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PÄEVAKORD  ARUTATI, OTSUSTATI  

1. Õppeaasta 2017/2018 Räpina Spordikoolis. 

2. Kergejõustikutreeneri konkursist. 

3. Veespordist  Räpinas 

4. Muud küsimused 

 

 

 

 

 

 

Lühiülevaade õppeaastast 

Spordikoolis mai seisuga 95 õppurit. Järgmisel aastal loodetavasti 

lisandub spordihuvilisi Vilustest ja Mehikoormast. Spordikoolis 

töötab 4 täiskohaga treenerit. 

Eelmine õppeaasta on olnud edukas kõikidel spordikooli erialadel. 

Kergejõustikus eredamad hetked Raul Randma (U16 EMV neli 

isiklikku rekordit), Märten Kala (kõrgushüppe isiklik rekord 1,85), 

Jaan Junson (osaleb TV 10 olümpiastarti finaalis) 

Korvpall: Basket Cup 6. koht. Balti Liiga võistlustel osalemiseks 

loodi Lõuna-Eesti noortekorvpalli koondvõistkond. U11 ja U12 

vanuseklass. Laagrid ja võistlused. Osalemine Põlva-Võru II 

Ühisliigas. 

Võrkpall: vastavalt võimalustele. Sügisel plaan avada 1 poiste ja 1 

tüdrukute treening-grupp.  

Kergejõustiku treeneri konkursist Konkurss kuulutati välja kuna praegune treener läheb välismaale 

õppima. Kuulutus on üleval CV keskuses. Hetkel avaldusi laekunud 

ei ole.  

Veespordist  Räpinas Möödunud aastal oli pop-up merekoolis Meresõber palju huvilisi 

(korraldaja Eesti Jahtklubide Liit). Sel aastal tuleb ka. Ettepanek 

hakata harrastama Räpinas veesporti püsivamalt, mitte ainult kord 

aastas laagrina. Spordikooli eelarvesse on planeeritud 16 000€ 

purjespordi vahendeid. (riigipoolne täiendav huvihariduse toetus) 

Hoolekogu on nõus, et purjespordi harrastamist võiks alustada 

huviringina (veeohutuse ja veespordi ring) 

Muud küsimused Staadion valla volikogu koalitsioon võtnud eesmärgiks aastaks 2020 

saada valmis staadion, asukohaga kooli kõrval. See lahendaks 

samas ka haigla parkimise probleemi. Ettepanek minna valla 

bussiga vaatama milline on Tamme staadion.  

Küsimus puuduvate dokumentide kohta:  



Spordikooli kodulehelt ei ole leitavad õppekavad. 

Hoolekogu dokumentidest on puudu õppeaasta jooksul tehtud töö 

aruanded ning hoolekogus ei ole arutlusel olnud õppeaasta 

eelarveprojektid, mis tuleb esitada koos hoolekogu arvamusega 

vallavalitsusele.  

 Kas praegune esimees soovib oma tööd jätkata? 

Septembris 2018 kutsutakse kokku järgmine hoolekogu 

koosolek, kus on päevakorras uue esimehe valimine ja 

eelarveprojektile arvamuse andmine. 

 

Koosoleku lõpp 18.10 

 

Ants Järv 

Koosoleku juhataja 

 

Mari Kala 

Protokollija  


