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Päevakord : 
 
1. Vilistlaskogu raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne 
2. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue juhatuse valimine 
3. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue revisjonikomisjoni valimine 
4. Ülevaade Räpina ÜG tegevusest 
5. Varia- „vaba mikrofon“ 
 
1. KUULATI  

 
R. Raadla –  andis ülevaate Vilistlaskogu  2013.a raamatupidamise aastaaruande ja 
tegevusaruande kohta. 2013.a konto väljavõttes kreedit 21 023,82 eurot, deebet 21 850,86 
eurot, lõppsaldo 622,61 eurot. 2013. a tulude poole moodustasid: liikmemaksu tasusid 33 
vilistlast 57-st, annetusena laekus 376 eurot , lisaks PRIA toetus 10 168,82 eurot ja valla toetus 
10 169 eurot. 2013.a kulude poolel: ajalooraamatu trükkimine 9 360 eurot, ajalooraamatu 
trükkimine 1 945 eurot, vallale kanti toetus tagasi 10 169 eurot ja vilistlaste kokkutulekul 
ilutulestikule 376 eurot. 
Tegevusaruandest- 06.01.2012 moodustati MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu, mis registreeriti 
12.01.2012. 
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. 
13.04.2012 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. 
Direktor andis ka ülevaate raamatu väljaandmise projektist. 1000 eksemplari PRIA toetusega, 
lisaks telliti 400 eksemplari, vilistlaste kokkutulekul müüdi hinnaga a´10 eurot. 
E. Sibul- loeb ette revisjonikomisjoni otsuse Vilistlaskogu 2013. a raamatupidamise 
aastaaruande kohta. 
U. Kaldmäe tegi ettepaneku kinnitada Vilistlaskogu 2013.a aastaaruanne. Poolt – 14, vastu ei 
olnud, erapooletuid - ei olnud. 
 
OTSUSTATI 
Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 2013. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 
tegevusaruanne. 
 



2. KUULATI  

R. Raadla – Vilistlaskogu põhikiri ütleb, et vilistlaskogu üldkogu määrab kaheks aastaks 
liikmete hulgast vilistlaskogu juhatuse. Juhatuses on vähemalt kolm ja mitte rohkem kui seitse 
liiget. Vilistlaskogu juhatusse kuulub ka kooli direktor. 
Arvati, et viis liiget on täpselt paras juhatuse jaoks ja toimub avalik hääletamine. 
R. Raadla- Meelis Mälberg andis oma nõusoleku, juhul kui osutub valituks juhatusse, samuti 
Kaido Salomon oli nõus osalema edaspidi juhatuse töös. 
 
OTSUSTATI 
Juhatus jätkab koosseisus Uno Kaldmäe, Ulla Preeden, Meelis Mälberg, Kaido Salomon, Rein 
Raadla. 
 
R. Raadla- Vilistlaskogu põhikirjas: vilistlaskogu üldkogu valib kaheks aastaks 3-liikmelise 
revisjonikomisjoni, kes kontrollib vähemalt korra aastas vilistlaskogu majandustegevust, 
koostab tulemuste kohta aruande ja esitab tulemused üldkogule. 
H. Oidermaa andis nõusoleku valituks osutudes jätkata revisjonikomisjoni liikme tööd. 
 
OTSUSTATI 
Revisjonikomisjon jätkab endises koosseisus: Eve Sibul, Maie Oper, Hele Oidermaa. 
 

3.  KUULATI 

U. Kaldmäe- küsis vilistlaskogu liikmetelt, mida teha nendega, kes pole mitu aastat 
liikmemaksu tasunud? Põhikiri ütleb, et liikme võib vilistlaskogust välja arvata juhul kui ta 
pole maksnud kolme aasta jooksul liikmemaksu. 

L.-M. Tooding- arvab, et võiks võlgnikega ühendust võtta. 

R. Raadla- teade on saadetud korduvalt liikmetele liikmemaksu tasumiseks. 

K. Viilu- teeb ettepaneku nimeliselt välja arvata vilistlaskogust aastal 2015. 

U. Kaldmäe- meeldetuletus saata võlgnikele, et enne 01.06 liikmemaksud tasuda. 

 

4.  KUULATI 

R. Raadla annab ülevaate Räpina Ühisgümnaasiumi tegevusest. 

Õpilaste arv 18.03.2014 seisuga on 423. 

1. klassidesse peaks tulema sügisel üle 40 lapse, nendele korraldati kooli sünnipäeval kontsert 
Getter Jaaniga. Üritus õnnestus igati. 

I kooliastmes on 108 õpilast 

II kooliastmes on 109 õpilast 

III kooliastmes on 103 õpilast 

IV kooliastmes on 103 õpilast. 

Direktor uuris ka Räpina valla elanike arvu kuude lõikes- toimub suur vähenemine. 

9.kl õpilaste edasiõppimine- enamus tuleb Räpina Ühisgümnaasiumisse, teistesse koolidesse 
äraminejaid iga aasta vähem. Tartu koolidesse katsetel käis 2014.a 6 õpilast. 

Ümberkaudsetest koolidest Räpina ÜG 10.kl tulijaid on, aga võiks rohkem olla. Kui näiteks 
Oravalt tuleks kasvõi 1 õpilane, paneks vallavalitsus kohe transpordi selleks. 



2014.a haridustoetuse summa vähenes võrreldes 2013. aastaga. 

Direktor käis Tallinnas haridus- ja teadusministriga kohtumas, kus teemadeks oli koolide 
rahastamismudel läbipaistvamaks ja õigeaegsemaks teha ja tugispetsialistide rahastamine. 

Praegu põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate rahastamine on eraldi. Gümnaasiumiõpetajatele 
tuleb raha puudu. 

Investeeringud- videovalvele kulub u. 16 000 eurot, staadionile 31 133 eurot, A-korpuse ühe 
korruse remondiks 105 000 eurot. 

Staadioni remonti lähemal kahel aastal ei tule, tuleb vana staadion korrastada. Aianduskooli 
praktika korras tehakse korda äärekivid jooksuraja ümber. 

A-korpuses tuleb remontida 3. ja 4. korrus, kui väga kokku tõmmata, siis 1., 2. korrus jääksid 
tühjaks. 

Räpina ÜG-st said Laulu- ja Tantsupeole tantsukollektiivid Evi Tamme ja Külliki Arjokesse 
juhendamisel. Lauljate kohta andmed veel puuduvad. 

PISA testis Põlvamaa oli lugemises 8. kohal. Kõige nõrgem oli matemaatika tulemus, 
lugemises olime Eesti ja Põlvamaa tasemel ja loodusõpetuses Eesti keskmisel tasemel. 

Gümnaasiumi säilimine on probleem, kui õpilaste arv järjest väheneb. 

PGS-s kirjas, et koolis tuleb tugiteenus tagada. Koolis on tööl logopeed, eripedagoog ja 
sotsiaalpedagoog. 1. septembrist saab kasutada Rajaleidja teenuseid, aga need on kallid. Oma 
soovid tuleb esitada 15. maiks. Praegu käib Põlvamaa Õppenõustamiskeskusest psühholoog. 

 

5.  KUULATI 

L.-M. Tooding- Haridus- ja Teadusminister rääkis midagi vene keele õppest Räpinas? 

R. Raadla- kui käis vestlemas haridus- ja teadusministriga, siis sellest juttu polnud, samas ei 
välista direktor võimalust kunagi uuesti vene keele õppest RÜG-s. 

L.-M. Tooding- kas juhatus on arutanud liikmete arvust? Kas on piisavalt või kas on midagi 
vaja teha? 

K. Viilu- arvab, et teade võiks olla suhtlusportaalis facebook. 

U. Preeden- aktiivset värbamist pole vaja, pärast arvame vilistlaskogust välja. Küsib, kas oleks 
aktsepteeritav, kui vilistlased soovivad tunde anda, võiks koostada andmebaasi. 

R. Raadla- on sellega nõus. 

K. Viilu- märkas vilistlaskogu liikmete hulgas ühte nime, kes pole Räpina ÜG vilistlane. 

U. Kaldmäe- tema ka leiab, et 9.kl lõpetaja pole vilistlane ja soovitab R. Raadlal asja seletada. 

R. Raadla- vilistlaskogu moodustamise ajal tekkis väga palju avaldusi ja kogemata kiirustades 
sai ka see 9.kl lõpetaja vastu võetud. 

L.-M. Tooding- kui ta kahju pole siiani teinud, las ta siis olla liige. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 

Uno Kaldmäe        Annika Šturmov 


