
tema projekteeritud juugendlikud Säde seltsihoone 

(1911) ja sellega liituv võõrastemaja (1913), tütarlas-

tegümnaasiumi hoone Vabaduse 13 (1908), rahandus-

ameti hoone Aia tn 18 (1908), neoklassitsistlik reaal-

kool Kuperjanovi 10 (1910-1915), algkool Lembitu tn 

2 (1914-24), suured kauplustega üürimajad Vabaduse 

tn 26 (1908) ja Vabaduse 5 (1910). Oma aja kohta oli 

viimane koolimaja silmapaistev, sest tal oli keskküte, 

võimla, dušširuumid, suured ja valgusküllased klassid.  

Hellat jõudis oma eluajal veel pidada Tallinnas ehitus-

bürood, olla Tallinna esimene linnaarhitekt, linnavalit-

suse ehitusosakonna juhataja ja kuni pensionile mine-

kuni (1939) samas inspektor. Georg Hellat suri Tallin-

nas 21. augustil 1943. 

Tolle aja arhitektid olid pigem ehitustehnikud kui ehi-

tuskunstnikud. Kunstiajaloolane Mart Kalm kirjeldab 

nende rolli: „Oma aja arhitektuuri üldpildis mängivad 

projekteerivad insenerid kõrvalist rolli, kuid […] nad 

sillutasid teed professionaalsema arhitektkonna tule-

kuks.“ 

Valga Põhikooli hoonetega seoses tasub rääkida Georg 

Hellatist, kellest arvestatakse Eesti rahvusliku arhitektuu-

ri algust.  Mainekas arhitekt sündis 4. märtsil 1870 Pukas 

talurentniku perekonnas. Hellatite suguvõsa oli pärit 

Sangastest. Noor Georg õppis algul Tartu reaalkoolis, 

kuid läks edasi õppima Peterburi. 1893 asus ta õppima 

Nikolai I nimelisse Tsiviilinseneride Instituuti. Huvitav 

on märkida, et Georg Hellati tõeline kirg oli aga muusi-

ka. Nii tegutses ta Eesti Kooli Seltsi laulukoori dirigendi-

na. 1900 lõpetas ta Tsiviilinseneride Instituudi ja asus 

tööle Peterburi Karl Schmidti büroosse. 

Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed tõid ta Tartusse seltsima-

ja projekti tegema. See hoone sai meie rahvusliku arhi-

tektuuri esimeseks tähtteoseks. 1901. aastal sai Hellatist 

siseministeeriumi ametnik, misjärel töötas nooreminse-

nerina Mogiljovi kubermangus, Liivimaa kubermangu-

valitsuses teedeinsenerina ning Liivimaa Hüpoteegiseltsi 

insener-arhitektina. Eesti Üliõpilaste Seltsi maja projek-

teerijana oli ta saavutanud teatava hea maine, seetõttu 

projekteeris ta esialgu seltsimaju.   

Alates 1909. aastast tegutses Georg Hellat iseseisva pro-

jekteerijana, projekteerides muuhulgas ka Valka. Siin on 

Georg Hellat – mees, kes projekteeris koolimajad 

Karin Kütimets 

Leht 6 

Ajalehe toimetajad: 

Hannely Luik- Stogov 

Mari Järg 
Marge Gross 
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TÄHELEPANU, TÄHELEPANU! 

Õpilased, lapsevanemad, õpetajad! 

Kuulutame välja kooli ajalehe 

NIMEKONKURSI 

Mõelge hoolega ja andke ideedest teada oma  

klassijuhatajale hiljemalt 12. oktoobriks. 

Võitjale auhind! 

Konkursi tulemused teeme teatavaks kooli koduleheküljel  

ja järgmises kooli ajalehes. 

Valga Põhikooli ajaleht 
 

1. september 2012     
Nr. 1 

Teadmistepäev, ülemaailmne rahupäev 

Leht 1 

Lastevanemate üldkoosolek 27. septembril kell 18.00,  

Valga Kultuuri– ja Huvialakeskuses. 

HANNELY  

LUIK-STOGOV 

Õppejuht 

TIIU PÜSS 

Õppejuht 

KULDAR 

UIBOMÄGI 

Majandusjuhataja 

ULVI KARU 

Tugikeskuse juht,  

logopeed 

ÕNNE NAARIS 

Koolipsühholoog, 

karjäärikoordinaator 

ENDLA LÕKOVA 

Koolipsühholoog 
KRISTIN MEI 

Huvijuht 

MARGUS TALVIK 

IT– juht 

Head Valga Põhikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad! Head Valga Põhikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad! Head Valga Põhikooli õpilased, õpetajad ja lapsevanemad!    
  

 
Valga Põhikool alustab õppeaastat uutmoodi – meid on  nüüd 859 
õpilast ja 80 õpetajat. Oleme  suur kool, ilmselt suurim põhikool Ees-
tis. Ja kuigi meil veel ei ole päris oma koolihoonet, kuhu kõik ühes-
koos ära mahuksime, oleme üks ühine koolipere.  Üks pere – see tä-
hendab ühtseid kokkulepitud reegleid ja jagatud väärtusi. 
 

Kooli tulemuslikkust ei saa hinnata tema suuruse järgi, vaid sisulise 
töö järgi, mida tehakse.  Meile on antud võimalus koolielu korralda-
misel kasutada kahe kooli kogemusi ja elujõulisi traditsioone. See an-
nab eeldused kujuneda tugevaks kooliks. 
 

Üheks koolipereks kasvamine ei ole kerge- see nõuab aega ja kannat-
likkust. Raskuseid aitab ületada MEIE-tunne! See tunne ei teki paberil ega käsukorras, vaid üheskoos toimeta-
des, rõõme ja muresid jagades. Vaid nii saame ennast tunda turvaliselt ja kindlalt, vaid nii saame luua usaldus-
väärse kooli!  
 

Koos teeme  OMA kooli! 
 

Head Tarkusepäeva soovides,  
Valga Põhikooli direktor 
Tarmo Post 
Valgas, 01.09.2012 



Töörühmade juhid 

2012/2013 õppeaastal  

Valga Põhikooli klasside  

asukohad ja klassijuhatajad  

2012/2013 õppeaastal 

Leht 2 

Karin Kütimets– matemaatika– füüsika töörühm 

Ene Sõstar– eesti keele ja kirjanduse/ajaloo ja ühis-

konnaõpetuse töörühm 

Marika Svaigsne– vene keele/saksa keele töörühm  

Kersti Piir– inglise keele töörühm 

Tiivi Rüütel– loodusainete töörühm 

Merle Uibo– kehalise kasvatuse töörühm  

Lii Luts– oskusainete töörühm  

Tiina Fedotova- I - II klasside töörühma juht  

Terje Orula- III - IV klasside töörühma juht  

klass Klassijuhataja õpilasi klassi asukoht 

1.a A. Lõoke 23 Kuperjanovi 10 

1.b A. Laine 22 Kuperjanovi 10 

1.c V. Sinisalu 18 KHK 

1.d K. Ploom 22 Buratino 

2.a E.-R. Peet 22 Kuperjanovi 10 

2.b E. Jürgen 21 Kuperjanovi 10 

2.c K. Lee 22 Walko 

2.d L. Hingla 20 Walko 

3.a I. Kallas 23 Kuperjanovi 10 

3.b R. Tammeorg  25 Kuperjanovi 10 

3.c A. Pähklamäe 19 Spordihall 

3.d T. Orula 18 Spordihall 

3.e I. Sõrmus 17 Spordihall 

4.a T. Fedotova 19 Kuperjanovi 10 

4.b T. Leinola 19 Kuperjanovi 10 

4.c K. Hansen 20 KHK 

4.d M. Kuld 18 KHK 

4.e R. Hallaste 17 Lemitu 2 

5.a J. Koemets  25 Kuperjanovi 10 

5.b K. Kütimets  26 Kuperjanovi 10 

5.c U. Karu 18 Lembitu 2 

5.d A. Rätsep  18 Lembitu 2 

5.e M. Kansonen 17 Lembitu 2 

6.a T. Rüütel 20 Kuperjanovi 10 

6.b Õ. Naaris ja M. Gross 17 Kuperjanovi 10 

6.c M. Riit 16 Lembitu 2 

6.d H. Albi 21 Lembitu 2 

6.e S. Kljava 19 Lembitu 2 

6.f H. Veske 4 Kuperjanovi 10 

7.a K. Uibomägi 24 Kuperjanovi 10 

7.b A. Säks 22 Kuperjanovi 10 

7.c L. Luts 20 Lembitu 2 

7.d E. Sõstar 23 Lembitu 2 

8.a E. Müürsepp 24 Kuperjanovi 10 

8.b J. Kroon 23 Kuperjanovi 10 

8.c E.-M. Kirt 18 Lembitu 2 

8.d K. Piir 23 Lembitu 2 

8.e E. Kivi 25 Lembitu 2 

9.a H. Zilensk 21 Kuperjanovi 10 

9.b E. Kukk 23 Kuperjanovi 10 

9.c L. Helbrodt 22 Vabaduse 13 

9.d V. Schmidt 25 Vabaduse 13 

 Kokku õpilasi 28.08.  

seisuga 
859 

 

Valikained algklassides 

Alates käesolevast õppeaastast õpetame I ja II koo-

liastmes alljärgnevaid valikaineid: 

pärimuskultuur -  

1.b, 1.c, 3.a, 3.d, 4.b, 4.d ja 5.d klass 

majandusõpe -  

1.d, 2.a, 2.b, 2.d, 3.b, 3.e, 4.e ja 5.e  klass 

loomeõpe -  

2.c, 3.c, 4.c ja 5.c klass 

loodusõpe –  

1.a ja 4.a klass 

Kuperjanovi 10 

Lembitu 2 

Vabaduse 12 

Kungla 31a 
Valga Spordihall 

Kesk 1 
Valga  Kultuuri– ja Huvi-

alakeskus 

Sepa 12 
Lasteaed Walko 

Lai 6a 
Lasteaed Buratino 

Leht 5 

Tore, kui koolis on TORE  

TORE – liikumine Valga Põhikoolis 
Tiina Fedotova ja Ester Jürgen 

TORE-liikumise eesmärk on suurendada koolis nende 

õpilaste hulka, kes on iseendaga sõbrad, oskavad ja 

tahavad kaasa aidata kaasõpilaste murede leevendami-

sele ja parandada kooli õhkkonda. TORE tegevuse tu-

lemusena paraneb kooli mikrokliima, muutuvad õpi-

laste ja õpetajate väärtushinnangud. 

Tugiõpilasliikumine Valga Põhikoolis sai alguse 

2004/2005. õppeaastal esimese koolisisese laiendus-

koolitusega, mille viis läbi Endla Lõkova. 72-tunniselt 

koolituselt said tunnistuse 14 tugiõpilast. Torekad asu-

sid tegutsema. Eriti tihe koostöö oli algklasside õpilas-

tega, kellega koos viidi läbi näiteks mängutunde.  

Torekatel on tore ka isekeskis. Eriti oodatud on olnud 

koolis ööbimine. Traditsiooniks on kujunenud sõbra-

päeva paiku sõbratundide läbiviimine algklasside õpi-

lastele. Meie üritusi on külastanud ja kooliellu elevust 

toonud ka tugiõpilaste maskott – punane elevant. 

Torekad on osalenud iga-aastastel vabariiklikel konve-

rentsidel. 2007. aastal oli VII konverentsi korraldami-

ne usaldatud meie maakonna tugiõpilastele Mõned 

õpilased saavad osa võtta Klooga Noortelaagris toimu-

vast suvelaagrist. Igal sügisel koolitatakse juhendajaid 

sügiskoolis.  

Valga  maakonna TORE-koolidel on kujunenud tradit-

siooniks korraldada kaks korda aastas koostööpäevi. 

Kahel korral on need toimunud Valga Põhikoolis. Osa-

lejateks tugiõpilaste esindused ja juhendajad  teistest 

maakonna TORE-koolidest. 2008/2009. õppeaasta al-

guses käivitus maakonna projekt „GIN pole IN”, mil-

lest võtsid osa ka meie kooli õpilased. Osalejad said 

mõtiskleda elu üle, mis on prii meelemürkidest, kanda 

vastava sümboolikaga särke ja teha temaatilisi 

postreid.  

Motoga „Tore koolipäev on minu teha” tähistasid maa-

konna tugiõpilased TORE sünnipäeva. Kaasasime koo-

lipere mõtisklema selle üle, kuidas õpilane ja õpetaja 

saavad mõjutada koolikeskkonda. Astume halbade as-

jade vastu sellega, et keskendume headele tegudele. 

Arutelu lõpuks sai iga laps kirjutada päikesekiirele 

omapoolse konkreetse tegevuse, mis on tema panus 

toredasse koolipäeva. Nii valmis igal klassil oma päi-

ke. 

TOREga liitus 2010. aastal uus juhendaja, õpetaja Es-

ter Jürgen. Tänu meie kooli juhtkonna toetavale suhtu-

misele on alates eelmisest õppeaastast torekate koolitu-

seks vajalikud tunnid lisatud tunniplaani. 

TORE – liikumine Valga Gümnaasiumis 
Endla Lõkova ja Eve-Mall Kirt  

Valga Gümnaasium osaleb tugiõpilastegevuses TORE 

1998. aastast. Oleme õpilastele pakkunud erinevaid 

võimalusi õppida, õpetada, areneda ja kogeda teadliku-

malt ennast ja oma kaasõpilasi.  

Valga Gümnaasium on koos Valga Maavalitsuse ala-

ealiste komisjoniga olnud ka Valga maakonnas TORE 

tegevuse algataja, mille tulemusena on maakonnas 8 

TORE kooli. Kaks korda õppeaastas osaleme koolide-

vahelistel koostööpäevadel. Omamoodi traditsiooniks 

on kujunenud mõttelaad, et seda, mis ühes koolis hästi 

välja tuli, pakutakse lahkesti ka teistele koolidele järe-

leproovimiseks.  

TORE on koolis oma torekate nägu. Valga Gümnaa-

siumis on see töö olnud regulaarne ja  stabiilne. Oleme 

igal aastal koolitanud uusi liikmeid, teinud õppeaasta  

jooksul vähemalt ühe ülekoolilise ürituse, kuhu on 

kaasatud kõik klassid algastmest gümnaasiumini ja 

loomulikult ei jäeta õpetajaidki  kõrvale. Tugiõpilaste-

gevuse suur eripära ongi õpetaja ja õpilase partnerluse 

rõhutamine.   Koolitusse ja tegevustesse kaasatakse 

mõlemad osapooled, andes neile selliselt suurepärase 

võimaluse vastastikku üksteise mõttemaailma avastada 

ja koostöös toimivat ühisosa tunnetada.   

Tugiõpilastegevuse kasutegur peitub eelkõige iga üksi-

ku õpilase toimetulekus, enesekindluses, eneseaustu-

ses. Mida rohkem on koolis TORE tegevuses osale-

vaid õpilasi, seda suurem on positiivsuse  mõju õpi-

keskkonnale. TORE tegemised on sisukad, värvikad ja 

vabatahtlikud. Seega osalevad selles õpilased, kes 

väärtustavad suhteid. Tugiõpilastegevuses ei tormata 

ja ei võistelda. Võetakse aega olemiseks, mõtlemiseks 

ja tegutsemiseks. Tugiõpilastegevus ei ole valiv, see 

sobib igale noorele, sõltumata tema õppeedukusest või 

huvialadest.  

Tugiõpilaskoolitus on nagu hea muinasjutt – huvitav, 

lõbus ning sisaldab tarkusetera. Pärast koolitust ütles 

6. klassi tütarlaps: “Nüüd ma usun, et töö ja lõbu käi-

vad käsikäes.“  Gümnaasiumiastmesse jõudnud noored 

on öelnud, et  nende teadlik eneseteostus algas  tugi-

õpilastegevusest.   Koolituse mõju  on noortele indivi-

duaalselt erinev. Tavaliselt öeldakse, et saadi julge-

maks. Lähemal uurimisel selgub, et ollakse enesekind-

lam omama seisukohti, osatakse  oma arvamust sõnas-

tada ja nii tuntaksegi ennast julgemana. Kindlasti saa-

vad ka pereliikmed  osa  koolitusel  kogetust.  Laps on 

kaks tundi koolitusel ja ema peab kodus teist nii palju 

kuulama lapse muljeid kogetust.  

Igas koolis on noori, kes ei tea, mida ajaga peale haka-

ta. TORE tühja kohta ei salli ja näeb just siin võima-

lust tegevuseks ja positiivse mõttelaadi levikuks, et 

täita ära see tühi koht, kus muidu võib mõni pahategu 

laiutama hakata. 

Kui lugemisel tekkis huvi noorteorganisatsiooni TORE  

tegevuse vastu, siis uurige asja täpsemalt  kodulehelt 


