
 
Hea Tallinna Saksa Gümnaasiumi lapsevanem!    

See kooliaasta on juba käimas täistuuridel. Vaatamata taas pead tõstvale viirusele saavad meie 

lapsed käia koolis ja õppida. Loodame siiralt, et õppetöö jätkub ka edaspidi samal moel. 

 

Sihtasutus teeb kooliga endiselt head koostööd. Kui koolil on vaja vahendeid distantsõppe 

läbiviimiseks – olgu need videokaamerad, programmide litsentsid vms –, on sihtasutus valmis 

võimaluste piires kooli toetama. Selleks, et meie lastel oleksid paremad võimalused õppetööst 

osa saada, ootame jätkuvalt vanemate toetust sihtasutusele. 

 

Lisaks valmisolekule soetada õppetööks vajalikke tarvikuid, on sihtasutus kogumas toetust 

kooli 40-aastase tiibklaveri renoveerimiseks. Uue klaveri hind jääb 40-50 000 euro juurde, 

renoveerimine aga 8000 euro piiresse. Usume, et aatriumis leiaks tiibklaver, mis toodi meie 

kooli avamispäeval 40 aastat tagasi, endale väärilise koha ning tema kauneid helisid saaks kogu 

meie armas koolipere uuesti nautida. 

 

Sellest õppeaastast võttis sihtasutus üle koolikappide rentimise teenuse. Seda eelkõige seetõttu, 

et lastel oleks taas võimalus kasutada koolis kappe, et kergendada nende kooli- ja trennikotte. 

Kappidelt saadud tulu kasutame koolielu edendamiseks. Kappide rentimisel on meile abiks 

õpilasomavalitsus, kes tegeleb korraldusliku poolega. Aitäh neile! Täpsem info rentimise kohta 

on leitav kooli kodulehelt. 

 

Need on meie selle aasta plaanid ja tegemised. Aga mida on sihtasutus varem teinud? Miks 

tasub igal lapsevanemal sihtasutust toetada? 

Läbi aastate on sihtasutusel olnud üks eesmärk – toetada neid tegevusi koolis, mis toovad 

hüvangut kõigile. Peale remonti ostsime koheselt matid varbseinte alla, et lastel oleks ohutum 

ronida ja pehmem maanduda. Oleme panustanud kooli aatriumisse nutikate lillepottide ostu, et 

koolis oleks rohkem rohelust ja värsket õhku.   

 

Eelnevalt oleme soetanud klassikomplekti jagu tahvelarvuteid ning videokaamera koos 

tarvikutega, mille ostule andis väikese rahalise tõuke 36. lend.  

Siin on vaid mõned näited meie tegemistest ja koolipere toetamistest. Kindlasti jätkame 

koostööd kooliga ning õpilasomavalitsusega, et toetada vajalikke tegevusi koolis. 

  

Hea lapsevanem, nüüd on sinu võimalus panna õlg alla koolielu parendamiseks, toetades 

sihtasutust 25 euroga õppeaastas. Koos on kergem! 

 

Kui teil on põnevaid ideid ning soov sihtasutuse tegemistes kaasa lüüa, siis andke julgelt teada! 

 

Täname südamest kõiki Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutuse toetajaid! 

TALLINNA SAKSA GÜMNAASIUMI SA 

Konto: EE472200221010199337 

Reg nr: 90000311; SWIFT kood/BIC: HABAEE2X 

 

TSG SA juhatus: Kai Simson, Birte Böer, Marek Vesiaid, Ron Luvištšuk ja Eve Tellissaar  

5160619, sihtasutus@saksa.tln.edu.ee  

Tallinna Saksa Gümnaasiumi Sihtasutus on kantud Tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja 

mittetulundusühingute nimekirja 01.07.2009 seisuga. Kõik annetused kajastuvad tuludeklaratsioonis.  
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