. Samuti valiti 3-liikmeline revisjonikomisjon: E. Sibul, M. 

Oper, H. Oidermaa. 

Eve Sibul- loeb ette raamatupidamise aastaaruande. 

Uno Kaldmäe tegi ettepaneku kinnitada Vilistlaskogu 2015.a aastaaruanne. Poolt – 8, vastu ei 

olnud, erapooletuid - ei olnud. 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 2015. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 

tegevusaruanne. 

 

2. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue juhatuse valimine 

KUULATI 

Rein Raadla – Vilistlaskogu põhikiri ütleb, et vilistlaskogu üldkogu määrab kaheks aastaks 

liikmete hulgast vilistlaskogu juhatuse. Juhatuses vähemalt kolm ja mitte rohkem kui seitse 

liiget. Vilistlaskogu juhatusse kuulub automaatselt kooli direktor. 

Arvati, et viis liiget on täpselt paras juhatuse jaoks ja toimub avalik hääletamine. 

Rein Raadla – Meelis Mälberg andis oma nõusoleku, juhul kui ta osutub valituks juhatusse. 

Juhatuse liikmeteks esitati Uno Kaldmäe, Ulla Preeden ja Katrin Viilu.  



Uno Kandmäe tegi ettepaneku kinnitada Vilistlaskogu uus juhatus koosseisus: Uno Kaldmäe, 

Meelis Mälberg, Ulla Preeden, Katrin Viilu ja Rein Raadla. Poolt – 8, vastu ei olnud, 

erapooletuid - ei olnud. 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu juhatus järgmises koosseisus: Uno Kaldmäe, Meelis 

Mälberg, Ulla Preeden, Katrin Viilu ja Rein Raadla. 

 

3. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue revisjonikomisjoni valimine 

KUULATI 

Uno Kaldmäe tegi ettepaneku jätta revisjonikomisjoni liikmed samaks: Maie Oper, Eve Sibul, 

Hele Oidermaa. Poolt – 8, vastu ei olnud, erapooletuid - ei olnud. 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu revisjonikomisjon järgmises koosseisus: Maie Oper, 

Eve Sibul, Hele Oidermaa. 

 

4. Ülevaade Räpina ÜG tegevusest 

KUULATI 

Rein Raadla – andis ülevaate Räpina Ühisgümnaasiumi tegevustest. 

01.08 on tööl uus direktor. 

2015. aasta suvel toimus A-korpuse 3. ja 4. korruse remont, keskküttesüsteemi ei tehtud.  

Kevadel sai videovalve kõikidesse strateegilistesse kohtadesse, uuendatud WiFi võrk. 

2016.a suvel suurt remonti ei tule. Praegu on käimas põrandate hange, tehtud on veel mööbli 

hange ja niitmise hange. 

Gümnaasiumi 10. klassis sisekaitseline eelkutseõpe – politseiõpe.  Õpilased lähevad 6. juunil 

Paikusele laagrisse. Helmer Hallik kiitis meie õpilasi ja võrdles Põlva Ühisgümnaasiumi 

õpilastega. Samad õpilased käisid eelmisel aastal Valgas isamaalises laagris. Sel aastal lähevad 

jälle 9. klassid sinna. 

Esseekonkursi tulemusel sõidavad Brüsselisse 2 õpilast, õpetaja Aira Meitus ja üks ajakirjanik. 

Samuti sõidavad 11. klassi õpilased ja õpetaja Aira Meitus Strasbourgi. Videokonkursil said 4 

parima kooli sekka. Video on üleval ka kooli veebilehel. 

Üks õpilane sooritas rahvusvahelise keeleeksami ega pea inglise keele riigieksamit tegema. 

Koolis on käinud loenguid pidamas: Silja Usin, Tõnis Lukas ja ERM rändnäitusega, Viktoria 

Ladõnskaja, Immanuel Volkonski, Sisekaitseakadeemia, Välisministeerium (Reisi targalt), 

Aaro Hallop, Märt Treier jne. 

Põlva Maavalitsuses SA Põlvamaa Arenduskeskuse kodanikuühiskonna tunnustamisüritusel  

kategoorias “Vabatahtlik 2015”  on aasta vabatahtlik meie kooli õpetaja Tarmo 

Tammes ja nominent 12.a klassi õpilane  Salme Ussanov. 

Väärtuskasvatuse konkursil „Hea kooli rajaleidja“ tiitli sai Räpina ÜG. 

Aasta õpetaja nominent olid Ants Järv ja aasta hariduse sõber Ahti Vasser. 

Sporditulemused on alati head, nt „Tähelepanu, Start“ vabariiklikul võistlusel saavutati 5. koht. 

3. klassi õpilane saavutas vabariiklikus NutiMati spordivõistluses 3. koha.  

Olümpiaadide võidud on üleval ka kooli veebilehel. 

Koolis õpib 412 õpilast, 1.-8.kl ja 10.-11.kl õpilaste õppimistulemused on järgmised: „4 ja 5“ 

õppijaid 50%, täiendav õppetöö 28 õpilasel, kõik nad on 7.-12. kl.  Kooli lõpetab 1 kuld- ja 1 

hõbemedal. 

Petseri 3. Keskkooliga sõprussuhted 15 aastat, üritused toimusid nii siin kui sealpool piiri. 

Nüüd on suund ka Poola Suwalki poole. Meie delegatsioon käis seal juba ära ja nemad tahtsid 

nüüd siia külla tulla, aga meie jaoks on see liiga kiiresti. Projekt on saadud Peipsi Koostöö 

Keskuse kaudu. Plaan on koostöö nii koolidel kui ka omavalitsustasandil.  

Külas käis ka Kangasala delegatsioon. 



Tihe koostöö on ka Põlva Maavalitsuse euroinfo spetsialistiga, tänu kellele oleme saanud 

projekte. Kooli poolne esindaja ja projektide juhendaja Marika Ääremaa. 

Katrin Viilu – koolil on head toimunud päris palju. 

Rein Raadla – kõik hea on kirjas ka kooli veebilehel. Hetkel on käimas väikeklassiõpetaja 

ametikoha konkurss. Klassis õpib kuni 4 õpilast, kuhu vabariiklik nõustamiskomisjon suunab. 

Ainekava ja õppekava ei ole väiksema mahuga kui tavaõpilastele. Hetkel on sinna klassi 3 

õpilast. 

Riik annab haridustoetust. 1.-9.kl on korras, seal raha jagub, aga 10.-12.kl antud rahadega ei 

tule toime, riik annab umbes 80%, vald toetab 20%. 

Õpilaste arv väheneb, gümnaasiumisse tuleb järjest vähem õpilasi. 

Uno Kaldmäe – kas 5 aasta pärast on veel Räpinas gümnaasium? 

Rein Raadla – oleneb, kuidas Põlva riigigümnaasium õpilaste arvu maakonnas mõjutab. 

Põhikooli õpilaste arv väheneb, lähematest koolidest ei tule kedagi juurde. Võib-olla liidetakse 

gümnaasiumi osa aianduskooliga. 

Ulla Preeden – see sõltub tulevasest omavalitsusest. 

Rein Raadla -  käimas on ka sotsiaalpedagoogi ametikoha konkurss praeguse sotsiaalpedagoogi 

lapsehoolduspuhkuse ajaks.  

Probleeme tuleb kehalise kasvatuse õpetajatega. Üks õpetaja läheb ära Tartusse tööle, koormus 

tuleb jagada 3 õpetaja vahel. Tundide jaotusega tuleb välja, aga spordikoolis läheb kitsaks. 

Paavo Kaimre -  millised on praegu aianduskooliga suhted? 

Rein Raadla – koostöö on: saame vajadusel oma õpilastele õpilaskodu kohti küsida, meie 

õpetajad korraldavad koos aianduskooli õpetajatega maakondlikke üritusi.  

Liina-Mai Tooding – kas sisekaitse suunal on pikem perspektiiv? 

Rein Raadla – jah, 10. klassis on politseiõpe, mis lõpeb laagriga, 11. klassis on päästeõpe, mis 

lõpeb laagriga ja 12. klassis piirivalveõpe. Eriala on propageeritud, palgad on head, töökoht 

kindlustatud, eelised Sisekaitseakadeemiasse astumisel. 

 

5. Kohapeal algatatud küsimused 

KUULATI 

Liina-Mai Tooding – küsis Rein Raadlalt, kas ta jääb õpetajaks kooli edasi? 

Rein Raadla – olen direktorina tööl ja selle ameti sees andsin matemaatika tunde. Pigem ei jää, 

aga oleneb uuest direktorist. 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/  

Uno Kaldmäe        Annika Šturmov 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 


