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1.KUULATI  

 

U. Kaldmäe –  andis kiire ülevaate Vilistlaskogu  2014.a raamatupidamise aastaaruande ja 

tegevusaruande kohta. 2014. aasta lõpul oli MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi Vilistlaskogus 55 

liiget. Kuni esimese üldkoguni kuulusid juhatusse vilistlaskogu asutajaliikmed. 

2014. aastal toimus 3 juhatuse koosolekut, kus päevakorras olid järgmised küsimused: 

1. Vilistlaskogu koosseisu muutmine (uute liikmete vastuvõtmine, liikmete väljaarvamine) 

-3 korral; 

2. Aastaaruande esitamine revisjonikomisjonile seisukohavõtuks ja üldkogule 

kinnitamiseks; 

3. Üldkogu aastakoosoleku kokkukutsumine 

4. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine 

5. Kaasfinantseerimise taotluse arutamine ja tagasilükkamine 

 

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. 

R.Raadla- räägib „Tagasi kooli“ eesmärgist ja loeb ette Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlased, 

kes on käinud koolis „Tagasi kooli“ raames esitlusi tegemas. MTÜ liikmetele aruandeperioodil 

tasusid ei makstud ja soodustusi ei tehtud. 

E. Sibul- loeb ette revisjonikomisjoni otsuse. Vilistlaskogu rahaline jääk aruandeaasta alguses 

oli 623 €. 2014. aastal laekunud tulu oli 370 €, majandusaastal kulusid ei esinenud. 

Vilistlaskogu aruandeaasta 2014 tulem oli 370 € ja raha jääk majandusaasta lõpuks 993 €. 

U. Kaldmäe tegi ettepaneku kinnitada Vilistlaskogu 2014.a aastaaruanne. Poolt – 10, vastu ei 

olnud, erapooletuid - ei olnud. 

 

1. OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 2014. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 

tegevusaruanne. 

 

 

 



2.KUULATI 

Rein Raadla andis ülevaate Räpina Ühisgümnaasiumi tegevustest. 

01.09.2014. aasta seisuga õppis Räpina Ühisgümnaasiumis 199 tüdrukut ja 223 poissi. 

1. klasside ja põhikooli õpilaste arv on suurenenud varasemaga, gümnaasiumiõppurite arv 

vähenenud.  

2013/2014. õppeaasta tulemustest- hindele „5“ õppis 53 õpilast, hindele „4“ ja „5“ õppis 179 

õpilast. Klassi lõpetas 419 õpilast. 

Põhikooli lõpetajate edasiõppimine 2011-2014: 

 64%- RÜG 

 23%- kutseharidus 

 13%- teised gümnaasiumid 

12. klassi lõpetajad 2011-2014: 

 37%-bakalaureus 

 27%- kutseõpe 

 21%-rakenduslik 

 13%- tööle 

 2%- armee 

 

Maakondlike aineolümpiaadide tulemused on suhteliselt sarnased võrreldes eelnevate 

aastatega. 

Õpetajaid Räpina Ühisgümnaasiumis on 48, neist 8 on meesõpetajad. Haridusalal töötab 48 ja 

majandusalal 17 inimest. 

Samuti rääkis Rein Raadla psühholoogi teenusest Räpina Ühisgümnaasiumile. Rajaleidjale 

esitatakse taotlus 30. maiks, riigipoolne finantseerimine 40%.   

Eelarve- on suurenenud. 2014. aasta eelarve kokku 1 233 495 € ja 2015. aasta eelarve kokku 

1 305 152 €. 

Õpetajate töötasu- on suurenenud seoses miinimumpalga tõusuga. 

 

A-korpuse III ja IV korruse remont- projekti maksumus 4 772 €. 3. korruse abiruumi (praegu 

3.3.) asukoht muutub - 3.4. ja 3.5. vahele, kummalegi oma abiruum. Igas klassis saab olema 

interaktiivne tahvel ja teised IKT vahendid. 

Õpilasesinduse tegevused- viimastel aastatel väga aktiivne (A. Võsokovski). Õpilasesinduse 2 

liiget on ka Eesti Noorteparlamendi liikmed. 

Õppekorraldus: 

10. klass- alates 01.09.15 sisekaitse õppesuund koostöös Sisekaitseakadeemiaga, 

allkirjastamine 09.06.15. 

Sisejulgeoleku õppesuuna kava: 

10. kl - politseieriala 

11. kl - päästeeriala 

12. kl - piirivalveeriala 

Tasumine kooli eelarvest. 

Kasulikkus: õpilased omandavad ettevalmistuse, saab SKA-sse astumisel vastuvõtueelise, 

garanteeritud töökoht pärast lõpetamist. Õpilaste huvi on väga suur. 

Rein Raadla näitab pilte kooli üritustest. Välja toob kooli 102. aasta sünnipäeva, kus käis 

esinemas Ott Lepland. Päeval oli kontsert kooliõpilastele ja õhtul esimesse klassi minejatele ja 

nende vanematele. 

 



Rein Raadla räägib Asta Pintsaarest, kes uurib Räpina Ühisgümnaasiumi ajalugu. Tema arvates 

peaks tähistama kooli 225. aasta sünnipäeva mitte 102. aastapäeva. 

U. Kaldmäe- uus teema, võimalik, et tõetera sees. Loogiliselt ei saa olla nii, et Räpina ÜG 102- 

aastane ja teised lähedal olevad koolid vanemad. 

U. Kaldmäe- kuidas võiks olla vilistlane kasulik koolile? 

R. Raadla- tegin küsitluse, analüüsinud veel ei ole. 

 

Rein Raadla räägib Räpina Ühisgümnaasiumi õpetajate ootustest: 

 Soovituslike tegevuste esitamine koolile vilistlaskogu poolt 

  Andmebaasi olemasolu 

 „Tagasi kooli“ – vilistlased võiksid osaleda 

 Vilistlaskogu liikmetega kohtumine  

 Aidata leida võimalusi (projektid) 

 Tublima aasta õpilaste valimine 

 Kohtumine õpilasesindusega 

 Töövarjupäev 

 Vilistlaste kokkutuleku korraldamine 

 Vilistlased võiksid tulla kooli rääkima oma tööst/kogemustest 

 Infopäevad oma töö/tegevuste juures 

 Vilistlaste poolt oodatud kaasalöömine kooli ühistegevuses 

 Heategevusüritustel osalemine 

 Vilistlasstipendiumi loomine abiturientidele 

 

 

U. Kaldmäe- kes tahab kohtuda vilistlaskogu liikmetega võib tulla järgmisele koosolekule. 

U. Preeden- andmebaasiga tuleks alustada vilistlaskogust, kõige aktiivsematest. 

U. Kaldmäe- töövari-Räpinast ei ole käidud. 

R. Raadla- minnakse sinna, kus on tuttavad, vanemad. 

U. Kaldmäe- Uno Nagelmaa juurde. 

U. Nagelmaa- minu töö on autoga ringi sõitmine. 

U. Kaldmäe- õpetaja saab vaadata, kes/kus mida teeb. 

U. Preeden- saab täita, teha linnuke. 

U. Preedeni ettepanek- tulevikus võiks kell 18.00 teha koosoleku. 

R. Raadla- Võib-olla tõesti, teha küsitlus, millal sobib. 

 

 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija 
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