
2013 AURAAMAT 

AASTA ÕPETAJA 2013 - Riina Muuga 

 

 

Riina Muuga 

 
Riina on viimase aasta jooksul kogu kooli õpetajatele selgeks teinud uue õppekavafilosoofia. Kui 
veel aasta tagasi ei saanud enamus meist aru, miks on vajalik väljundipõhine hindamine ning 
õppekavade koostamine sellest lähtuvalt, siis tänaseks on  nii mõnestki Riina juhendatavast saanud 

selle veendunud pooldaja. Suur teene koolile on olnud ka see, et Riina on osanud koolirahvale 
selgeks teha HTM, Innove ja  teiste suunanäitajate teinekord segasevõitu ja vastuolulised 
korraldused. 



AASTA ÕPPIJA 2013 - Rita Vaher 

 

Rita Vaher 

Rita Vaher on algaja õpetajana pidanud väga palju osalema erinevatel koolitustel. Peale kooolituste 
tuli kibekiiresti selgeks õppida ka õpitud materjali õpilastele edasiandmine- nii, et kokkuvõttes tuli 
Rital õppida iga asja kaks korda. 

 

AASTA TÖÖTAJA 2013 - Eve Sissas 

 

Eve Sissas 

 
Matemaatikaõpetaja Eve Sissas on agar mälumänguküsimuste sepitseja – kõik kes osalenud, 
teavad kui huvitavaks matemaatika võib muutuda. Õpilased iseloomustavad teda kui muhedat ja 
hoolivat grupijuhatajat. Ta on abivalis ja samas ka asjalik ega lase endale nö. “pähe istuda”. Eve 
spordib koos õpilastega. 



AASTA ÕPILANE 2013 - Märt Virunurm 

 

Märt Virunurm 

 
Märt Virunurm on aktiivne ja püüdlik, samas konkreetne ja täpne oma tegudes.Temaga koos annab 
alati midagi ette võtta - olgu selleks siis video tegemine, kooli esindamine või muusikaklubi 
loomine. Kui ka kõik ei lähe plaani järgi leiab Märt kiiresti uued väljakutsed. Koolikaaslastel on 
temaga kerge suhelda kuna tal on piisavalt huumorimeelt ning viisakus teeb temast mõnusa 
seltsilise. 

 

AASTA VÕITJA 2013 - Elizabeth Parsons-Lenz 

 

Elizabeth Parsons-Lenz 

Tema panus läbi erinevate rahvusvaheliste õpirände-  ja muu koostöötegevuste projektide on 
tõstnud kooli mainet, materiaalset heaolu ja töötajate erialaseid kompetentse. 



AASTA HEATEGU 2013 - Üljo Luugus 

 

Üljo Luugus 

Üljo on meie raudvara. Tema tohutu töövõime, nutikuse, tasakaalukuse ja elukogumusega oleme 
meie ainult võitnud. Ei ole tööd ega probleemi, mida ta ei oskaks lahendada. Särevere kõik nii 
kanalisatsiooni- ,vee- ja küttetorud töötavad ja nende seisukorrad on Üljo endale selgeks teinud. 
Samuti on ta asendamatu, kui farmis on mingi probleem. 

 

AASTA EDUKAIM 2013 - Olga Paatsi 

 

Olga Paatsi 

 
Tema panus koolile sellel aastal on olnud märkimisväärne, sest ta osales MISA projektis 
suurepäraselt eesti keele õpetajana ja võõrkeelse puhastusteeninduse eriala õppematerjali 
koostamisel ning kutseeksamiks ettevalmistamisel. 



AASTA TULEMUS 2013 - Maret Talviste 

 

Maret Talviste 

Maret on selgeks õppinud kaasaja köögi- nii selle tehnika kui ka uued söögid, uued vaated. Tema 

igapäevane töö on muutnud Paide õppekoha söökla linna kõige popimaks söögikohaks. Sellega on 
kooli maine linnas tõusnud- armastus pidavatki kõhu kaudu käima. 

 


