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Sirje Lemmik

  

  

Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves andis neljapäeval Valga põhikoolile üle tiitli
«Eesti kaunis kool 2009». See oli väga suur tunnustus tehtud sisutiheda töö eest kogu
kooliperele. Külalisi võõrustati kauni kooli vääriliselt.

      

Mõned minutid enne seda, kui Valga põhikooli saali sisenesid külalised eesotsas president
Toomas Hendrik Ilvesega, valitses koolisaalis haudvaikus - märk sellest, kui tähtsaks ja
oluliseks õpilased külalisi ja üritust pidasid -, mis andis tunnistust kooli vaimsusest.

  

Lipukoolituse läbinud õpilased said külalistele esitleda oma oskusi, tuues koolisaali vabariigi ja
kooli lipu. Üheskoos lauldes kõlas ka vabariigi hümn ülivõimsalt ja pühalikult.

  

Kooli direktor Tarmo Post ütles oma sõnavõtus, et kool ei ole kunagi tahtnud leppida
keskpärasusega, eesmärk ei ole olnud ainult arvulised näitajad, vaid koostöö, ühised väärtused
ja tõekspidamised.

  

«Meie kooli tugevuseks on meeskonnatöö -töö laste, vanemate ja õpetajate vahel. Tänane päev
läheb kooli ajalukku vaimsust kandva päevana. Valga Valge Maja nimi on kasvanud suuremaks
kui koolid, mis siin seinte vahel on olnud,» rõhutas Post. Veel luges ta kohalolijatele ette
õpetajate poolt koolivaheajal sõnastatud maja legendi - koolimaja saamisloo.

  

«Just tark - tark selle kõige sõna üldisemas mõttes - õpetaja aitab kujundada oma õpilaste
elukäiku ning valikuid. Tihti saab õpilane õpetaja töö suurusest aru alles hiljem, kui õppetükki,
mis koolis tundus nii ebavajalikuna, läheb elus ka tegelikult tarvis,» tänas president Toomas
Hendrik Ilves Valga põhikooli õpetajaid.
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President Ilves-rõhutas oma sõnavõtus, et tänu õpilaste ja õpetajate meeskonnatööle on Valga
põhikoolist saanud õpilassõbraliku keskkonnaga kaasaegne kool, kus valitseb sallivus ja
koostöö, kus märgatakse ja osatakse hoida ümbritsevat keskkonda ning kus õpilased õpivad
vastutama nii koolielus kui ka laiemalt.

  

«Niisugune on Valga põhikool täna ja selle üle on mul ainult ülimalt hea meel. Teie tänastest
mõtetest sünnib homne Eesti, millele teie annate oma tööde ja tegemistega sisu. Kui te olete
hakkajad, teadmistejanused ja nutikad, siis olen kindel, et Eesti on tulevikus veelgi parem ja
turvalisem paik,» rääkis president.

  

Veel rõhutas ta, et teda vaimustab Valga põhikooli põlvkondade sidusus, mille üheks ilmekas
näiteks oli ka kontsert-aktus, kus esinesid lapsed, õpetajad, nende vanemad ja kooli vilistlased.
Koolil jääb silma peal hoidma presidendi poolt üleantud presidendi portree.

  

Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimees Lehte Jõemaa meenutas oma sõnavõtus kauni kooli
liikumise saamislugu ning kooli vilistlasena oli tal eriline rõõm teatada veebruaris Valga
põhikoolile kauni kooli tiitli saamisest. Jõemaa andis tänukirjad üle kõikidele koolide
esindajatele, kes olid esitatud konkursi «Eesti kaunis kool 2009» nominentideks.

  

Anu Raud, kelle valmistatud gobeläänvaiba «Kodu aken» andis president üle kingituseks
koolile, rõhutas, et tema vaibal kujutatud aknast paistab sinine taevas, mis sümboliseerib lootust
ja annab inimestele jõudu. Ta tõi kooliperele tervitusi oma 90aastaselt emalt, kes on Valga
Valges Majas õppinud ja Valgas ka muusikakooli lõpetanud.

  

Haridus-ja teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis kinnitas presidendile kogu koolipere ja
külaliste ees, et Valga põhikool on tõepoolest väga hea kool. «Täna oleme heas koolis, kes on
väärt vastu võtma kauni kooli tiitlit. Valga põhikool on parimate tulemustega kool Valga linnas
ning ta annab hea ja korraliku hariduse,» nentis Küttis. Ministeeriumi esindajana andis ta kooli
direktorile üle sümboolse tšeki 25 000 kroonile. Valga maavanema ülesannetes olev Kalev Härk
ja linnapea Ivar Unt tänasid kooliperet tehtu eest ning Härk kinkis koolile maakonna lipu, mis on
maakonna väärikaim tunnustus.

  

Pühajärve põhikooli direktor, kelle juhitav kool sai sama tunnustuse 2007. aastal, ütles
kooliperele oma sõnavõtus: «Sära annab teie koolile see, et õpilased, õpetajad, lastevanemad
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ja omavalitsuse esindajad käivad kõik ühte jalga.» Koolile kinkis ta kuldse muna, mille sees oli
palju väikesi «mõttemune», mis sümboliseerivad uusi ja andekaid ettevõtmisi ning uusi
huvitavaid mõtteid.

  

Koolipere võttis külalisi väärikalt vastu ning ürituse auks toimunud kontsertaktusel esinesid kõik
koolikollektiivid: poistekoor, ühendkoor, ansamblid, rahvatantsurühmad ja etlejad. Esinesid ka
õpetajatest, lastevanematest ja vilistlastest koosnev Valge Maja Laulukoor ning õpetajate
nais-ja segatantsurühm. Pidulik üritus lõpetati kooli hümni, mille sõnade ja viisi autorid on kooli
vilistlased, ühislaulmisega.

  

Peale pidulikku kontserti tutvustasid kooli giidid presidendile ja külalistele tiitli väärilist koolimaja.
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