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14. VÄLJAPAISTVAID ÕPETAJAID
Ella AEG

Endel KURGPÕLD

Sündis 23. veebruaril 1932
Tallinnas

Sündis 30. märtsil 1935
Uuemõisa vallas Saaremaa

Haridustee: 1949–1953
Tallinna Õpetajate Instituut,
bioloogia-, keemia-, geograafia-õpetaja, lisaeriala
kehaline kasvatus.
Olulisemad täiendõpped:
Õpetajate Täiendinstituut, geograafia
suvekursused.
Tartu Ülikool, üldbioloogia kursused.
Eesti Geograafia Seltsi ja Teaduste Akadeemia
kodu-uurimise kursused.
Töökohad:
1953–1957 Haamse 7-klassiline kool,
bioloogia-geograafia õpetaja, kehalise
kasvatuse õpetaja.

Haridustee: 1955 lõpetanud
Leisi Keskkooli, 1955–1960
Tallinna Pedagoogiline
Instituut, keskkooli
matemaatika-, füüsika- ja
joonestusõpetaja eriala
Olulisemad täiendõpped:
1970 astronoomia
1971 9. kl füüsika
1972 10. kl füüsika
1973 11. kl füüsika
1984 füüsikaõpetajate IV etapp
1987 füüsika uus + süvaõppe programm
Töökohad:
1960-1988 Kingissepa V. Kingissepa nim.
Keskkooli füüsika- ja astronoomiaõpetaja.

1954–1957 Haamse 7-klassilise kooli direktor.
1957–1987 V. Kingissepa nim. Kingissepa 1.
Keskkool, bioloogia- ja geograafiaõpetaja,
fakultatiivselt kodu-uurimise aluste õpetaja.
Märkimisväärsed saavutused:
Geograafia ja bioloogia õppekabinettide
süstematiseerimine;

Märkimisväärsed saavutused:
Oli 1966. a sügisel moodustatud elektrotehnika
eriklassi esimene klassijuhataja; kõik
lõpetajajad (kuus lendu) said
kinodemonstraatori tunnistuse;
Organiseeris kooli raadiosõlme tööd;
Organiseeris kooli kinoringi, kus tehti
ringvaateid ja isegi mängufilme.

Õpilaste suunamine ainealastele uurimistöödele ja kodu-uurimuslikele töödele. Edasi
pääseti üleriigilistesse voorudesse ja tuldi
auhinnalistele kohtadele.

Alates 1969. a tegi ETV AK mittekoosseisulise korrespondendina ligi 200 uudislõiku
kooli õpilaste ja õpetajate tegemistest

Aitas kaasa esimese ajalooraamatu “Saaremaa
Ühisgümnaasium 1865-1995” koostamisele,
uurides eestikeelse gümnaasiumi algusaastaid.
Avaldatud artiklid, õpikud:
Eesti NSV Haridusministeeriumi ja Eesti NSV
Laste ekskursiooni ja turismi keskmaja poolt
välja antud õpilaste kodu-uurimuslike tööde
kogumikes Ella Aja poolt juhendatud õpilaste
uurimistööd. Rajooni lehes ilmunud artiklid.
Autasud:
x 1981 “Haridustöö eesrindlase” rinnamärk.
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Autasud:
x 1970 haridustöö eesrindlase märk
x 1986 SÜG-i auvilistlase tiitel
x 1973 ETV aukiri aktiivse koostöö eest
x 1978 Tartu Riikliku Ülikooli tänukäskkiri
sisuka töö eest füüsika õpetamisel
x 1980 TRÜ aukiri tõhusa töö eest
füüsikahuviliste kasvatamisel
x 1982 AK peatoimetaja tänukiri koostöö
eest
x 1985 ENSV Haridusministeeriumi tänukiri
kohusetundliku töö eest rahvahariduse alal
x 1985 ETV aukiri pikaajalise koostöö eest
x 1986 ENSV Haridusministeeriumi diplom
hea töö eest õpilaste ettevalmistamisel
vabariiklikuks aineolümpiaadiks füüsikas
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Luule LAHE

Asta LOIK

Sündis 8. septembril 1948
Tartus

Sündis 7. jaanuaril 1935
Lümanda vallas Saaremaal
Haridustee: 1949–1953 V.
Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool, 1955 lõpetanud
Tartu Õpetajate Instituudi,
keskastme eesti keele ja
kirjanduse õpetaja erialal (lisaks vene keele ja
joonistamise tundide andmise õigus), 1962
lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi
eesti keele ja kirjanduse erialal.

Haridustee: alates 1956
Tartu Pedagoogilise Kooli
Harjutuskool, hilisema
nimega Tartu 6. 8-kl Kool,
1964–1968 Tartu
Pedagoogiline Kool, algklasside õpetaja ja
vanempioneerijuht,
1976–1984 Tartu Riiklik Ülikool, ajaloolane,
ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Olulisemad täiendõpped:
1971 psühholoogia täienduskursus;

Olulisemad täiendõpped:
pidevalt ajaloo erialal, viimane täiendus
meedia-alane.

1976 õppe- ja kasvatustöö teooria ja
metoodika;

Töökohad:
1968–1977 V. Kingissepa nim Kingissepa I
Keskkool, vanempioneerijuht ja ajalooõpetaja,

1985 eesti keele ja kirjanduse täienduskursus;
Töökohad:
1955 Tagala 7-klassiline Kool, emakeele, vene
keele ja joonistamise õpetaja;

1977-1994 Saaremaa Ühisgümnaasium
ajalooõpetaja,

1959–1961 Kärla 8-klassiline Kool;

1994-2002 Kuressaare Sanatooriumi
kultuuritöötaja,

1961-1990 Kingissepa 1. Keskkool, emakeele
ja kirjanduse õpetaja;

Alates 1997 kuni praeguseni Kuressaare
Vanalinna Kooli ajalooõpetaja,

Autasud:
x 1976 Eesti NSV Ülemnõukogu
Presiidiumi aukiri
x 1980 ENSV Haridusministeeriumi aukiri
x 1988 ENSV Haridusministeeriumi ja
Vabariikliku Õpetajate Täiendusinstituudi
tänukiri eduka esinemise eest üleriigilistel
pedagoogilistel kogemusloengutel
x Tööveterani medal

Rahvatantsuringide juhendaja nii koolis kui
pioneeride majas
Olulisemad saavutused:
Õpilaste edukas esinemine maakonna ja
vabariigi ajaloo-olümpiaadidel
Autasud pärinevad nõukogude ajast, Luule
Lahe arvates olid need kahjuks või õnneks just
tema viljakamad tööaastad.

Täienduseks:
Noore inimese kasvatamine on meeskonnatöö.
Tunneb rahulolu selle üle, et suutis anda oma
osa murdeealiste laste kasvatamisel ja
õpetamisel 35 aasta jooksul, sellest 29 suures
koolis. On rõõmus, et tema tööga on enamvähem rahul oldud ja et tal on olnud võimalik
pensionipõlve kaasa võtta palju toredaid
mälestusi oma õpilastest ja kolleegidest.
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Vilve MÄNNA

Valentin OOPKAUP

Sündis 2. septembril 1934
Raplas.

Sündis 13. oktoobril 1929
Pöide vallas Saaremaal.

Haridustee: 1952 lõpetanud
Tallinna 7. Keskkooli, 1956
lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi, 1962–1964
Tartu Riikliku Ülikooli
saksa keele osakond, 2 kursust

Haridustee: 1948 lõpetanud
Kuressaare Keskkooli, 1949
lõpetanud Kuressaare Keskkooli pedagoogiline klassi,
1955–1960 TPedI, keskkooli
matemaatikaõpetaja eriala.

Olulisemad täiendõpped:
Alates 1980 Saaremaa giidikoolitus,

Olulisemad täiendõpped:
Õpetajate Täiendusinstituudi kursused iga viie
aasta järel

1965–1996 osalemine kõigis koolis
korraldatud koolitustes.
Töökohad:
1956–1965 Orissaare Keskkool, eesti keele ja
kirjanduse õpetaja,
1967–1996 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool/Saaremaa Ühisgümnaasium,
õppealajuhataja,
28.11.1988–01.06.1990 Saaremaa
Ühisgümnaasiumi direktori kohusetäitja,
1965–2002 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool/Saaremaa Ühisgümnaasium, saksa
keele õpetaja, lisaks 2003/04. õppeaasta.
Olulisemad saavutused:
Ainekomisjonide töö muutmine süsteemseks ja
plaanipäraseks;
õpetajate plaanipärased täienduskursused;
õpetajate metoodikaalaste konverentside
korraldamine koostöös sõpruskoolidega (Pärnu
2. Keskkool, Tartu 2. Keskkool);
kirjandus- ja keelepäevade korraldamine
õpilastele;

Töökohad:
1948/49. õ.-a Kuressaare Mittetäielik
Keskkool, III kl õpetaja;
1949/50. õ.-a Taaliku Mittetäielik Keskkool,
direktor ja matemaatikaõpetaja,
1950–1954 Tööjõureservide Tööstuskool nr
11, matemaatika- ja füüsikaõpetaja,
1954-1960 Kingissepa Keskkooli
matemaatikaõpetaja,
1960–1963 Kingissepa 8-klassilise kooli
õppealajuhataja,
1963–2002 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool/Saaremaa Ühisgümnaasium,
matemaatikaõpetaja.
Olulisemad saavutused:
klassiväline töö andekamate õpilastega, kes
saavutasid olümpiaadidel auhinnalisi kohti;
huvitava matemaatika õhtud ja viktoriinid;
1972. a. avatud matemaatika süvaklassi
esimene matemaatikaõpetaja;
Avaldatud artiklid:
Ajalehes on kirjutanud artikleid olümpiaadide
tulemuste kohta. Üleriigilistel matemaatikaõpetajate päevadel Saaremaal on kahel korral
esinenud ettekandega

süvaõppe korraldamine 1970-ndate aastate
algusest ja ainekabinettides õpetamisele
üleminek 1984. aastast;
kooli ajalooülevaatelise väljapaneku
korraldamine kooli 80. aastapäevaks;

Autasud
x 1988 medal “100 aastat V. Kingissepa
sünnist”;
x Prof. Gerhard Rägo mälestusmedal;
x Kuressaare 1. Keskkooli medal.

kooli kroonika II osa koostamine (aastad
1965–1975).
Autasud:
x 1989 ENSV teenelise õpetaja aunimetus
x 1998 Valgetähe orden

Lisaks:
Oli aastaid matemaatika ainekomisjoni esimees ja ametiühingu töö liinis vastastikuse
abistamise kassa laekur, hiljem esimees.
Kooliväliselt rajooni matemaatikaolümpiaadi
komisjoni esimees ja rajooni täitevkomitee
juures töötava alaealiste asjade komisjoni liige.
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Helju PÄRT

Suurt tähelepanu pööras ta kooli ajaloo
uurimisele. Tema juhendamisel uuriti kooli
lõpetanute edaspidist elukäiku, igal aastal
korraldati viimase kella konverents, kus
uurimistööd ette kanti. Hästi suunas Helju Pärt
ka kooli mälumängurite esindusmeeskonda.
Helju Pärt oli kooli aupäevade läbiviimise
algataja ja alati nende üheks organiseerijaks
kogu oma koolis töötamise aja.

Sündis 14. juuli 1934
Laimjala vallas Saaremaal,
suri märtsis 2002
Haridustee: 1958 lõpetanud
Tartu Ülikooli ajalooteadlase
ja ajalooõpetaja erialal, 1966
lõpetanud Tartu Ülikooli
kunstiajaloo erialal.

Aktiivselt võttis Helju Pärt osa koolivälisest
tegevusest. Aastaid oli ta Kingissepa
Kultuurimaja kunstiklubi president. Kunstiklubi ei tegutsenud mitte ainult klubisiseselt,
vaid pearõhk oli linna ja ka rajooni elanike
kunstialase silmaringi avardamisel, mida tehti
sagedaste loengute ja näituste eksponeerimisega. Helju Pärt valdas kohalikku kultuuriajalugu, oli paremaid asjatundjaid Saaremaa
kunstiväärtuste alal. 1993. aastal ilmus temalt
raamat “Klassitsistlik Kuressaare”.

Olulisemad täiendõpped:
1970 Räpina, ajaloo erialakursus,
1972 Tallinn, marksismi-leninismi kaugõppe
ülikool;
1975 ENSV RÜ ateismiosakond
1977 Räpina, õppe- ja kasvatustöö teooria ja
metoodika.
Töökohad:
1958-1963 Kose Keskkool ajalooõpetaja;
1963-1965 Saaremaa Koduloomuuseum
vanem teaduslik töötaja;

Aima SIIL

1965-1973 Kingissepa Õhtukeskkooli
ajalooõpetaja;

Sündis 6. jaanuaril 1939
Kuressaares.

1973-2000 V. Kingissepa nim. Kingissepa 1.
Keskkooli (Saaremaa Ühisgümnaasiumi)
kunsti- ja ajalooõpetaja.

Haridustee: 1957 lõpetanud
V. Kingissepa nim.
Kingissepa Keskkooli, 1962
lõpetanud Ed. Vilde nim.
Tallinna Pedagoogilise
Instituudi matemaatika eriala

Autasud:
x 1974 rinnamärk “Haridustöö eesrindlane”
x 1977 ENSV Haridusministeeriumi aukiri
x 1979 ENSV HM aukiri
x 1983 NSVL HM aukiri
x 1986 õpetaja-metoodik

Töökohad:
Kingissepa 8-klassiline Kool
Sõmera Keskkool

Lisaks:

1966-1999 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool / Saaremaa Ühisgümnaasium,
matemaatikaõpetaja

Helju Pärt oli õpetaja, kes oma isikuga kasvatas. Tema teadmised, järjekindlus, kohusetunne, avar silmaring ja sügav kodanikutunne
olid õpilastele eeskujuks. Ta oli nii enda kui
õpilaste suhtes väga nõudlik, aga teda ei
kardetud, vaid austati.

Olulisemad saavutused:
Aima Siil oli hinnatud matemaatikaõpetaja,
kes valdas ainet ja selle õpetamise metoodikat.
Ta saavutas häid tulemusi, tema õpilased
esinesid edukalt aineolümpiaadidel. Paljud
Aima Siili õpilastest läksid edasi õppima
matemaatikat
ja neist tuli täiendust
matemaatikaõpetajaile nii Saaremaal kui
Eestis. Juhendas TÜ matemaatika kaugõppekoolis õppivaid õpilasi.

Ta oskas õpilasi suunata iseseisvale tööle,
õpetas kasutama teatmeteoseid, juhatas õpilasi
ajalooallikate juurde. Ta valdas õpetatavaid
aineid: ajalugu, ühiskonnaõpetust ja kunstiajalugu. Tunniväliselt juhendas ta kooli
rahvusvaheliste suhete ja esteetikaringi, mis
töötasid regulaarselt ja kus õpilased omandasid
oskusi iseseisvaks uurimistööks ja laiendasid
silmaringi.

Lisaks:
Aastaid oli Aima Siil klassijuhataja, juhatades
põhiliselt matemaatika-füüsika süvaklasse.
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Klassijuhatajana oli ta heas kontaktis ka
lastevanematega, erilist tähelepanu pööras
kultuurse käitumise juurutamisele, moraalsete
tõekspidamiste kinnistamisele, kohusetunde
kasvatamisele.
Aima Siil kuulus aastaid kooli ametiühingukomiteesse, olles õppetöökomisjoni esimees.
Aima Siil on kolleegidele jäänud meelde
töökana, analüüsimisvõimelisena, teda iseloomustas pidev uue otsimine, objektiivsus
inimeste ja olukordade hindamisel, printsipiaalsus, tema hinnanguid arvestati.

x 1981 Haridusministeeriumi ja a/ü
vabariikliku komitee aukiri;
x 1987, 1985 Kingissepa Rajooni RSN
Täitevkomitee aukiri;
x 1978, 1981 Kingissepa Rajooni RSN
Haridusosakonna tänukiri;
x 1987, V. Kingissepa nim. Kingissepa 1.
Keskkooli tänukiri;
x 1984 Tööveterani medal;
x 1988 vanemõpetaja nimetus.

Meta TAMM
Sündis 23. detsembril 1923
Kuressaare vallas
Saaremaal.

Silvi SILEM
Sündis 20. mail 1937
Kihelkonnal.
Haridustee: 1952 lõpetanud
Kuressaare I Keskkooli 7
klassi, 1956 lõpetanud
Haapsalu Pedagoogilise
Kooli algklassiõpetaja eriala.
Olulisemad täiendõpped:
1972 algõpetuse eriala täienduskursus;

Haridustee: 1945 lõpetanud
Kuressaare Käsitööndusliku
Kooli, 1960 lõpetanud
Kingissepa Töölisnoorte
Keskkooli, 1965 lõpetanud Tallinna
Pedagoogilise Instituudi
Töökohad:
1946-1952 Torgu Mittetäielik Keskkool,
õpetaja;
1952-1956 V. Kingissepa nim. Keskkool,
algklasside õpetaja;

1978 õppe- ja kasvatustöö teooria ja
metoodika;

1956-1961 Pioneeride Maja käsitöö ja
rahvatantsuõpetaja;

1976-1979 algklassi kunsti- ja tööõpetuse
eriala;
1983 pedagoogilise kogemuse ja eetika kursus;
1988 algõpetuse täienduskursus;

1961-1983 Saaremaa Ühisgümnaasium,
käsitöö ja rahvatantsuõpetaja;
1983-2002 Saaremaa Ühisgümnaasium,
õpilaskodu kasvataja abi;

6. Töökohad:
1956 Saare Lastekodu kasvataja;

7. Olulisemad saavutused:
korraldas koolis kaks rahvakunstiõhtut;

1959 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool, algklassiõpetaja;
1961 Kingissepa Linna Algkooli õpetaja;

õpilaste osavõtt kõigist üleriigilistest
tantsupidudest;

1978-1996 V. Kingissepa nim. Kingissepa
Keskkool, algklassiõpetaja.

kooli kolmele kollektiivile rahvariiete
õmblemine koos õpilastega;

7. Autasud:
x 1971 Kingissepa Rajooni
Pioneeriorganisatsiooni Nõukogu autasu;
x 1975, 1987 Eesti NSV HM tänukiri;

8. Autasud:
x 1970 ENSV “Haridustöö eesrindlase”
rinnamärk
x 1973 ENSV teenelise õpetaja aunimetus
x 1999 EV Haridusministeeriumi tänukiri
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