
o Stanislav Nemeržitski -  kooli direktor, inglise keel 7. kl, ettevõtlusõpe 8. kl, 
digitaalse kirjaoskuse kursuse juhendaja, 7. kl juhataja 
stanislav.nemerzhitski@gmail.com  

o Heli Allvee -  2.+4. liitklassi õpetaja, vene keel 6.-7. kl, tantsuringi juhendaja,         
2, 4. ja 5. klasside juhataja, heliallvee@gmail.com 

o Eduard Brok -  kehaline kasvatus, lauatennise- ja jalgpallitreener, 
koduvatla@gmail.com 

o Peeter Hermik -  füüsika, geograafia, ullaste@gmail.com 
o Siivi Jõgi  - matemaatika  5. - 9. kl; keemia  8. - 9. kl, programmeerimisringi 

juhendaja, siivi1971@gmail.com 
o Mairi Heinla - kehaline kasvatus, mairikrain@gmail.com 
o Anu Kurm - klaveriklassi juhataja, muusikaõpetus 1.-4. kl, 

anukurm67@gmail.com 
o Aire Arge  - inglise keel, kirjandus 5.-6. kl, argeair@gmail.com 
o Tiina Markus  -  1.+3. liitklassi õpetaja;  ajalugu, inimeseõpetus 5.- 6. kl, 

rütmika 4.-6. kl, 1, 3. ja 6. klasside  juhataja, tiina1960@gmail.com 
o Tuuliki Oberschneider – huvijuht (lapsehoolduspuhkusel) 
o Meelis Põhako  - loodusõpetus, anatoomia ja bioloogia 5.-9. kl,  

meelismeelismeelis@gmail.com 
o Juta Roopalu-Malk  - vene keel 8.- 9. kl, muusikaõpetus 8. kl, 8. kl juhataja, 

jutamalk@gmail.com 
o Heli Riive  - eesti keel 5.-9. kl, kirjandus 7.- 9.  kl, heliriive@gmail.com 
o Lembit Tammsalu - inimese- ja kodanikuõpetus, ajalugu 7.- 9. kl,  

ltammsalu@hot.ee 
o Jüri Mõniste – majandusjuht, tehnoloogia ja disain 5.-9. kl, ettevõtlikkusõpe 5. 

kl, robootikaringi juhendaja, 9. kl juhataja, jyri@virtsu.ee 
o Kaire-Leen Varik – kunstiõpetus, kunstiringi juhendaja,  

kaireleen.varik@gmail.com

o Maarja Jõevee  - käsitöö ja kodundus, käsitööringi juhendaja, 

maarja.joevee@mail.ee 
o Piia Saat - muusikaõpetus 5.-9.kl (v.a 8.kl), kitarriringi juhendaja, 

piia.saat@gmail.com 
o Marje Tiido – lasteaiaõpetaja, marje.tiido@gmail.com

o Hellen Kõlvart – lasteaiaõpetaja, hellenklvart@gmail.com

o Monika Tammsalu – lasteaiaõpetaja (lapsehoolduspuhkusel kuni 11.2016)

o Merle Laev – sekretär,  merleloo67@gmail.com

o Tiiu Märk - kokk

o Eha Knäzev -  abiõpetaja, eha.knazev@gmail.com

o Karin Tali - peamaja perenaine

o Malle Kiisk - peamaja perenaine

o Elvira Saat - väikese maja perenaine
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