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1. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu juhatuse liikme nimetamine 

KUULATI  

U. Kaldmäe – vastavalt vilistlaskogu põhikirja punktidele 6.9 ja 6.10 valitakse vilistlaskogu 

juhatus üldkogu poolt 2 aastaks ja juhatusse kuulub kooli direktor. Kuna Räpina 

Ühisgümnaasiumis vahetus direktor – Rein Raadla siirdus pensionile ja tööle tuli Meeri Ivanov, 

siis tuleb juhatusest tagasi kutsuda endine direktor Rein Raadla ja arvata juhatuse koosseisu 

direktor Meeri Ivanov. Teha MTÜ Räpina Vilistlaskogu  üldkogu 03.06.2016 otsuses nr 2 

„Juhatuse liikmete valimine“ järgmine muudatus: asendada punktis 2.5 nimi „Rein Raadla“ 

nimega „Meeri Ivanov“. 

Otsuse nr 4 poolt 8 liiget, vastu 0, erapooletuid 0. 

OTSUSTATI 

Üldkogu 03.06.2016 otsuse nr 2 „Juhatuse liikmete valimine“ muutmine. 

 

U. Kaldmäe – kas Meeri Ivanov viib äriregistrisse otsuse? 

M. Ivanov – praegune vilistlaskogu ei tööta. Peab olema abi koolile kas siis materiaalne või 

mittemateriaalne. Kui on materiaalne abi, siis tema arvates tekib huvidekonflikt. Kui toimuvad 

annetused vms, siis ei tohi sellega tegeleda direktor. Näiteks koolimaja fassaadi remondiks 

võiks küsida rahalisi annetusi. 

M. Mälberg – rahadega tegeleb ju vilistlaskogu mitte direktor. 

M. Ivanov – kui direktor on vilistlaskogus ja hakkab raha kandma kooli hüvanguks, siis ta 

kannaks nagu iseendale.  

U. Kaldmäe – direktor on püsiv, juhatuse liikmed vahetuvad. 

M. Mälberg – direktor teab, mis vajadused on koolil ja kuidas vilistlaskogu saab aidata. 

M. Ivanov – teab, et paljude koolide juures on MTÜ-d, kus tegutsevad inimesed väljaspool 

kooli. 

R. Raadla – MTÜ sai moodustatud, et oleks keegi, kelle kaudu kool saaks toetusi. Iga juhatuse 

liige saab teostada pangatehinguid. Kui direktor ei saa olla juhatuse liige, siis tuleb teha 

põhikirjas muudatus ja direktor välja arvata. 

Kes teeb äriregistris kande? Rein Raadlal pole enam õigusi ja Meeri Ivanovil pole veel õigusi. 

M. Ivanov – kooli direktor ei saa aktiivselt vilistlaskogu juhatuses tegutseda. 

U. Kaldmäe – kas Meeri arvab, et tekib konflikt?  

Uno Kaldmäe arvab, et kui vilistlaskogu on kooli jaoks, siis ei teki mingit probleemi. 



M. Ivanov – kes haldab vilistlaskogu rahasid? Kas direktor? 

M. Mälberg – kas sa arvad, et konflikt tekib korruptsiooniseadusega? 

M. Ivanov – Tallinnas polnud üheski vilistlaskogus kooli direktor liige. 

R. Raadla – soovitab selle küsimusega tegeleda vilistlaskogu juhatuse koosolekul. 

U. Nagelmaa – kas me praegu üldse oleme hääleõiguslikud? 

R. Raadla – jah, aga põhikirja muutmiseks peab olema vilistlaskogu koosseisu häälte enamus.  

 

2. Ülevaade Räpina ÜG tegevusest 

KUULATI 
M. Ivanov – koolis on toimunud mitmed ümberkorraldused ja muudatused. Veerandite asemel 

on trimestrid. Muutus gümnaasiumi tunnijaotus – alates käesolevast õppeaastast on rohkem 

eksamiaineid. Tegeletakse dokumentide muudatustega – nt hindamisjuhend. Õpetajad on väga 

muutumisealtid. Õpilastele konkurss-tulevikufuajee. 

Probleemid: koolimaja fassaad, vundament. 

Koolis õpib 400 õpilast, 10. klassis on 15 õpilast. 

M. Mälberg – milline on gümnaasiumi perspektiiv? 

M. Ivanov – 30 õpilase nõue on võimalik täita kui õpilased usaldavad kooli. 

M. Mälberg – kuidas Põlva riigigümnaasium mõjutab meie õpilaste arvu? Teistes maakondades 

on näha, et riigigümnaasiumist saab tõmbekeskus. 

M. Ivanov – arvab, et ei mõjuta. Põlva on ikkagi 30 km kaugusel ja sel õppeaastal ei läinud 

keegi Räpinast Põlvasse õppima. 

 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

KUULATI 

R. Raadla – liikmemaksusid on väga vähe laekunud. Meiliaadressid tuleb üle kontrollida. 

U. Kaldmäe – juhatus kaardistab võlglased, kontrollib ja uuendab kontaktid. 

Tuleb üle vaadata eelmistest koosolekute protokollidest ettepanekud, mis on tehtud, aga mis on 

tähelepanuta jäänud. 

R. Raadla – vundamendiremonti on vaja, aga vundamendist on vaja niiskus välja saada. 

U. Kaldmäe – vaja oleks tellida ekspertiis ja tööd ära hinnata. 

M. Ivanov – äkki mõni vilistlane on võimeline ekspertiisi tegema. 

R. Raadla – eelarve taotlusesse tuleb panna suur summa. B-korpus jäeti soojustamata, nüüd 

seintel värv koordub. 

M. Mälberg – vilistlastelt annetusi tahta on väga palju. Heal juhul 1000-2000 eurot on võimalik 

kokku saada, aga nt fassaadi jaoks küll pole võimalik. 

U. Nagelmaa – kõik tööd hakkavad pihta projektidest ja hindamistest. 

M. Ivanov – vihmaveerennid on väsinud. Kui töid saaks natukese viisi tegema hakata. 

U. Kaldmäe – me saame rääkida vilistlaste külaskäikudest kooli. 

M. Ivanov – vilistlaskogu saab toetada nt mingi olulise transpordiga vms, heategevuskontsert, -

oksjon, annetuskast. 

U. Kaldmäe – kui liikmemaksugi ei tasuta, siis kuidas raha koguda. 

U. Nagelmaa – projektidega saab ka rahasid taotleda. 

M. Mälberg – personaalsed pöördumised vilistlaste poole. 

U. Kaldmäe – vilistlased on teinud ettepaneku vilistlaskogu kokku kutsuda edaspidi laupäeviti. 
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