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ALVIN MATTHIAS 

PRUUS
(IT-19)

Alvin omandab

IT-süsteemide 

nooremspetsialist

eriala II kursusel.

Meie kooli moto “Õppimine on südameasi“  

on kohane iseloomustamaks Alvin

Matthiast.  Loomult tagasihoidlik 

noormees omab kindlat sihti ning liigub 

selle suunas oma tegemisi liigselt 

eksponeerimata,  vajamata ilmtingimata 

eesliinil olemist. Märkab, kus tema abi on 

hetkel vajalik ja teeb asja ära. Liitus hiljuti 

õpilasesindusega, sest nii tundus õige. 

Alvini teiseks südameasjaks on jalgpall, 

kus nii väljakul kui ka tubli väravavahina 

annab meeskonna hüvanguks endast 

parima. On korduvalt esindanud kooli 

jalgpallivõistlustel. Võistkond on 

saavutanud auhinnalisi kohti. 



EVELYN

JÕELOO
(KO-18)

Evelyn omandab

koka

eriala III kursusel.

Evelyn paistab silma oma abivalmidusega ja 

kohustusliku õpilasena! Lisaks on ta edukas 

ka õppetöös. 

Evelyn on aktiivne õpilane, kes osaleb 

aktiivselt koolisisestel üritustel nii osaleja 

kui abistaja rollis. Ta esindas kooli 2019 

aastal Väätsa vaateakende jõuluturul. 

Evelyn on olnud nii 2019 kui ka 2020 aastal 

Riigiteede korrashoiu kutsevõistlustel 

teeninduse ja toitlustuse meeskonnas 

aktiivselt abiks ettevalmistamisel kui ka 

kohapeal. Ta peab lugu kaasõpilastest ja 

õpetajatest ning tema peale võib alati loota. 

Ka koolisisestel toiduvalmistamise 

kutsevõistlustel on ta saavutanud ta häid 

tulemusi.



Positiivne ja heatujuline Liisa on tõsise ja toetava 

suhtumisega, uutele olukordadele avatud neiu. 

Suudab hoida korras õppetöö, rakenduda 

õpilasesinduse tegemistesse. Motiveerib 

kaasõpilasi üritustest osa võtma. Aja planeerimise 

oskus võimaldab tal lubada endale kooli kõrvalt 

taskuraha teenida.

Liisa viitsib märgata kaasõpilase muret, vajadusel 

ulatada abikäsi, astuda nõustaja ja tugiisiku rolli.

Panustas oma energiat Paide õppekoha 

rõivakappide saamisesse.

Liisa oli pühendunud Noor Meister 2020 laotöötaja 

kutsemeistrivõistluse koolipoolse 

korraldusmeeskonna liige.

LIISA 

OTT
(LK-18)

Liisa omandab

logistiku abi

eriala III kursusel.



ALEKSANDRA

KORONOVA
(EV-18)

Aleksandra omandab

ehitusviimistleja

eriala III kursusel.

Aleksandra on kohusetundlik ja motiveeritud 

õpilane, kes kunagi ei ütle ei väljakutsetele. 

Aleksandra on esindanud kooli üle-eestilisel 

plaatijate kutsemeistrivõistlusel, kus 

saavutas kuuenda koha.

Tänavu esindas Aleksandra meie kooli Noor 

Meister 2020 ehitusviimistlejate

kutsemeistrivõistlustel, milleks on ta 

aktiivselt harjutanud pikemat aega ja seda ka 

nädalavahetustel. Tulemuseks oli edasipääs 

finaalvõistlustele.

Aleksandral on hea õppeedukus ja ta suhtub 

õppetöösse täie tõsidusega.

Ta on eeskujuks meile kõigile!



MARILIIS 

NIKKEL
(PH-19)

Mariliis omandab

hobuhooldaja

eriala II kursusel.

Mariliis Nikkel paistab silma on 

suure huviga eriala ja hobuste 

vastu. Kõik oma vabad hetked 

veedab ta tallis. Ta on abivalmis, 

hooliv ja püüdlik. Väga hea 

õppeedukusega ja kohusetundlik.

Mariliis on esindanud kooli 

Liivimaa Kutseõppeasutuste 

Sügismängudel 

ning võrkpallivõistlustel. Võistkond 

on saavutanud võrkpallis ka 

auhinnalise koha.



KASPAR 

GUDIM
(TE-18)

Kaspar omandab

teedeehitaja

eriala III kursusel.

Kasparil on hea õppeedukus. Ta on 

kohusetundlik ning asjalik nooruk. Iseloomult 

on ta abivalmis ja sõbralik ning tagasihoidlik. 

Eriala tundides on ta alati ettevõtlik - nii saavad 

elule masinad, loodud kapile uksehinged või 

labidale keevitusega korrigeeritud vars 

pinnasetööde teostamiseks. Kaspar tuleb toime 

masinatega, mis nõuavad palju tähelepanu ja 

teadlikkust, et teostada ohutult erinevaid 

tööoperatsioone. Kaspar osales edukalt 

Maanteeameti poolt korraldatud riigiteede 

hooldeautojuhtide takistussõidu 

kutsevõistlustel, kus ta saavutas auväärse 4.-

5.koha, võisteldes oma ala professionaalidega. 

Muide, Kaspar istus sellise suure masina rooli 

esimest korda võitluste eelõhtul! 

Ta on eeskujuks kogu grupile.



MARIT

PUDEL
(PM-17)

Marit omandab

põllumajandustöötaja

eriala IV kursusel.

Õpetajad iseloomustavad Maritit kui rahulikku, 

kohusetundlikku ja heade erialaste teadmistega 

õpilast, kes saab hakkama nii tehnika kui 

loomadega. Marit on tegutseja, kes vajadusel 

küsib nõu, ega tee asju iseenese tarkusest.

Tegutseda jõuab ta mitmes valdkonnas. Lisaks 

edukale õppetööle on ta esindanud kooli, 

tegelikult ikka vabariiki, Poolas 

toimunud rahvusvahelisel põllumajandusvõistlusel 

AgrOlympic ning EUROPEA loomade hindamise 

võistlusel Austrias. Tema eestvedamisel on meie 

õpilased aidanud korraldada Luige Maaelu 

Näituslaata ning kooliürituste läbiviimisel on 

ta noortejuhi paremaks käeks.

Marit on oma kursusel ainsaks tüdrukuks 

noormeeste hulgas, hea huumorimeele ja arenenud 

õiglustundega, on ta juhiks, kelle sõna maksab.

Tema peale saab kindel olla.



MARTEN

TRUMM
(TE-18)

Marten omandab

teedeehitaja

eriala III kursusel.

Marten Trumm on asjalik noormees. 

Oma tegemistes on ta põhjalik, 

kohusetundlik ja järjekindel. Marten on 

kiire ja taibukas. Suhtub töösse tõsiselt, 

on korralik ja kannatlik, valmis 

pingutama. Käitub viisakalt, lausa 

härrasmehelikult. Olemuselt heatahtlik ja 

sõbralik. Ta on abivalmis ning aitab 

kaaslasi, kui on abi vaja. Grupivanemana 

on Marten heaks eeskujuks kõigile!

Ta tegeleb vabal ajal korvpalli 

mängimisega ning on kooli korduvalt 

esindanud korvpallivõistlustel. Võistkond 

on saavutanud auhinnalisi kohti.



RAUL

SIMS
(AT-18)

Raul omandab

mootorsõidutehniku

eriala III kursusel.

Raul on väga kohusetundlik, edasipürgiv, hästi nõudlik 

ja enesektriitiline noormees. Nõuab endalt ja 

õpetajatelt rohkem kui vahest võimalik on. Ta suudab 

loogiliselt ülesandeid lahendada ning läheneda neile 

loovalt. Ta on võimeline töötama ka pinge all, mida 

näitavad head tulemused kutsevõistlustelt.

Raul on saavutanud häid tulemusi nii koolisisestel kui 

-välistel autoerialade kutsevõistlustel. Näiteks 

koolisisestel kutsevõistlustel 2019 saavutas ta teise 

koha. Inter Cars Eesti Noor Mehaanik 2020 

kutsevõistlustelt tuli lausa auväärne III koht. 

Lisaks on Raul esindanud kooli ka 1.kursuste 

autotehnikute vabariiklikul kutsevõistlusel ning 

pälvinud tubli ja kohusetundlikku õpilaseks olemise 

eest Amserv Grupi AS stipendiumi.


