
2018 AURAAMAT 

EESTI ASJA AJAJA 2018 - ULVI MARTIN 

 

Ulvi Martin on meie koolis praktiseeriv loomaarst, kes õpetab loomaarsti abilistele ja 
hobuhooldajatele veterinaariat. 

Ulvi osales Erasmus+ projektis "ECVET Units as Initial or Additional Training to the European Veterinary 
Assistant Diploma", mille raames loodi erialaseid inglisekeelseid mooduleid ning viidi läbi õppetööd 
teiste riikide õpilastele. Kolme nädala jooksul, kus erinevate riikide õpilased viibisid meie koolis 
õppetööl, oli Ulvi nende peamiseks juhendajaks. Õppetöövälisel ajal tutvustas ta õpilastele Eesti riiki, 
kultuuri ja inimesi. 

  

AASTA ÕPETAJA 2018 - AIN LUIK 

 

Ain Luik on meie koolis autotehnika õpetaja. 

Ain on mees, kes on üles kasvatanud sadu autodiagnostikuid, loonud oma koolkonna, mille paljud 
liikmed suhtlevad oma õpetajatega tänaseni. Ain tegeleb autoremondiga ka eraettevõtjana ning seal 
saadud kogemuse kannab üle klassiruumi ja õppetöökotta. Käesoleval aastal osales Ain edukalt koos 
õpilastega ka rahvusvahelisel võistlusel. 



AASTA ÕPPIJA 2018 - REILI VASSILJEV 

 

Reili on meie koolis õppegruppide juhataja. 

Sel aastal kaitses Reili magistritööd pedagoogikas. Tema töö tulemusena on vähenenud koolis 
väljalangevus ning tõusnud kutseeksamit edukalt sooritanute arv. 

  

AASTA TULEMUS 2018 - AIVE KUPP 

 

Aive on meie koolis põllumajanduse üksuse juhtõpetaja. 

Aive on aasta jooksul suutnud ära teha väga palju. Olgu ära nimetatud vaid mõningad. Töökohapõhise 
lüpsjate õppe läbiviimine. Koos farmirahvaga sai paika pandud plaan töö paremaks korraldamiseks, sh. 
sai paigaldatud uus söödamikseri eskalaator, ostetud on uus teisaldatav lüpsimasin poeginud lehmade 
lüpsmiseks, järge on ootamas loomade asememattide väljavahetus ja ventilatsioonisüsteem. 
Põllumajandusmasinate õppetöökoda sai kombainisimulaatori. Lihaveisekasvatuse õpetamiseks sai 
Aive eestvedamisel kevadel renoveeritud tühjalt seisev vana puidutöökoda ja rajatud karjaaed. 
Loomaarsti abilise õppekavarühma ülevõtmine. Noortaluniku võistluse organiseerimine. 

Aive ei karda vastutust võtta, kuigi mõnikord muretseb pisut üle. Aive on hea kolleeg, kellega on tore 
koos töötada. 



AASTA HEATEGU 2018 - JURI VASSILJEV 

 

Juri on meie koolis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, logistika ning kaubandus üksuse alla kuuluv 
praktikajuhendaja. 

Juri heateod seisnevad pisikestes tegudes ja sageli teeb ta rohkem, kui temalt oodatakse. Käega 
löömise asemel otsib Juri lahendusi igale tehnilisele tõrkele, mis tekib töös arvutiga, digitahvliga või 
printeritega. Kõige selle juures oskab ta probleemile läheneda huumorimeelega ja rahumeelselt. 

Juri on väga abivalmis ja sõbralik, heategu väärt kolleeg. Juri jaoks on märkamine ja aitamine justkui 
eluviis ja see sobib talle väga hästi. Ja mis kõige olulisem – Juri abiteod teevad koolile head. 

  

AASTA VÕITJA 2018 - SIGNE VALDMA 

 

Signe on meie kooli projektijuht. 

Signe tegemised on toonud võidu mitte ainult talle vaid ka paljudele teistele. Tema koordineerimisel 
on töökohapõhise õppe läbiviimine andud tõuke mitmete õppekavarühmade edenemisele ja 
arengule.  



AASTA EDUKAIM 2018 - LAIDA REITMANN 

 

Laida on meie kooli turismi-, toitlustus- ja majutusteenindus, tervishoid- ja sotsiaalteenused üksuse 
juhtõpetaja. 

Laida on väga positiivne, hea energiaga ja töökas. Ta tegeleb aktiivselt töökohapõhise õppe algatajana 
ja läbiviijana. Igal sammul pakub ta abi ja on toetav. Ta oskab märgata inimesi, on tore õpetajana ja 
hea kolleeg. 

  

AASTA TÖÖTAJA 2018 - MAILI RANNAS 

 

Maili on meie kooli info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, logistika ning kaubandus üksuse 
juhtõpetaja. 

Õpilaste sõnul on Maili tundides meeldiv olla, kuna need on põnevad, huvitavad ning toredad. Ta oskab 
õppematerjale hästi lahti seletada ning reaalselt tegeleb ka õpilastega. Vajadusel on abistav nii nõu kui 
ka jõuga. Lisaks hinnatakse Maili puhul tema vastutulelikust, sõbralikust ning südamlikust. 



AASTA ÕPILANE 2018 SÄREVERE ÕPPEKOHAS - FELIX LAVRENTJEV 

 

Felix Lavrentjev õpib põllumajandustöötaja eriala neljandal 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. 

  

GREETE-LIIS ARTLA  - AASTA ÕPILANE 2018 PAIDE ÕPPEKOHAS 

 

Greete-Liis Artla õpib logistiku abi eriala teisel 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. 


