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1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 

 

Koosoleku juhatajaks valiti Britt Vahter, protokollijaks Maret Janson. 

 

2. Liikmemaks 2017 – liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaja määramine 

 

Liikmemaksu suurus on 5.00 eurot, tasumise tähtaeg on 26.mai 2017 ja kirjaliku 

teavituse liikmetele saadab Maret Janson. 

 

3. MTÜ Rõuge Kool  2016 majandusaasta aruande kinnitamine 
 
Kõigile liikmetele on eelnevalt meili teel saadetud tutvumiseks MTÜ Rõuge Kool 2016 
majandusaasta aruanne.  
 
Anti lühiülevaade eelmise aasta tegevusest: 
 

1. Kinnitati Rõuge Põhikooli heategevuslikust fondist vahendite taotlemise uus 
kord, et suurendada sotsiaalset kaasatust ja vähendada sotsiaalset 
ebavõrdsust ning tõrjutust. Nüüd saab fondist lisaks varasemale taotleda 
vahendeid ka huvitegevuse tasu kompenseerimiseks. 



2. Käivitus hommikuleiva projekt, millega kool jätkab ka järgmisel õppeaastal. 
Uuest õppeaastast leiab kool vahendid selle projekti rahastamiseks oma 
eelarvest. 

3. Sügisel valmis kooli mänguväljak, mille arendamisele MTÜ Taavi Karu 
eestvedamisel läbi projektitöö kaasa aitas.  

4. Osaleti traditsioonilisel jõululaadal, kus koguti üle 870 euro Rõuge Kooli 
heategevusfondi. 

5. Taotleti vahendeid kohaliku omaalgatuse programmist tugevdatud raamiga 
teisaldatavate jalgpalliväravate ostuks. Väravad ostetakse ära ilmselt suve 
esimeses pooles. 

 
Eelmisel aastal oli Ühingul eesmärk  kasvatada liikmete arvu. See õnnestus hästi, 

liikmete arv tõusis 14 liikmelt 20-le. 

Ettepanek: kinnitada MTÜ Rõuge Kool 2016 aasta majandusaasta aruanne. 
 
Otsus ühehäälselt vastu võetud, 2016 majandusaasta aruanne on üldkoosoleku poolt 
kinnitatud. 
 
 
 

4. Jooksvad küsimused 

 

1. Tõstatati küsimus, et mida teha passiivsete liikmetega. MTÜ Rõuge Kool 

põhikirja punktid 3.4, 3.4.1 ja 3.4.2 võimaldavad ühingu liikme juhatuse 

otsusega välja arvata juhul, kui liige ei ole majandusaasta lõpuks tasunud 

Ühingu liikmemaksu, ei ole viimase kolme aasta jooksul osalenud ühelgi 

Ühingu üldkoosolekul või korraldatud üritusel. Lähtudes eeltoodust otsustas 

juhatus ühehäälselt Ühingust välja arvata passiivse liikme Saima Murel´i. 

 

2. Sel aastal osaletakse kogukonnaga SA Innove  üldhariduskoolidele 

suunatud  programmi „Kogukonna kaasamine kooli õppekava arendamisse ja 

rakendamisse“ projektis, mille eesmärk on toetada kooli ja kogukonna 

koostööd kooli õppekava arendamisel ja rakendamisel, sh siduda kooli ja 

paikkonna eripära ning kultuuritraditsioonid õppekava üldosas ja 

ainekavades.  

 
 

3. 2017 aastal osaleb MTÜ Rõuge Kool kindlasti traditsioonilisel jõululaadal. 

 

4. Sel aastal toimub Võrus linnavalitsuse korraldamisel Lastefestival. On 

ettenähtud laadaala lastega tegelevatele organisatsioonidele. Kas Rõuge Kool 

võiks ka seal esindatud olla? MTÜ võiks panna üles telgi, toetada lapsi, 

organiseerida vajalikke vahendeid, aga lapsed ise peaks organiseerima 

tegevuse, kohviku vms. Britt Vahter küsib Noortekeskuse käest, et kas neil 

oleks huvi seal osaleda. Samuti helistab Sänna Leiutjateküla Kooli esindajale.  

 



 

5. Vivian Helekivi tegi ettepaneku, et võiks heategevuslikust fondist hakata 

maksma preemiat lastele, kes tulevad maakondlikul või vabariiklikul 

olümpiaadil esikolmikusse. Kõik olid nõus, et idee on väga hea ja sellega tuleb 

edasi tegeleda. Tuleb uurida, millises summas suudaks heategevuslik fond 

väljamakseid teha, palju on orienteeruvalt lapsi, kes preemiale kvalifitseeruks 

ning tuleb välja töötada vastav reglement. 

 

 
 
Protokollile lisatud osavõtjate registreerimisleht ja MTÜ liikmete nimekiri. 
 
 

Koosoleku juhataja 

Britt Vahter 

 

 

Protokollija 

Maret Janson 



 


