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Päevakord: 

Teemad: 

1. Räpina Ühisgümnaasiumi 2020. a eelarvele arvamuse andmine. 

2. Staadioni rajamise hetkeseis (Riho Luht, Räpina Vallavalitsus) 

3. Kohapeal kerkinud küsimused. 

 

1. Staadioni rajamise hetkeseisust andis ülevaate Riho Luht: Staadioni 

projekteerimistingimused on ametiasutustes kooskõlastusringil, oodatakse vastust 

Maanteeametist. Seejärel saab välja kuulutada projekti hanke, mille tähtaeg jääb ilmselt 

2020. a algusesse. Staadion peaks valmima 2020. a lõpuks. Dendroloog A. Vaasa 

poolt on alal kasvava puittaimestiku kohta koostatud dendroloogiline hinnang, kus 

jõutakse järeldusele, et väärtuslikke puid, mida kindlasti säilitama peab, alal ei ole, 

soovitatakse asendusistutamist.  

Hoolekogu arutles asendusistutamise teemal ja leiti, et sobiva asukoha olemasolul tuleks 

asendusistutamine teostada. Mari Kala tõi välja mõtte maha võetavate puude puidu 

väärindamisest, nt valmistada meeneid või puukujusid Räpina Hea Kodu Päevade 

raames. 

Raian Pung küsib, mis saab vana staadioniga ning pakub, et ehk võiks sinna ujula rajada.  

Probleemküsimustena tõstatati veel: parkimine koolimaja ümbruses, õueala 

läbisõit ning puuduvad liiklusmärgid vallamaja ja koolimaja vahelisel parkla ja 

tänava alal, millega Riho Luht lubas vallavalitsuses tegeleda. 

 

2. Arutati Räpina Ühisgümnaasiumi  (RÜG) 2020.a eelarve eelnõu 

Eelarvet puudutavatele küsimusetele vastas direktor ammendavalt. Ene Tigas tegi 

ettepaneku koolis viia läbi kogu kollektiivi koolitus, leida selleks rahastus. 

Hoolekogu kiidab RÜG 2020. a eelarve heaks ja soovitab täies mahus rahastada. 

 

3. Kohapeal algatatud küsimused 

Direktor andis ülevaate koolimaja valmiva söökla ehitusest A-korpuse teisel korrusel, 

mis avatakse 28.10.2019. Lisas, et koolilõuna maksumuse tõstmise osas saavutati 

Räpina Vallavalitsusega kokkulepe ning alates 2020.a maksab koolilõuna 1,46 eurot. 



Otsustamata on vana söökla korpuse saatus. Hoolekogu arutles vana söökla osas: Ester 

Lemats andis ülevaate, et võimalik on taotleda lammutamise projektile rahastust, kuid 

hetkel pole otsust, mis söökla korpusega edasi saab. Direktor tõi välja, et söökla ruumid 

on külmad, ilma lisakütteta ning suurema renoveerimiseta selle välja rentimine ei ole 

võimalik. Kooli seisukohast oleks vana söökla korpuse lammutamine parim lahendus, 

saaks ruumi õuealale. 

Otsustati, et Ene Tigas tõstatab arutelu teemana vana söökla korpuse 

lammutamise Räpina Vallavolikogus, eesmärgiga jõuda edasise osas kiiresti 

otsusele.  

 

Direktor tõi välja, et koolimaja üldine seisukord on kehv, sadevesi tungib keldrisse ning 

on ära juhtimata. Probleeme on palju nii vundamendi kui maja teistes osades ning 

ilmselt on vajalik koostada selles osas audit. Lisaks soovitakse poiste tööõpetuse ruumid 

kolida A-korpusele. 

Raian Pung küsis õpilasesinduse ruumi renoveerimise kohta. Ene Tigas tõi näiteid 

erinevatest koolidest, kus on õpilasesindus oma algatusel õpilasesinduse ruumid 

renoveerinud. 

Direktor tõi probleemina välja vahetundidel õpilaste pideva poes käimise (nii Maximas, 

kui Konsumis), kust ostetakse peamiselt saiakesi. Pakkus lahendusena kooli sööklas 

kohapeal küpsetatud soojade saiakeste pakkumise võimalust söökla kohvikus 

vahetundidel, et vähendada vajadust poodidesse jooksmiseks. Raian Pung tegi 

ettepaneku kooli söökla kohvikus kaardimaksete võimaldamist. 

Mari Kala tegi ettepaneku hoolekogu poolt „Ministaaride“ peol auhind välja panna.  

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 

Mari Kala        Siret Punnisk 
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