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Päevakord : 

 

1. 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine 

2. Vilistlaskogu juhatuse valimine 

3. Revisjonikomisjoni valimine 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

 

1. 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine 

KUULATI  

Ulla Preeden – tutvustas lühidalt 2019.a majandusaasta aruande sisu. Suurim tegevus oli 

toetada Räpina vallavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni algatust paigaldada pink endisele 

direktorile Oskar Tuvikule. Pingi paigaldamiseks vajalikud kulud kattis täielikult vilistlaskogu. 

Kui laekuks rohkem liikmemakse, saaks vilistlaskogu ka rohkem kooli heaks ära teha. Osa raha 

laekus annetustena ka kooli aula lühtriteks. Ja aastal 2017 valmis kooli siseõues õuesõppeklass. 

Toomas Heering – mis on meil põhivarana arvel ja kas sellel arvestatakse ka amortisatsiooni? 

Ulla Preeden – põhivara on õuesõppeklass ja igal aastal arvestatakse amortisatsiooni. 

Kõik liikmed kiidavad heaks 2019.a majandusaasta aruande. 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu 2019. aasta raamatupidamise aastaaruanne ja 

tegevusaruanne. 

 

 

2. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu uue juhatuse valimine 

KUULATI 

Ulla Preeden – kuna vilistlaskogu juhatuse peab iga 2 aasta järel uuesti valima ja tagaselja ei 

saa inimesi juhatusse valida, siis tuleb kohapeale tulnud liikmete hulgast valima uue juhatuse. 

Koolidirektor on määratud vilistlaskogu juhatusse põhikirjaga. 

Meelis Mälberg – on nõus jätkama juhatuses. 

Ulla Preeden – soovib osaleda juhatuse töös ja anda oma panus koolile. 

Uno Kaldmäe – on nõus jätkama juhatuses. 

Toomas Heering – on nõus jätkama juhatuses. 

Uueks liikmeks pakuti Kairi Kasearu, aga ta taandas ennast isiklikel põhjustel. 

Seejärel pakuti Tulvo Ilvest, kes oli nõus. 

Uue juhatuse koosseisuga on kõik liikmed nõus. 

OTSUSTATI 



Kinnitada uus juhatus koosseisus: Meeri Ivanov, Ulla Preeden, Uno Kaldmäe, Meelis Mälberg, 

Toomas Heering ja Tulvo Ilves. 

 

3. MTÜ Räpina ÜG Vilistlaskogu revisjonikomisjoni valimine 

KUULATI 

Ulla Preeden – kuna Eve Sibul taandas ennast revisjonikomisjoni tööst ja Hele Oidermaa pole 

endast märku andnud, siis nende asemele peame kohale tulnute seast valima uued 

revisjonikomisjoni liikmed. Maie Oper soovib revisjonikomisjoni töös edasi jätkata. 

Liikmeks pakutakse Tiina Paasikut. 

Tiina Paasik – on nõus. 

Lisaks pakutakse revisjonikomisjoni tööd Tiina Tallinnale, kes on samuti nõus. 

Kõik vilistlaskogu üldkogu liikmed on uue revisjonikomisjoni kinnitamise poolt. 

 

OTSUSTATI 

Kinnitada järgmiseks kaheks aastaks MTÜ Räpina Ühisgümnaasiumi vilistlaskogu 

revisjonikomisjoni liikmeteks Maie Oper, Tiina Paasik ja Tiina Tallinn. 

 

4. Kohapeal algatatud küsimused 

Ulla Preeden – uurib koolidirektorilt kooli tegevuste kohta. 

Meeri Ivanov – aeg on teha kokkuvõtteid, toimuvad ainekoondiste koosolekud. Valmistume 

järgmiseks eriolukorraks, et oleksid ühtsed reeglid. Võtame kasutusele ainult mõned 

õppekeskkonnad ja õpetajatele toimuvad sellealased koolitused. 

Koristajad ei kaotanud töötasus, ringiõpetajatele tegime taotluse Eesti Rahvakultuuri 

Keskusesse, kust nad saavad kahe kuu ringijuhendaja tasu 70 % hüvitise. 18. maist hakkas 

tööle spordiring. 

Lõpuaktused: 9. klassil toimub 18.06 kooli õuel; 12. klassil 03.07 oleneb kuidas reeglid 

lubavad kas sees või siis õues. 

22-st gümnaasiumilõpetajast sooritab lõpueksameid 15 ja eksamid toimuvad aulas. 

Tulvo Ilves – kas distantsõppe ajal oli meil palju „kadunud lapsi“? 

Meeri Ivanov – ei olnud. Kuna laenutasime arvuteid ja tahvelarvuteid, siis õpiti ikka. 

Tiina Tallinn – kas õpilased said distantsilt õppimisega hakkama? 

Meeri Ivanov – mõni õpilane tahtiski kooli ja selle tõttu ei õppinud kodus. 

Tiina Tallinn – kas kool rakendab iseseisva õppe semestreid? 

Meeri Ivanov – meil on toimunud üksikud päevad, aga neidki tahaks edaspidi paremini teha. 

Hetkel on koolis projektinädal, kus õpilased said ise valida seitsme teema vahel.  

Tiina Paasik – kui palju on käesoleval õppeaastal lõpetajaid? 

Meeri Ivanov – 9. klassis on 29. Juurde tulemas on, aga täpset arvu ei tea enne, kui lõpuaktus 

on toimunud ja 10. klassi astumiseks avaldused toodud. 

Signe Lieberg – kui palju on hetkel koolis õpilasi? 



Meeri Ivanov – 377. Arvasin just ühe 10. klassi õpilase välja, kuna ta ei õppinud. 

Ulla Preeden – kas eriolukorra ajal kutsuti vilistlasi loenguid andma? 

Meeri Ivanov – vist oli, aga täpne ülevaade puudub. 

Ulla Preeden – soovitab edaspidi kasutada, sest veebi vahendusel oleks isegi rohkem võimalusi. 

Toomas Heering – kas Tagasi Kooli raames on käidud? 

Meeri Ivanov – enne eriolukorda käis, aga mitte palju. 

Kairi Kasearu – käis Tagasi Kooli raames, õpetaja Viljalo kutsus oma tunni raames. 

Ulla Preeden – soovitab vilistlaskogu listis kuulutada loengute andmist. 

Toomas Heering – on isegi nõus tulema kooli ettevõtjana loengut andma. 

Uno Kaldmäe – tuletab meelde, et Irja Lutsar lubas ka tulla loengut andma. 

Ulla Preeden – kiidab mõtte heaks ja soovitab Irja Lutsariga ühendust võtta. 

Kair Kasearu – arvab, et veebi vahendusel sooviksid ka vanemad loengut. 

Meeri Ivanov – võtab plaani kutsuda Irja Lutsar lastevanemate koosolekule. 

Tulvo Ilves – kuidas vilistlaskogu raha kogumist parandada? 

Ulla Preeden – kui on kogumiseks eesmärk, siis antakse raha paremini. 

Tulvo Ilves – võiks tihedamini meelde tuletada liikmemaksu tasumist. 

Toomas Heering – vallal on sel aastal maksude alalaekumine. Kuidas koolil rahadega? 

Meeri Ivanov – suured kulutused keelati ära. Keskküte on meil väljas alates aprilli lõpust. 

Väljasõidud on ära jäänud, välisreisi rahad tulevad tagasi. IT-vahendid jõudsime juba ära osta. 

Sanitaarremondi tegid koristajad.  

Uno Kaldmäe – kas staadion tuleb? 

Meeri Ivanov – hange pole vist veel üleval, seega läheb veel aega. 

Tiina Tallinn – kas saksa keelt ka õpetatakse veel? 

Meeri Ivanov – vähe, kuna õpilased 6. klassis teise keelena valivad pigem vene keele. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/      /allkirjastatud digitaalselt/ 
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