GREETE-LIIS ARTLA
(LK-17)
Greete-Liis omandab
logistiku abi
eriala II kursusel
Õpetajate sõnul on Greete-Liisi tugevusteks sihi-,
eesmärgi- ja järjekindlus, täpsus ning
kohusetundlikkus kõiges, mida ta ette võtab.
Praktikal olles paistis silma kiire õppijana ning
asjaliku tegutsejana, andes nii panuse kooli
positiivse maine kujundamisele logistika valdkonnas.
Lisaks on Greete-Liis aktiivne õpilasesinduse liige.
Omab ja julgeb avaldada oma arvamust ning teha
asjakohaseid ettepanekuid, jäädes samas teisi
märkavale ja austavale seisukohale. Osaleb
aktiivselt mälumängudes ning koolisisestel üritustel
nii osaleja kui ka abistaja rollis, aitas ta läbi viia
õpilaste vahelist orienteerumisvõistlust, maalis
emakeelepäeva plakati ning oli EV100
joonistusvõistluse võitja.

MIRIA SAGAJA
(KO-17)
Miria omandab
koka eriala
II kursusel
Õpetajate sõnul on Miria väga abivalmis ja
koostööaldis. Ta on väga kohusetundlik ning
see väljendub ka tema õppetulemustes.
Lisaks on ta aktiivne ja püüdlik, samas
konkreetne ja täpne oma tegudes. Ta
tegutseb alati koheselt ning sihikindlalt. Tal
on silma probleemide märkamiseks ja alati ka
ettepanekuid lahendusteks. Lisaks osaleb
Miria aktiivselt õppetöövälises tegevuses nii
koolis kui ka koolist väljaspool. Aitab üritusi
korraldada ja võtab nendest aktiivselt osa.
Miria on ka Paide Noortevolikogu liige.

REGINA MASS
(KM-16)
Regina omandab
puhastus- ja
kodumajanduse
eriala III kursusel
Õpetajate sõnul on Regina suhtumine
õppetöösse kohusetundlik ning
vastustundlik. Ta osaleb aktiivselt
õppetöövälises tegevuses nii koolis kui ka
koolist väljaspool. Aitab üritusi korraldada
ja võtab nendest aktiivselt osa. Ta on hea
suhtleja, kes leiab kergesti kontakti nii
endaealiste kui ka täiskasvanutega. On
edukalt esindanud kooli kutsevõistlustel
ja saanud auhinnalisi kohti.

FELIX LAVRENTJEV
(PM-15)
Felix omandab
põllumajandustöötaja
eriala IV kursusel
Õpetajate sõnul on Felix asjalik, arukas ning
heade erialaste teadmistega õpilane. Ta on
koolile ning Eesti põllumajandusõpilastele
kuulsust toonud mitmelt rahvusvaheliselt
Agriolümpia võistluselt Euroopas. Eesti
siseselt on Felix võitnud kutsevõistluse ja
saanud parimaks noortalunikuks.
Kooli õppemajandis on ta hinnatud tegija nii
põllutöödel kui ka nooremate kursuste
õpilaste juhendamisel. Felix on abivalmis,
peab lugu kaasõpilastest ja õpetajatest ning
tema peale võib alati loota.

HENRY TIITUS
(EV-17)
Henry omandab
ehitusviimistleja
eriala II kursusel
Õpetajate sõnul on Henry tubli ja töökas
noormees, kes hoolib enda ümber toimuvast, on
laialdase silmaringiga ning loova lähenemisega,
mida ehituse erialal tihti vaja on. Kaasõpilastega
on Henry sõbralik ning abivalmis. Samuti on tal
hea huumorisoon ning vajadusel tembutab ka
vahest. Objektidel on ta olnud ka juhendaja
rollides kui õpetajatel on olnud parasjagu
asjaajamisi. Seega usaldusväärne noormees,
kellele võib toetuda. Lisaks on Henry esindanud
kooli Noor Meister 2018 ehitusviimistleja eriala
kutsemeistrivõistlustel ning olnud nii osaleja kui
ka abistaja rollis avatud uste päeval. Mainimist
väärt on seegi, et Henry osaleb aktiivselt
koolisisestel üritustel.

KARMEN KASEMETS
(PH-17)
Karmen omandab
hobuhooldaja
eriala II kursusel

Õpetajate sõnul paistab Karmen silma
väga heade õppetulemustega ning on
äärmiselt aktiivne nii rühmavanemana kui
ka tallitööde praktikates. Lisaks osaleb
Karmen aktiivselt ratsatreeningutes ning
on kooli edukalt esindanud ka
ratsavõistlustel. Tänu temale sai soetatud
ka suurem kogus helkureid helkuripuu
ehtimiseks Särevere õppekohas. EV100
raames oli tegu Eesti mastaabis olulise
üritusega.

TAUNO PALANEN
(TE-17)
Tauno omandab
teedeehitaja
eriala II kursusel
Tauno on õpetajate sõnul äärmiselt
kohusetundlik ning alati tundides
kohal. Samuti saab ta hästi läbi ka
kaasõpilastega. Tauno on olnud
avatud uste päeval nii osaleja kui ka
abistaja rollis. Lisaks osaleb Tauno
aktiivselt koolisisestel üritustel, on
õpilasesinduse liikmena heas mõttes
igati tegus ning on korduvalt
fotograafi rollis jäädvustanud
erinevaid üritusi. Tauno esindas kooli
ka kutsekoolide suvepäevadel.

VAHUR VESSIK
(AT-17)
Vahur omandab
sõiduautotehniku
eriala II kursusel
Õpetajate sõnul paistab Vahur silma
aktiivse õpilasena, kes on julge kaasa
rääkima ning ettepanekuid tegema.
Lisaks on Vahur esindanud kooli
jalgpallivõistlustel ning esimeste
kursuste autoerialade kutsevõistlustel.
Kooli eest oli Vahur väljas võistlemas
ka Liivimaa kutsekoolide
sügismängudel. Aktiivne osaleja on ta
ka kooli mälumängudes.

