
2015 AURAAMAT 

EESTI ASJA AJAJA 2015 - Reet Jänes 

 
Oluline on teha oma tööd südamega. Kui me teeme tööd innustunult, siis suudame sellega 
nakatada ka teisi ning lõpuks kasvabki väiksest asjast suur. Tegutsedes lokaalselt võib mõju olla 
oluliselt suurem. 

 

AASTA ÕPETAJA 2015 - Ivar Viks 

 

 
Ivar on olnud aastaid ehituseriala õpetaja ja kursuste juhataja Põltsamaal. 
Õpilaste poolt on ta väga hinnatud õpetaja. Ta on alati toetanud oma nõu ja jõuga õpilasi ning 
tema õpilased on pöördunud edasiõpingutele erinevatesse kutsekoolidesse. Ta on range kuid samas 

nooruslik ja mõistev õpetaja. Teda huvitab väga õpilaste õppimine ja edasi jõudmine. Ivar näeb 
palju vaeva õppetöö edukaks muutmise ja täiendkoolituste osas. 



AASTA ÕPPIJA 2015 - Ingrid Klein 

 
Ingrid lõpetas meie kooli põllumajanduse eriala 4 taseme kutsetunnistusega.  

Ta on kõike uut ja ka varem õpitut rakendanud oma igapäeva töös nii õpetaja kui farmijuhina. 
Käesoleval aastal alustas ta õpinguid põllumajandustootja 5.taseme õppel. Ta on hea õpetaja ning 
lauda juht. Ta on tegus, innovaatiline ning edendab kooli elu põllumajanduse valdkonnas. 

 

AASTA VÕITJA 2015 - Ulvi Martin 

 

 
Aasta põllumajandusõppe õpetaja 2015 Eestis. Rakendas edukalt veterinaaria assistendi õppekava. 



AASTA EDUKAIM 2015 - Külli Marrandi 

 
Põllumajandusõppe valdkonna erialade akrediteerimise edukas läbimine. Osakonna õpilaste arvu 
kasvatamine. Tubli meeskonna looja. 

 

AASTA TULEMUS 2015 - Signe Valdma  

 
Tegi Põltsamaa ametikooli ümberkorraldamisel ära mitme inimese töö. Stabiilne töö Põltsamaa 
õppekohas on saanud jätkuda. 



AASTA HEATEGU 2015 - Katrin Vreiman 

Andnud suure panuse õpilaste ja õpetajate vahelise heade suhete korraldamisel. 

 

AASTA TÖÖTAJA 2015 - Eveli Laurson 

 
Eveli Laurson oskab alati tunnid huvitavaks ja vaheldusrikkaks teha. Kogu informatsioon on selge 
ja arusaadav. Ta on õpetaja, kelle tundi lähed alati hea meelega.   

 

AASTA ÕPILANE 2015 - Keidi Sadam 

 
Keidi õpib põllumajanduse eriala kolmandal kursusel. 
Ta on 2015 aasta parim maamajanduse eriala õpilane vabariigis. Keidil on silma probleemide 
märkamiseks ja alati ka ettepanekuid lahendusteks. Ta on  väga abivalmis ja sõbralik. Esindab 

tihti  kooli spordivõistlustel ning on õpilasaktiivi liige. Keidi on hea organisaator ning aktiivne ka 
väljaspool kooli.  


