
Intervjuu õpetaja Agnes Leemetsaga 

 

1. Miks sa töötad koolis ja mis on õpetaja ameti juures meeldivat? Eks ikka laste pärast. Aga 
miks ma ei tööta lasteaias, vaid koolis, arvan, et see on puhas saatus. Tegelikult olin siin koolis 
varem praktikal olnud ja arvasin,  et ma ei tule mitte kunagi siia kooli tööle, sest minu 
praktika ei olnud väga tore. See oli u 20 aastat tagasi. Sel ajal õppisin sotsiaaltööd ja 
sellepärast ka ma ei kujutanud päriselt ette, et minust saaks õpetaja. Õpetaja ameti maigu 
sain suhu siis, kui olin praktikal Väike- Maarja Õppekeskuses. Seal andsin LÕK klassidele 
geograafiat ja ajalugu. Sellest ajast hakkas mulle õpetajaks olemine meeldima.  

Siia kooli tagasi aga sattusin nõnda, et ühel päeval olin ma Tamsalus poes vorstileti ääres, kui 
minu juurde tuli endine Porkuni Kooli direktor Avo Hein, kes teadis, et hakkan varsti kooli 
lõpetama ja küsis, et kas ma ei tahaks kooli tööle tulla ning palus, et võtaksin temaga peale 
kooli lõpetamist ühendust, mida ma aga ei teinud. Seejärel ühel augustikuu päeval tuldi minu 
juurde ja öeldi, et Porkuni Kool otsib mind taga, et neil on kasvatajat vaja. Aega oli mul umbes 
nädal, et otsustada ja end valmis seada. Nii ma tööd alustasingi. Aga umbes 2 nädalat sain 
olla kasvataja, kui koolis avati uus klass ja direktor küsis mu käest, et kas tean kedagi, kes 
tahaks tulla siia õpetajaks. Mina olin siis nagu Raja, Teele, kes pakkus kõigepealt iseennast. 
Ta oli sellega nõus, kuid tingimuseks oli leida enda asemele uus kasvataja. Kuna me koos õp. 
Helgega lõpetasime sotsiaaltöö ja teadsin, et ta ei olnud sel ajal erialal tööl, siis pakkusin talle 
seda võimalust. Nii sai ka Helge tööle Porkuni Kooli.  

2. Kus oled varem töötanud ja mis ametites? Koolitüdrukuna käisin suviti tööl „Halliku 
pagarites“. Meil oli selline kokkulepe, et kui neil oli mingil põhjusel rohkem tööd, siis 
kutsutakse mind appi.  

3. Millises koolis oled õppinud? Kooliteed alustasin Lüganuse Keskkoolis, kus käisin neli klassi. 
Sealt kolisime V- Maarjasse Koonu külla ja hakkasin käima Väike- Maarja Gümnaasiumis, kus 
lõpetasin 9. klassi. Seejärel juhtus meie peres traagiline sündmus, et minu vanemad 
lahutasid ja me kolisime emaga Tamsalusse ning hakkasin käima seal koolis kuni keskkooli 
lõpuni. Hiljem lõpetasin Lääne- Viru Kõrgkooli sotsiaaltöö eriala Rakveres. Pärast õppisin 
Tartu Ülikoolis, kus olen väga pikalt käinud, sest vahepeal sündisid mul lapsed. Olen jõudnud 
veidi aega õppida ka Tallinna Ülikoolis noorsootööd, aga see mulle väga ei meeldinud. Tartu 
Ülikooli püüan lõpetada lähiajal. 

4. Kelleks soovisid noorena saada? Kui ma päris väike olin, siis tahtsin saada tantsijaks ja 
poemüüjaks. See oli vist selle aja trend. Hiljem oli mul kindel soov saada näitlejaks, kuid mind 
hirmutas ära Kalju Komissarov, kes pidi tol aastal vastuvõtukomisjonis olema. Kuna minu 
tutvusringkonnas olevad inimesed hirmutasid mu ära, et ta on üks väga ere kuju ja temaga 
saab olema keeruline ning ma lõin põnnama. 

5. Kus oled sündinud, kus elanud? Sündisin Väike- Maarja vallas Raigu külas. Elanud olen 
Lüganusel, Tamsalus ja nüüd Väike- Maarjas.  

6. Kui suur on pere? Vahel mulle tundub, et mu pere on väga suur ja lärmakas. Minu peres on 
2 venda ja ema ning kasuisa, keda kahjuks  enam ei ole. Isiklikult on mul 3 tütart, abikaasa, 
koer, kass, kaks küülikut ja veel aafrika hiidteod. Nii et mul on päris suur pere ja mul on 
vedanud. 

7. Kuidas said endale nime? Ema tahtis mulle panna nimeks Angela. Viimasel hetkel aga ütles 
isa, et ta ei ole sellega nõus, sest Angel on vene ja inglise keeles Ingel. Seega saingi Agneseks. 



8. Mida tahaksid muuta elus? Neid asju nii palju ja samas nii vähe. Tahaksin muuta seda, et 
inimestes kaoks ära valelikkus ja et valitseks õiglus. Isegi, kui see on vahel karm, peab olema 
õiglane. 

9. Lemmikud: toit- kindlalt toormaasikamoos; loom- minu koer, film- mul ei ole lemmikut, aga 
meeldivad heade lõppudega filmid, mis on südamlikud; raamat- üks väga hea raamat on 
„Valgus sinus eneses“; auto- see, mis sõidab, millel on neli ratast all ja mis on töökorras; 
saade- ei ole lemmikut, vaatan väga vähe televiisorit, aga ehk heategevuslikud saated; värv- 
indigosinine ja kirsipunane; spordiala- ütleks nii nagu Egon ütleb „Sport on minu sõber, mina 

ei torgi teda ja tema mind“      ,  aga kõige lemmikum on rattasõit ja kõige ebameeldivam on 
suusatamine; mänguasi- mulle meeldisid nukuvankrid, aga mitte nendega sõitmine, vaid 
nende parandamine; õppeaine- eesti keel ja kirjandus; kuu- detsember, jõulude aeg; 
aastaaeg- sügis, mis on suve rahmeldamisest ja tuuritamisest rahunev aeg värviliste lehtede 
ja samblalõhnaga. 

10. Millised on hobid? Kui on aega, siis  mulle meeldib teha süüa ja lugeda raamatuid. 

11. Milline on unistus? Unistama peab suurelt, sest muidu nad on ainult soovid. Loodan, et 
kunagi ongi nii, et maailm on parem paik. Et inimeste headust on rohkem ja et nad ei häbene 
seda välja näidata. Olen nii palju kohanud inimesi, kes ei julge olla head. Miskipärast on tihti 
nii, et inimene julgeb olla kuri ja õel, aga ta ei julge olla hea. Häid sõnu on nii raske öelda, 
aga halbu mitte. Kurb… 

12. Mis on sinu meelest inimese parimad omadused? Ausus, lojaalsus. Mulle meeldivad 
inimesed, kes olles sinu sõbrad, on seda ka siis, kui sul on raske aeg ja nad ei muuda vahepeal 
oma suhtumist.  

13. Millised on parimad saavutused? Mul on neid kolm ja nad kasvavad kodus. 

14. Mida teeksid miljoniga? Kui mul oleks miljon eurot, siis ma teaksin täpselt, kuhu ma 
paigutaksin 250 tuhat. Jõulutunneli saates oli poiss, kes seda vajab igaks aastaks, et suureks 
kasvada. See haigus on väga haruldane ja ravi on väga kallis, kuid haigekassa seda ravi ei 
toeta. Kui ma saaksin, siis ma kingiksin sellel lapsele aasta juurde. Miljoni eest saaks aga 4 
aastat…Ma ei tahaks olla selle lapse ema, kes teab, et ravi on, aga seda ei saa…Mulle meeldib 
väga selle aasta Tartu linna otsus annetada ilutulestikule kulutatav raha inglite saatele. See 
on ilus eeskuju. 

15. Mida muudaksid enda juures? Ma arvan, et kõik see, mis minus on, teebki minust minu. 

16. Millised 3 soovi esitaksid kuldkalale? Soovin, et ei oleks haiguseid, et inimesed ei peaks 
tundma nälga ja et maailmas ning hinges oleks rahu. 

17. Viimane meeldejääv kultuurisündmus? Mu viimane kultuurisündmus oli kodus, kui mu 
lapsed tegid kodus teatrit, millele pidi ka pileti ostma. See oli väga huvitav. Sellises teatris 
saan ma päris tihti viibida. 

18. Milline on elu suurim õppetund? Inimesed ei ole alati need, kellena paistavad. Ära hinda 
inimest välise põhjal. 

19. Kas ja millisesse teise riiki asuksid elama, kui oleks võimalus? Olen Eesti patrioot ja ma ei 
tahaksi mujale elama minna ning ei ole ka eriline reisija. Niipea, kui lähen ära, hakkan 
igatsema koju.  



20. Kas sa maagiasse usud? Muidugi usun. Mitte ainult ei usu, vaid ka tean, et see on olemas. 
Usun inimese hingejõudu, usun, et inimene saab ise oma ellu kutsuda häid ja toredaid asju 
ja juba see, et kuidas sina suhtud teistesse, suhtutakse ka sinusse. Kui annad endast head 
välja, siis juhtuvad ka sinuga head asjad ja vastupidi. Maagiat peab oskama ise näha, 
märgata. 

21. Üks soov kooliperele. Üks hästitoimiv pere on kokkuhoidev ja isegi kui tekivad 
arusaamatused, tuleb need lahti rääkida rahulikus õhkkonnas ja leida lahendusi. Soovin, et 
meie koolipere leiaks alati lahendusi ja et me suudaksime üsteise erinevustega leppida.  
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