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MTÜ Rõuge Kool 
üldkoosoleku protokoll 1/2016 

 
 
 
Aeg ja koht:   28.04.2016, Rõuges, Haanja mnt 12, kell 18.-19.40 
 
Osavõtjad:  kohal 11 liiget (Maret Janson, Britt Vahter, Toomas Raju, 

Taavi Karu, Hele-Mall Pruus, Ebely Paulus, Kadi Kakku, 
Helika Pung, Vivian Helekivi (lahkus 19.00), Eveli 
Kuklane, Ülle Rumvolt, üldkoosolek on otsustusvõimeline 

 
Koosoleku juhataja:  Britt Vahter 
 
Protokollija:    Maret Janson 
 
 
Esitatud päevakord: 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine 

2. Liikmemaks 2016 – liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine 

3. 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine 

4. Koolivormi teema arengud 

5. Veebruaris toimunud koosoleku eesmärkite täitmine 

6. Jooksvad küsimused 

 

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Britt Vahter, protokollijaks Maret Janson. 

 

MTÜ Rõuge Kool liikmeks astumise avalduse esitas kohapeal Helika Pung. Juhatus 
otsustas avalduse rahuldada. 

 

2. Liikmemaks 2016 – liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine 

 

Liikmemaksu suurus on 5,00 eurot, tasumise tähtaeg on 12.mai 2016, kirjaliku 

teavituse liikmetele saadab Maret Janson. 

 

3. MTÜ Rõuge Kool  2015 majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Kõigile liikmetele on eelnevalt meili teel saadetud tutvumiseks MTÜ Rõuge Kool 2015 
majandusaasta aruanne. Tegevusaruannet tutvustati veebruaris toimunud 
koosolekul. 
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Ettepanek: kinnitada MTÜ Rõuge Kool 2015 aasta majandusaasta aruanne. 
 
Otsus ühehäälselt vastu võetud, 2015 majandusaasta aruanne on üldkoosoleku poolt 
kinnitatud. 
 
 

4. Koolivormi teema arengud 

Veebruaris toimunud MTÜ Rõuge Kool koosolekul lepiti kokku, et lastevanematele ja 

õpilastele saadetakse kardigani disainid, mille vahel saavad teha valiku. Lisaks oli 

olemas mütsi kavand.  Britt Vahter pidi kohtuma Flamellega, et saada triiksärkide ja 

pulloveride näidised, mida saaks samuti lisada küsitluse juurde. Eesmärgiks seati 

küsitluse koostamine google docsis koos disainidega, mida kool saab saata laiali läbi 

eKooli ja listide. Oluline oli jõuda teemaga nö kaante vahele enne maikuist Norrissoni 

tellimisperioodi, et juba sügisest alustada lisanduvate esemetega.  

Britt Vahter on suhelnud vahepeal firmadega, võtnud pakkumisi ja koostanud ka 

küsitluse, mille tulemusi koosolekul tutvustati. Küsitlusele vastas 204 inimest (lapsed, 

vanemad, õpetajad).  

131 vastajat soovisid, et koolivormi valikkusse lisanduks kardigan. Poolthääled 

jagunesid peaaegu võrdselt valiku A ja C vahel. Kuna enamus lapsi eelistas valikut 

C, siis otsustati, et koolivorm täieneb kardigani C-ga. Britt Vahter suhtleb firmaga 

Norrisson ja palub valitud esemed lisada tellimisvooru. Lisaks koostab kirja 

kooliperele tehtud valikute osas, kus on info Rõuge tellimisvooru kuupäevade kohta.  

101 vastajat soovis, et koolivorm täieneks tuttmütsi võrra. 99 ei soovinud tuttmütsi. 

Otsustati, et tuttmüts lisatakse koolivormi valikkusse. 

Pikkade varrukatega T-särki soovis 145 vastanut. 59 vastanut ei soovinud T-särki. T-

särgi värvideks valiti sinine, tumehall, valge ja punane. Britt Vahter teeb prooviostu, 

et veenduda riide kvaliteedis. Lisaks uurib, millised on võimalused logo 

paigutamiseks T-särgile. Kui logo paigutamine pole võimalik või on riide kvaliteet 

kehv, siis arutletakse edasi, kas uue eseme kasutuselevõtt oleks üldse otstarbekas.  

Kuna koolivorm täieneb uute esemetega, siis tuleb ümber vormistada ka koolivormi 

kandmist reguleeriv statuut. Kui Flamellest on saadud T-särgi osas ammendavad 

vastused, siis teeb statuudi ümber Maret Janson ja saadab koolile. 

 

5. Veebruaris toimunud koosoleku eesmärkite täitmine 

Veebruari koosolekul lepiti  kokku, et Rõuge kooli heategevusliku fondi korda 

lisatakse võimalus taotleda toetust Eesti siseste klassiekskursioonide ja huvitegevuse 

toetamiseks. Britt Vahter tegi vastavad muudatused ja saatis muudatused kõigile 

kommenteerimiseks  ja tutvumiseks. 
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Rõuge Põhikooli heategevuslikust fondist vahendite taotlemise korda lisati, et fondist 

on võimalik taotleda vahendeid ka huvitegevuse kompenseerimiseks, Eesti siseste 

klassiekskursioonide toetamiseks ja laste heaolu toetamiseks mõeldud erakorraliste 

projektide rahastamiseks. 

 

Ettepanek: kinnitada Rõuge Põhikooli heategevuslikust fondist vahendite taolemise 

korra muudatused. 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud, Rõuge Põhikooli heategevuslikust fondist vahendite 

taolemise korra muudatused kinnitatud. 

 

Veebruaris toimunud koosoleku eesmärgid koolivormi arengu kohta on täidetud. Britt 

Vahter teeb teate koolivormi täienduste kohta ja kool edastab teate eKooli kaudu 

lapsevanematele. 

 

Veebruari koosolekul tõi Kadri Kangro välja, et paljud lapsed ei söö hommikuti kodus 

ja tulevad kooli tühja kõhuga. Kadri tegi ettepaneku, et võiks uurida koostöövõimalusi 

Rõuge Pagariga kuivikute tegemiseks. 

 

Ülle Rumvolt tegi ettepaneku pakkuda koolileiba pärast esimest tundi. Iga klass 

saaks karbi leiba, kust iga laps saab 1-2 viilu leiba. Arutati, kuidas leida katteallikaid 

selle tegevuse rahastamiseks.  

 

Ettepanek: teha pilootprojekt septembrist 2016 - detsember 2016. Seda projekti 

rahastaks Rõuge Põhikooli heategevuslik fond. Karbid organiseerib kool. 

Otsus: ühehäälselt vastu võetud. 

 

Veebruari koosolekul tehti ettepanek korraldada liikmete juurdetoomise kampaania, 

et MTÜ püsiks elujõulisemana ning oleks palju aktiivseid liikmeid, kes sooviks 

panustada ja algatada. Iga praegune liige pidi järgmiseks koosolekuks juurde tooma 

ühe tegusa ja motiveeritud liikme. Selle tegevuse eesmärk on see, et mtü püsiks 

jätkusuutlik. Inimesed väsivad ja on oht, et need vanemad, kelle lapsed kooli 

lõpetavad, panustavad tulevikus mtü tegevustesse vähem. Seega tuleb tuua juurde 

uusi liikmeid. Kampaania selleks kestab aasta läbi. 
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Alates veebruarist on MTÜ Rõuge Kooli liikmeks lisandunud 3 liiget. Ja tulemas on 

lähiajal veel vähemalt 4 liiget. 

 

Veebruari koosolekul võeti 2016 aasta eesmärgiks ka kasutatud sporditarvete 

kogumise kampaania. Kas see oleks üldse vajalik? Kas kool hakkaks varustust ise 

koguma? Leiti, et koolil ei ole vastavaid ruume.  

Otsustati, et hetkel teemaga edasi ei tegele. Kuna tegelikult on vallas olemas juba 

hästi toimiv taaskasutuskeskus, kuhu saab asju ära viia. Samuti on võimalik 

kasutatuid sporditarbeid anda ära tasuta või müüa MTÜ Rõuge Kool korraldataval 

lastekaupade täikal. Selleks, et täika saaks toimuda, peab keegi asja korraldamise 

enda ülesandeks võtma. Eveli Kuklane oli nõus täika korraldamise enda ülesandeks 

võtma.  

Otsustati, et täika toimub 19.08.2016. 

 

Traditsioonilise jõululaadaga MTÜ Rõuge Kool jätkab. 

 

6. Jooksvad küsimused 

 

Muid küsimusi ei arutatud. 

 

 
 
 
Protokollile isatud osavõtjate registreerimisleht ja MTÜ liikmete nimekiri. 
 
 

Koosoleku juhataja 

Britt Vahter 

 

 

Protokollija 

Maret Janson 

 


