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Imbi 
Raudkivi 
õpetab 
majandust ja 
geograafi at.
Lk 4–5

Tõnu Tiidu traa-
giline kukkumine: 
Läänemaa Ühisgümnaasiumi 
välitrepil kukkus füüsikaõpeta-
ja. Lk 5

 POMMUUDIS

Vasakult: Kenet Tõkke, Jaan Lilles, Monika Undo, Kaspar-Rasmus Vilta, Brita Lubi, Robin Ulla, Carmen Köster, Rauno Tapner, Ants Lobjakas, Emma Katariina Paajanen, Rasmus Saluäär, Eliisbeth Lää-
ne, Anette Matto, Kärt Vassar, Susanna Suu, Liisa Truu, Reneli Saumets, Kregor Krabbi, Elery Kallas, Mattias Lao toimetuse tööga tutvumas.  ARVO TARMULA 
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Majandussuuna õpilased said või-
maluse näha Lääne Elu telgita-
guseid. Kõigepealt kuulsid õpi-

lased peatoimetaja Andrus Kar-
nau ülevaadet Lääne Elu tegevu-
sest, ajaloost ja toimetusest. See-
järel said õpilased küsida  küsi-
musi ning üks õpilastest sai ise-
gi praktikat artikli kirjutamises, 

lisaks praktiseeriti fotoallkirjade 
kirjutamist. 

Õpilastele tutvustati toime-
tust väikese ringkäiguga. Näida-
ti küljendust, reklaami ja kuu-
lutuste vastuvõttu ning kööki. 

Õpilased leidsid, et tund  väl-
jaspool klassiruumi oli huvita-
vam ja vaheldusrikkam.  Kõige 
põnevam oli ajalehe küljenduse 
nägemine, sest keegi polnud va-
rem näinud lehe praktilist tege-

mist. Ajalehtede kohtuvaidlus-
test kuulmine oli intrigeeriv tee-
ma, samuti ministri tagandami-
se ja lugu sellest, kuidas keegi 
tuli toimetusse mürsuga. Mõni 
on tulnud toimetusse erikujulis-

te köögiviljadega. Vastuvõtt õpi-
lastele oli sõbralik – pakuti koh-
vi ja vett. 

Kohal oli 23 õpilast ja kaks 
õpetajat, Imbi Raudkivi ja Mo-
nika Undo.

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 
õpilased külastasid Lääne Elu
Reedel, 16. veebruaril käisid 11. majandussuuna õpilased külas Lääne Elus makromajanduse ja eesti keele tunni raames.  

Ain Iro üritab alati kohale jõuda täpselt või natuke varem
BRITA LUBI 
info@le.ee

Veebruari alguses sai Läänemaa 
Ühisgümnaasium endale uue di-
rektori – Ain Iro. Uus direktor 
räägib õpilastest, salapärasest 
koolimajast ning ka põhjustest, 
miks otsustas direktoriks kan-
dideerida.

Veebruari esimesel päeval 
ristiti meie uus direktor Ain 
Iro sinilinnuks. Kui uurisin, 

miks ta direktoriks kandidee-
ris, vastas Ain Iro, et teda in-
nustas töö huvitav iseloom 
ning samuti oli temas soov 
Haapsallu tagasi tulla.

Läänemaa Ühisgümnaasiumis 
on suur rõhk vahetusjalatsitel. 
Direktor Iro kinnitas, et muidu-
gi kannab ka tema vahetusjala-
nõusid. Kooli õpilaste juures oli 
talle üllatavaks tõsiasi, kui pal-
jud õpilased kannavad koolilo-
goga pusa, kuna varemalt pole 

ta näinud, et õpilased seda nii-
võrd agaralt teeksid.

On juba tavaks saanud, et koo-
lipäeva hommikul ootab hiline-
jad trepi peal direktor. Direktor 
Iro arvates on hilinemine ebavii-
sakas ning ise üritab ta alati koha-
le jõuda täpselt või natuke varem, 
kui vaja oleks. Hetkel on tal veel 
keeruline hinnata, kas meie koo-
lis on hilinemine probleemiks.

Ühel päeval uudistas meie di-
rektor ka kooli peal ringi, vaada-

tes, kas midagi peaks muutma. 
Uurides  erinevaid nurgataguseid 
ja katusealuseid, avastas ta – pea-
le meie kooli õpilaskonnale en-
diselt väikese söökla – väga pal-
ju huvitavaid kohakesi koolima-
jas. Üllatusena leidis ta ka ühe 
ukse, mille taga peituv on talle 
siiani mõistatus.

Intervjuu lõpus veendusin, 
et Läänemaa Ühisgümnaasiu-
mil on järjekordselt direktori-
ga vedanud.

Alati šikk Lää-
nemaa Ühis-
gümnaasiu-
mi direktor 
Ain Iro. 
ARVO TARMULA


