
 

 

  
 

 
       

 

Õpetajatele helises esimene koolikell juba eile hommikul 

  

Ivi Kaarna  
  

ALGUS • Eile kell 11 helises Kandles koolikell ja kutsus Võru maakonna õpetajaid ja lasteaiakasvatajaid augustilõpu traditsioonilisele 
kokkusaamisele. Juba mullu sai üritus omale kena nime – pidulik pedagoogiline pööripäev. Võrumaa haridusjuht Pille Liblik ütles selle 
kohta, et aastas on küll neli pööripäeva, kuid võiks ja peaks olema ka viies, st pööripäev õpetajatele, mis algab pisut enne uue 
kooliaasta algust. 1. septembrist muutub koolilaste kooliaeg pikemaks kui koduaeg, kestes 175 päeva, abiturientidel aga 185 päeva.  

Pedagoogide piduliku pööripäeva juhatas oma heliseva mänguga sisse Lõuna-Eesti mandoliiniorkester. Siis sai sõna Võru maavanem 
Andres Kõiv, kelle pöördumine õpetajate poole oli südamlik ja kohati tundus, et maavanem räägib justkui oma kõige armsama 
õpetajaga. Maavanem meenutas, kui võrdselt vajalik on õpetaja soe naeratus esimesse klassi astuvale maailmaavastajale ja 12. klassi 
lõpetavale tulevikuehitajale. „Igas õpetajas võiks natuke olla Köstripapat ja natuke õpetaja Lauri,” lausus maavanem. Saal kuulas 
vaikides ja tunnustas maavanema sõnu tugeva aplausiga.  

Pille Liblik tegi ettekande, milles tõi välja kõige põhilisema, millele uuel algaval õppeaastal tuleks tähelepanu pöörata. Samuti meenutas 
ta möödunut kooliaastat ja ikka tunnustavalt. Kevadel lõpetas põhikooli 456 last. Gümnaasiumi lõpetas 399 noort, kaheksa kuld- ja 
kümme hõbemedaliga.  

„See on ju hea tulemus, lisaks veel paljud olümpiaadide võidud jne,” nentis Liblik. Ta rääkis ka sellest, et mitmed Võrumaa koolid ja 
lasteaiad on saanud tunda renoveerijate kätt, et lastel oleks võimalik tarkust omandada õpilassõbralikus keskkonnas. Juttu oli õpetajate 
professionaalsusest, ainetundide efektiivsusest, vaimsest turvalisusest koolis, pedagoogide eetikast ja paljust-paljust muust.  

Uue algava 2010/2011. õppeaasta kolm tähtsamat tunnusmärki on: põhikooli- ja gümnaasiumiseadus; põhikoolide ja gümnaasiumide 
riiklikud õppekavad, mis peaksid saama sisse seatud 2014. aastaks ja mis loomulikult muudavad ka ainekavu; munitsipaalkoolide 
võrgu arenduskava aastateks 2011–2019. Pille Liblik seletas kõik räägitu ka lihtsamal moel lahti.  

Kandle laval vaikselt oma järge ootavad roosad ja punased roosid muutusid värvierksamaks kui hakati tunnustama neid pedagooge, 
kes mullu millegi erilisega hakkama said.  

Ennekõike aga ulatati õied kolmele uuele õpetajale, kes Võrumaa koolides tööle hakkavad. Eva-Liisa Mälksoo hakkab õpetama eesti 
keelt Kääpa koolis ja Marietta Lõo füüsikat Antsla gümnaasiumis. Kristel Rebane on algavast õppeaastast Vastseliina gümnaasiumi 
huvijuht.  

Edasi jagasid maavanem Andres Kõiv ja omavalitsuste liidu juht Tiit Tõnts roose kümnele bakalaureusekraadi ja kümnele 
magistrikraadi saanud pedagoogile. Õnnitleti uusi kooli- ja lasteaiajuhte, rakenduskõrgkooli lõpetanuid ja lisaeriala omandanud 
õpetajaid ja kasvatajaid ning haridustöötajate ametiühingu aktiviste.  

Uue õppeaasta puhul õnnitlesid õpetajad isekeskis oma kolleege teistest koolidest ja kauni pööripäeva lõpuks täitusid saalisolijate 
süled lilledega. 

 
   

 

 

 
Neljapäev, 

31. august 2010  
 



 

 
 

 
 
Võrumaa aasta õpetajad Merle Kõivumägi, Aili Vissel, Annika Kevvai, Eda Hirson, Kaja Parker, Reeli Saar ja Katrin Martinfeld.  
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