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11.a võitjad

Juht tänab
Tänan Helle Randa ja 

Pilvi Karu Inspira väikeste 
laste kontserdi korraldami-
se eest.

Tänan Pilvi Karu veebi-
lauliku "Sõit, sõit, sõit Sõrve 
poole" esitluskontserdi kor-
raldamise eest.

Tänan segakoor Ave 
lauljaid ja dirigent Mai Ran-
da väga ilusa etteaste eest 
reedesel kontserdil Kures-
saare Kultuurikeskuses.

Õnnitlen meie kooli 
muusikaõpetajaid-koorijuh-
te oma kooriga I kategooria 
saavutamise puhul:

Segakoor Ave - Mai 
Rand, Helle Rand. Neidu-
dekoor Neidis - Laine Lehto. 
Tütarlastekoor Vocaliisa - 
Pilvi Karu, Helle Rand. Saa-
remaa Poistekoor - Veikko 
Lehto. Mudilaskoor Ave Sol-
bemoll - Helle Rand, Mai 
Rand

Tänan 4. klassi noori 
näitlejaid, nende klaasijuha-
tajaid ja Helle Randa toreda 
muusikalise näidendi “Hunt 
ja seitse kitsetalle” etteval-
mistamise eest.

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja

Tänan õpetaja Olle Ara-
kut üle-eestilise üldharidus- 
ja kutsekoolidevahelise in-
telligentse seadme konkursi 
läbiviimise ja KG võistkon-
dade tulemusliku etteval-
mistuse eest ning võistlustel 
hästi esinenud KG õpilasi: 
Riho Eichfuss, Tanel Kuhi, 
Ivar Turja (kõik 11.a), Mih-
kel Aavik, Mait Kaasik, Jaan 
Martin Raik, Janar Tänak, 
Martin Õisnurm (kõik 10.a) 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

Kuressaare Gümnaasiu-
mist olid võistlustules kaks 
meeskonda: 11a meeskond, 
mille  koosseisus olid Riho 
Eichfuss, Tanel Kuhi ja Ivar 
Turja ning 10.a meeskond,  
millesse kuulusid Mihkel 
Aavik, Mait Kaasik, Jaan 
Martin Raik, Janar Tänak ja 
Martin Õisnurm.

Konkursi võitjaks osutus 
meie kooli 11.a klassi mees-
kond, kelle ehitatud seadel-
dis töötas kõige paremini. 
Halvasti ei läinud ka küm-

nendikel, kelle seadmel, eri-
nevalt mõnest konkurendist, 
oli ka töötavaid komponen-
te.

Kõikide osalejate kiitu-
seks tuleb öelda, et pealtnä-
ha lihtne ülesanne oli siiski 
üsna keerulisi  ning ajama-
hukaid lahendusi nõudev. 
Raskusaste oli võrreldav üli-
õpilastele antavate ülesan-
netega ülikoolis.

Olle Arak, 
KG füüsikaõpetaja ja 

robootikaringi juhendaja

KG õpilased olid 
robootikavõistlusel edukad

Laupäeval, 21. mail toi-
mus Kuressaare Gümnaa-
siumis Tallinna Tehnika-
ülikooli  poolt korraldatud 
gümnaasiumidele ja kut-
sekoolidele mõeldud Intel-
ligentse seadme  konkur-
si lõppvaatus - omaloodud 
seadmete esitlus. Kuna eel-
misel aastal õnnestus  Ku-
ressaare Gümnaasiumi abi-
turientide meeskonnal see 
konkurss võita, siis toimus 
selleaastane üritus meie 
koolis.

Ülesandeks oli 2 - 3 kuu 
jooksul valmis ehitada eu-
romüntide sorteerija, mis 
sorteerib mündid vasta-
valt väärtusele ning arves-
tab kokku ka masinast läbi 
läinud rahasumma. Piiran-
guteks olid mõõtmed ning 
baassüsteemiks Eestis val-
mistatud Mehhatroonika 
kodulabor. Algselt osalemist 
planeerinud rohkem kui 
kümnest koolist registree-
rus  laupäevasele kokkusaa-
misele seitsme kooli üheksa 
meeskonda. Seadet esitlesid  
nendest viis meeskonda. 

Kiitus 4. klasside näite-
ringi lastele ja nende juhen-
dajatele õpetajatele Ruth Jas-
minile, Liivi Erlenbachile ja 
Helle Rannale muusikalise 
lavastuse "Hunt ja seise kit-
setalle" eest!

Grete Pihl, 
klassiõpetajate osakonna 

juhataja

Kuukiviklubi kutsub reedel, 27. mail kell 17:00 Vanalinna kohvikusse kõiki enda sõpru, lapseva-
nemaid ja õpetajaid aastale punkti panema ja kooli lõpetavaid kuukivilasi Kuule saatma.

Kavas väike tore koosviibimine koos Kuukiviklubi improetendusega. Kohvikust võimalik osta väi-
ke tee või kohv ja midagi magusat. Kohtume reedel! Kuukiviklubi
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Kolmapäeval, 25. mail 
kell 12:00-17:00 on peagar-
deroobis väljanäitus kõigist 
õppeaasta jooksul unusta-
tud-kaotatud-leitud riideese-
metest, jalanõudest jms.

On võimalus, et just si-
nu kadunud eseme on kee-
gi leidnud ja nüüd ootab see 
omanikku. Ole hea, astu läbi!

Tiiu Smidt, 
haldusjuht

Lühidalt

Laupäeval tähistas oma 25. juubelit Saaremaa Poistekoor. Solist koori vilistlane Preedik Heinmaa. 
Foto: Jaanus Ausmees

START kooli ees START tervisepargi stardijoonel
Klass Esimese grupi stardiaeg * Klass Esimese grupi stardiaeg *
10.a 10:00 10.b 10:00
10.c 10:15 8.a 10:15
8.b 10:25 7.a 10:25
7.b 10:35 5.a 10:35
5.b 10:45 4.a 10:45
6.a 10:55 4.b 10:55
6.b 11:05

Reedene õuesõppepäev KGs
Reede, 27. mai õuesõppe 

päev algab maastikumängu-
ga, mille käigus saab iga osa-
leja ennast ja oma teadmisi 
proovile panna. 

Põhikooli klass jaguneb 4 
grupiks, gümnaasiumi klass 
5 grupiks

Grupid lähevad rajale 
3-minutiliste vahedega

Igal grupil kaasa võtta 
vähemalt 1 kirjutusvahend 
+ A5 kiletasku 

Ei ole halba ilma, on halb 
riietus!

* Grupid lähevad raja-
le iga 3 minuti tagant, seega 

saab iga klass ise edasi arvu-
tada.

Päeva teises osas toimu-
vad linna staadionil järgmi-
sed võistlused:

*  „KG kiireim klass“ - 4 
X 100m gümnaasiumi noor-
mehed 

* 4.- 8. klasside vigurtea-

tevõistlus: 4 poissi + 4 tüd-
rukut

*  „KG kiireim mees“ –
võistlevad 6 kiiremat jooks-
jat

* Stiletojooks
* Rammumehe valimised

Kersti Kirs, 
juht

KG õpilased koolifilmi konkursil 7. filmiga
Koolifilmi konkursile on 

esitatud rekordarv filme ja 
esialgu paistab, et see pu-
rustab eelmiste aastate osa-
lejate hulga. žürii teeb otsu-
se 30. maiks Koolifilm 2011 
auhinnad PEAAUHIND – 
Meistriklass Koolifilm 2011 
konkursi võitjatele (iga ka-
tegooria laureaadid) on au-
hinnaks workshopi stiilis 
meistriklass, mille viivad lä-

bi filmiprofessionaalid. Ees-
märk on pakkuda õpetust 
stsenaariumi, režii, operaa-
toritöö ja helindamise koh-
ta. Enne koolitust toimub 
osalejatega eeltöö, kus noor-
tel palutakse valmistada ette 
teemad ja mõelda võimali-
ke filmistsenaariumite pea-
le. Meistriklassis viimistle-
takse noorte ideid ja mõtteid 
teoorias ning praktikas. See-

pärast selgub ka meistriklas-
si täpne formaat, toimumis-
aeg ja läbiviijad juunis 2011, 
et võtta arvesse kõikide osal-
jate huve, vanuseastet ja va-
rasemat kogemust filmin-
dusega.  ERIPREEMIAD 
Parimad filmid, mille teh-
niline kvaliteet seda lubab, 
linastuvad ETV2-e eetris. 
Selle aasta kõige suurem fil-
mitegu – Filmitalgud! - an-

Sünnipäevad
Katrin Kannik 24.5*
Johannes Kaju 25.5*
Madli-Maria Naulainen 29.5
Mai Rand 30.5
Raili Kaubi 30.5*

Pärlipäev 2011
Direktori vastuvõtt 

2010/2011 õppeaasta KG 
tublimatele   õppimises, 
spordis, muusikas, kunstis, 
huvitegevuses jm toimub 30. 
mail 2011  Angla Pärandkul-
tuurikesksuses.

Kohapeal osaletakse 
ka pärandkultuurikesku-
se käsitöötubades (keraami-
ka, ehete valmistamine, jm) 
tutvutakse Tuulikumäega 
ja mängitakse rahvuslikke 
mänge.

Kutsed osalejatele jao-
tavad klassijuhatajad. Väl-
jasõit Pärlipäevale toimub 
koolimaja eest 30. mail kell 
13:00 (I-IX klass) ja 13:30 (X-
XII klass). 

Maidu Varik, 
õppealajuhataja

nab silmapaistvale noorele 
filmitegijale otsepileti talgu-
tele. www.filmitalgud.ee  
Võistlustöid saab näha aad-
ressil: http://koolifilm.err.
ee/voistlustood  KG filmid 
on: "Vööras", "Pöder", "On 
üks koht", "Paranormaalne 
KGs", "KG visioon", "Rabbit 
hole", "Käia ajal".

Anneli Meisterson, 
noorsootöö osakona juhataja
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Tegevuste plaan 
10. juunini

26. mai, neljapäev
1.-3. kl tunnid; 4.-8., 10.-

11. kl kell 9:00 kohustuslik 
üleminekuarvestus või -ek-
sam; 9. kl konsultatsioonid 
(eesti keel; valikaine); 6. kl 
eesti keele konsultatsioon; 
maavanema vastuvõtt olüm-
piaadivõitjatele ja nende ju-
hendajatele (kutsetega).

27. mai, reede
1.-8.,10. kl tegevuspäev; 

9. kl konsultatsioon (mate-
maatika); 6. kl eesti keele va-
bariiklik tasemetöö; 12. kl 
ajaloo riigieksam; 3. kl öö-
laager.

30. mai, esmaspäev
1.-3. kl tunnid; 4.-8.,10.-

11. kl valikarvestus või -ek-
sam; 12. kl ajaloo riigieksam; 
9. kl konsultatsioonid (ees-
ti keel; matemaatika; valikai-
ne); kutsetega kell 14:00 Pär-
lipäev 2011.

31. mai, teisipäev
1.-8., 10. kl praktika; 9. kl 

konsultatsioonid (eesti keel; 
matemaatika; valikaine).

1. juuni, kolmapäev
1.-8., 10. kl praktika; 9. 

kl konsultatsioon (eesti keel; 
matemaatika; valikaine).

2. juuni, neljapäev
1.-8., 10. kl praktika; 9. kl 

konsultatsioon (eesti keel).
3. juuni, reede
1.-8.,10.-11. kl Tervitus, 

suvele!; 9. kl konsultatsioon 
(eesti keel); 11.-12. kl geo-
graafia riigieksam.

6. juuni, esmaspäev
9. kl põhikooli eesti kee-

le ja kirjanduse eksam; 1.-8., 
10.-11. kl täiendava õppetöö 
algus (kuni 15. juunini).

7. juuni, teisipäev
9. kl konsultatsioon (ma-

temaatika; valikaine); 11.-12. 
kl koolieksam; 12. kl keemia 
riigieksam; 1.-8., 10.-11. kl 
täiendava õppetöö.

8. juuni, kolmapäev
9. kl konsultatsioon (ma-

temaatika); 1.-8., 10.-11. kl 
täiendav õppetöö.

9. juuni, neljapäev
9. kl konsultatsioon (ma-

temaatika); 1.-8. 10.-11. kl 
täiendav õppetöö. 

10. juuni, reede 
9. kl põhikooli matemaa-

tika eksam; 1.-8., 10.-11. kl 
täiendava õppetöö.

Anu Saabas, Maidu Varik, 
õppealajuhatajad

“Söit, söit, söit Sõrve poole” 

„Laulik oli lapse isa, lau-
lik oli lapse ema, laulik lap-
se kiigutaja, laulik piab lap-
sest saama.“

Köik algas niimoodi pih-
ta, et pool aastat tagasi li-
sandus Eesti folkloristide 
serverisse Haldjas uus vee-
bikogumik "Söit, söit, söit 
Sõrve poole", mis sisaldab 
üle 40 Saaremaalt kogu-
tud rahvalaulu. Ega ta nii-
sama lihtsalt sinna ei tekki-
nud, selle taga on mitmete 
kenade inimeste hool ja töö: 
lauliku koostasid Õie Pär-
tel Orissaare lasteaiast ja Es-
ti Koppel Kuressaare Tuulte 
Roosi lasteaiast, kogumiku 
toimetas Janika Oras ERAst, 
head mõtet vedas eest Merit 
Karise.

Tegijad ütlevad kogumi-
ku avasõnas: „Väljaannet te-
hes oli meie eesmärgiks lei-
da viisiga laule, mis sobiksid 
lastele ja lastega laulmiseks. 
Kogumik sisaldab valiku 
traditsiooniliselt lastelaulu-
de hulka kuuluvaid hällilau-
le, hüpitus- ja mängituslau-
le ning ahellaule. Veel oleme 
lastega laulmiseks valinud 
lihtsa sõnumiga regilaulud 

laulust ja laulmisest; kodus-
te tööde laulud või loitsud; 
laulud, kus on juttu loo-
madest; paar kalendrilaulu 
ning tantsu- ja mängulaule. 
Otsisime laulunäiteid või-
malikult kõigist Saaremaa 
kihelkondadest. /.../ Välja-
ande sihtrühmaks on kõik 
Saaremaa pärimusest huvi-
tatud inimesed, eriti muusi-
ka-, algklassi- ja lasteaiaõpe-
tajad ning lapsevanemad. 
Loodame, et selline käepära-
ne kogumik julgustab saar-
lasi ja kõiki teisi pärimuse-
huvilisi kasutama vanu 
laule ja mänge nii lapsi õpe-
tades kui oma kodus.“

Ja edasi läks nii, et lau-
lud tahtsid laulmist, män-
gud mängimist ja pered 
kokku tulemist. Pühapäeva 
pealelõunal kogunesid Ku-
ressaare muusikakooli kam-
mersaali Inspira 6.-7. a laste 
muusikaringi lapsed, Oris-
saare muusikakooli kannel-
dajad ja veel palju rahvast. 
Kõlasid saaremaised kandle-
viisid, vesteti juttu, mängiti 
laulumängu ja kuulati vanu 
salvestusi rahvalauludest, 
mis linti lauldud varem, kui 

tänaste laululaste emad-isad 
sündinud olid. Ja siis laulsid 
lapsed ise neid samu laule, 
needki võeti linti ja saavad 
lisatud peagi ikka samasse 
veebikogumikku vanade lu-
gude kõrvale.

Mina olen rõõmus ja tä-
nulik, et MTÜ Saaremaailm 
võttis sellise koos olemise 
korraldada ja Õie Pärtel oma 
kandleõpilastega kaasa lüüa 
ning Kuressaare muusika-
kooli mehed Ivo Aksiim ja 
Toomas Tang aidata. 

Aitäh Senta, Keidi, Kert-
lyn, Brigite, Neleriin, Liisa, 
Darja-Maria, Klaara Mia, 
Lizbeth, Maru ja Sten-Nor-
met, teiega koos oli tore 
laulda. Kõikidele laululaste-
le, kes kümne aasta jooksul 
tahtnud ja saanud minu juu-
res muusikaringides laulda, 
soovin head teie tegemistes-
se ja tehke neid häid tegusid 
ikka laulud suus!

Ah jaa... selle veebiko-
gumiku leiab üles aadressilt  
http://saaremaa.folklore.ee

Pilvi Karu, 
muusikaringide õpetaja

Lauluõpetaja Pilvi koos laululastega. Foto: Merit Karise 
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Meie kuuendikud võistlesid KEAT-il
Mida teha, kui sõbraga 
juhtub õnnetus? Missugu-
sed reeglid ja nipid on olu-
lised jalgrattasõidul? Kui-
das ühise meeskonnana 
lahendada algul keeruka-
na näivat ülesannet?

Neile ja paljudele muu-
dele küsmustele otsisid 
Saare-, Muhu- ja Hiiumaa 
kuuendate klasside õpilased 
vastust 18. mail Lümandas – 
toimus projekti Kaitse End ja 
Aita Teist (KEAT) suurejoo-
neline lõpuvõistlus.

Kuressaare Gümnaa-
siumi kuuendikud, kes ju-
ba mitme kuu vältel on osa-
lenud Päästeameti ja Eesti 
Politsei koolitustenl ning 
õppinud esmaabi, panid 
võistlusele välja lausa kaks 
võistkonda, kummagi klassi 
au hoidis kaheksa tublit last. 
Päikeselises Lümandas tu-
li lahendada põnevaid üles-
andeid, mille käigus pandi 
proovile osalejate oskused ja 
osavus mitmes erinevas val-
las – staadionile olid omad 
kontrollpunktid, kokku 21, 
paigutanud Punane Rist, Po-
litsei, Päästeamet, Kaitseliit, 
Naiskodukaitse jne. Iga kor-
raldaja tunnustas oma ala 
parimaid võistlejaid, koond-
tulemuste põhjal anti välja 

peaauhind – seekord Hiiu-
maa lastele. 

Pärast võistlust said kõik 
osalejad maitsva lõunasöö-
gi ning tegemist jätkus tur-
vapäev raames veel ohtralt 
– õpetati enesekaitsevõtted, 
näidati, kuidas oma päästjad 
ja kiirabitöötajad tegutsevad 
autoõnnetuse puhul, sai las-

ta püssi, oma silmaga vaa-
data krminalistide tegemi-
si jne. Õhtupoolikul lahkus 
Lümandast seltskond väsi-
nud kuid äärmiselt heatuju-
lisi kuuendikke.

KEAT-il osalesid:
6.a:  Ave Mägi, Kerli 

Adamson, Eva-Maria Kask, 
Sandra Mägi, Vaiko Oder, 

Vot täpselt niimoodi otsitakse kurikaelte sörmejälgi

Marten Mäeots, Kaspar 
Oolup, Sten Luiga

6.b: Katrin Kane, Gerli 
Nelis, Ingrid Pruunlep, Bir-
git Vinn, Risto Lillemets, 
Richard Kesküla, Harlis 
Siinor, Ago Oll

Kaarin Peet, 
juhendaja

305 klassis on alates es-
maspäevast uus õppeva-
hend - kõnepult. Pult val-
mis abiturientide Kerten 
Palumetsa ja Erko Tšernob-
rovkini koostööna meie töö-
õpetuse klassis. Puldil on  
pühendus järeltulevatele 
põlvedele, mis rõhutab ik-
ka seda, kui raske on nä-
ha probleemi ja kui me seda 
ühel hetkel nägema hakka-
me, siis käivitub protsess, 
mis märkamatult juhib meid 
probleemist välja. Aitäh, Er-
ko ja Kerten!

Marit Tarkin 
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INSPIRA tublimate õpilaste tulemused 2010/11
Õpetaja Helle 
Ranna õpilased

Laura Põder Hõbetäht I-
II koht maakondlikul solisti-
de ja duettide konkursil; 6.ab 
ansambel Grazioso Pronks-
täht (Minni Tang, Kerli 
Adamson, Greete Paaskivi, 
Brigita Tool, Claudia Rah-
nel, Grete Kaal) II koht maa-
kondlikul vokaalansambli-
te konkursil; 4.ab ansambel 
Pronkstäht (Karmel Aeg, Jo-
hanna Arak, Lisanna Him-
mist, Eliisa Laur, Eliise Ma-
ripuu, Carolina Rahnel, Laes 
Oskar Raun, Jürgen Saks, 
Liis Sannik, Hanna Tammel, 
Kerstin Tang) III koht maa-
kondlikul vokaalansamb-
lite konkursil; Oliver Lep-
pik (koolieelik) Pronkstäht 
III koht Poistelaul 2011 maa-
kondlikus eelvoorus, Pa-
rim laululaps lauluvõistlu-
sel KuresStaar 2011; Anabel 
Lanna Täheke Parim laulu-
laps lauluvõistlusel Kures-
Staar 2011; Sigrid Kaevand 
Täheke I koht lauluvõistlu-
sel KG laululind 2011, Osale-
mine lauluvõistlusel Kures-
Staar 2011; Anna Lee Schiff 
Täheke II koht lauluvõitlu-
sel KG laululind 2011; Osa-
lemine lauluvõistlusel Ku-
resStaar 2011; Sandra Loik 
Täheke III koht lauluvõist-
lusel KG laululind, Osale-
mine lauluvõistlusel Kures-
Staar 2011; 
Kooride tulemused

MK Ave Sol -bemoll 
– omistatud 1. kategooria 
Hõbetäht; Tütarlastekoor 
Vocaliisa – omistatud 1. ka-
tegooria Hõbetäht.

Õpetaja Mai 
Ranna õpilased
Ansamblite tulemused 

Inspira neidude ans 
Pronkstäht (Küllike Tint, 
Triin Lõhmus, Helena Pih-
las, Estella Avik, Kai-
re Raudsepp, Pirgit Põld) 
II koht maakondlikul vo-
kaalansamblite konkursil; 
Kooride tulemused

Segakoor Ave – omista-

tud 1. kategooria Hõbetäht 
II koht M. Härma nim va-
bariikliku segakooride kon-
kursil.

Õpetaja Veikko 
Lehto õpilased
Ansamblite tulemused 

5. kl ans Mönu Pronks-
täht (Carmen Verhovitš, 
Cristo Prostang, Ann Suur-
hans, Grete Salumägi, Mer-
lin Sepp, Kateriine Püüa) 
I koht maakondlikul vo-
kaalansamblite konkursil (B 
kat); 
Kooride tulemused

Saaremaa Poistekoor –  
omistatud 1. kategooria Hõ-
betäht.

Õpetaja Pilvi 
Karu õpilased

Kristiin Koppel (SÜG) 
Kuldtäht ERR lauluvõistlus 
Laulukarussell 2010 poolfi-
nalist; I-II koht maakondli-
kul solistide ja duettide kon-
kursil, II koht maakondlikul 
solistide ja duettide konkur-
sil, 9. koht üleriigilisel solis-
tide ja duettide konkursil, I 
koht ansambli Särts koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, I koht 
ansambli Särts koosseisus 
üleriigilisel vokaalansamb-
lite konkursil, Tubli esineja; 

Maria Pihlak (SÜG) 
Kuldtäht III koht maakond-
likul solistide ja duettide 
konkursil, I koht ansambli 
Särts koosseisus maakond-
likul vokaalansamblite kon-
kursil, I koht ansambli Särts 
koosseisus üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil, 
III koht üleriigilisel duettide 
konkursil, Tubli esineja; 

Reet Koppel (SÜG) 
Kuldtäht I koht maakond-
likul solistide ja duettide 
konkursil, 9. koht üleriigili-
sel solistide ja duettide kon-
kursil, I koht ansambli Särts 
koosseisus maakondlikul 
vokaalansamblite konkursil, 
I koht ansambli Särts koos-
seisus üleriigilisel vokaalan-
samblite konkursil, Tubli 
esineja; 

Kristina Liiv (KG) Kuld-
täht II koht maakondlikul 
solistide ja duettide kon-
kursil, I koht ansambli Särts 
koosseisus maakondlikul 
vokaalansamblite konkursil, 
I koht ansambli Särts koos-
seisus üleriigilisel vokaalan-
samblite konkursil, Tubli 
esineja; 

Alice Berens (SÜG) 
Kuldtäht III koht maakond-
likul solistide ja duettide 
konkursil, I koht ansambli 
Särts koosseisus maakond-
likul vokaalansamblite kon-
kursil, I koht ansambli Särts 
koosseisus üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil, 
Tubli esineja; 

Sandra Aulik (SÜG) 
Kuldtäht I koht ansambli 
Särts koosseisus maakond-
likul vokaalansamblite kon-
kursil, I koht ansambli Särts 
koosseisus üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil; 
Kärt Männa (SÜG) Hõbetäht 
I-II koht maakondlikul solis-
tide ja duettide konkursil, 4. 
koht ja eripreemia üleriigili-
sel solistide ja duettide kon-
kursil, Tubli esineja; Greete 
Paaskivi (KG) Hõbetäht III 
koht maakondlikul solistide 
ja duettide konkursil, II koht 
ansambli Grazioso koossei-
sus (juh Helle Rand) maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil, III koht üleriigili-
sel duettide konkursil, Tub-
li esineja; Kerstin Tang (KG) 
Hõbetäht ERR lauluvõistlu-
se Laulukarussell 2010 pool-
finalist, II koht ansambli Sä-
de koosseisus maakondlikul 
vokaalansamblite konkur-
sil, Parim laululaps laulu-
võistlusel KuresStaar 2011, 
Tubli esineja; Sandra Kahu 
(SÜG) Hõbetäht I koht maa-
kondlikul solistide ja duet-
tide konkursil, II koht Stan-
ford Music' lauluvõistlusel, 
Tubli esineja; Henri Pao-
mees (SÜG) Hõbetäht II 
koht ansambli Säde koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, I koht 
Poistelaul 2011 maakond-
likus eelvoorus, Poistelaul 

2011 poolfinalist, I koht lau-
luvõistlusel SÜG-i Laululind 
2011, Tubli esineja; Katerii-
ne Püüa (KG) Pronkstäht 
II koht maakondlikul solis-
tide ja duettide konkursil, II 
koht ansambli Säde koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, I koht 
ansambli Mönu koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, Tubli 
esineja; Jaan-Eerik Aardam 
(Leisi Keskkool) Pronkstäht 
Stanford Music' lauluvõist-
luse finalist, II koht Pois-
telaul 2011 maakondlikus 
eelvoorus, Poistelaul 2011 
poolfinalist, Tubli esineja; 
Karl Jõgi (KG) Pronkstäht II 
koht ansambli Säde koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, I koht 
lauluvõistlusel KG Laulu-
lind 2011, KuresStaar 2011 
– parim laululaps, Tubli esi-
neja; Johanna Rasu (KVK) 
Pronkstäht II koht ansamb-
li Säde koosseisus maakond-
likul vokaalansamblite kon-
kursil, Tubli esineja; Karmel 
Pea (SÜG) Täheke Stanford 
Music lauluvõistluse pool-
finalist, Tubli esineja; Kata-
riina Karu ja Sander Sepp – 
tublid abilised Täheke; 
Ansamblite tulemused 

Ansambel Särts (Kristiin 
Koppel, Maria Pihlak, Reet 
Koppel, Kristina Liiv, Alice 
Berens, Sandra Aulik) I koht 
maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil I koht ja 
eripreemia „Absoluutselt“ 
üleriigilisel vokaalansambli-
te konkursil; Ansambel Säde 
(Kerstin Tang, Johanna Ra-
su, Kateriine Püüa, Karl Jõgi, 
Henri Paomees) II koht maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil.

Õpetaja Laine 
Lehto õpilased

Eerik Heinmaa (Saare-
maa Poistekoor) Hõbetäht 
II koht Poistelaul 2011 maa-
kondlikus eelvoorus, III koht 
Poistelaul 2011 poolfinaa-
lis, II koht Poistelaul 2011 fi-
naalis, Tubli Saaremaa Pois-
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INSPIRA tublimate õpilaste tulemused 2010/11
tekoori mudilaskoori laulja; 

Thomas Hendrik Liiv 
(Saaremaa Poistekoor) Hõ-
betäht I koht Poistelaul 2011 
maakondlikus eelvoorus, 
Poistelaul 2011 poolfinalist, 
Parim laululaps lauluvõist-
lusel KuresStaar 2011 (juh E. 
Kask), Tubli Saaremaa Pois-
tekoori mudilaskoori laulja; 

Kristin Kurvits (Kihel-
konna Kool) Hõbetäht I koht 
duettide arvestuses maa-
kondlikul solistide ja duetti-
de konkursil III koht solisti-
de arvestuses maakondlikul 
solistide ja duettide kon-
kursil, IV koht üleriigilisel 
duettide konkursil, I koht 
Lääne-Saaremaa laste laulu-
võistlusel "Rannalapse lau-
lud"; Grete Reinsoo (Kihel-
konna Kool) Hõbetäht I koht 
duettide arvestuses maa-
kondlikul solistide ja duet-
tide konkursil, IV koht üle-
riigilisel duettide konkursil, 
I koht Lääne-Saaremaa laste 
lauluvõistlusel "Rannalapse 
laulud"; 

Risto Paiste (KG) Hõ-
betäht III koht duettide ar-
vestuses maakondlikul so-
listide ja duettide konkursil, 
7.-8. koht duettide arvestu-
ses üleriigilisel solistide ja 
duettide konkursil, II koht 
segaansambli Sa:rlaine koos-
seisus maakondlikul vo-
kaalansamblite konkursil, 4. 
koht segaansambli Sa:rlaine 
koosseisus üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil, 
III koht Poistelaul 2011 maa-
kondlikus eelvoorus, Pois-
telaul 2011 poolfinalist, III 
koht Poistelaul 2011 finaalis, 
4. koht ja publiku lemmik 
Stanford Music lauluvõistlu-
se finaalis, 2. koht segakoo-
ri Ave kooseisus M. Härma 
nim üleriigilisel segakoori-
de konkursil (juh M. Rand), 

Tubli segakoori Ave laulja – 
1. kategooria, Tubli esineja; 

Maarja-Liis Mereäär 
(KG) Hõbetäht I koht duetti-
de arvestuses maakondlikul 
solistide ja duettide konkur-
sil, III koht duettide arvestu-
ses maakondlikul solistide 
ja duettide konkursil, 7.-8. 
koht duettide arvestuses üle-
riigilisel solistide ja duetti-
de konkursil, 10. koht duet-
tide arvestuses üleriigilisel 
solistide ja duettide kon-
kursil, II koht segaansamb-
li Sa:rlaine koosseisus maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil, 4. koht segaan-
sambli Sa:rlaine koosseisus 
üleriigilisel vokaalansamb-
lite konkursil, Tubli neidu-
dekoori Neidis ja Saaremaa 
Neidudekoori laulja – 1. ka-
tegooria, Tubli esineja; 

Erkki Etverk (KG) Hõ-
betäht II koht segaansamb-
li Sa:rlaine koosseisus maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil, 4. koht segaan-
sambli Sa:rlaine koosseisus 
üleriigilisel vokaalansamb-
lite konkursil, 2. koht se-
gakoori Ave kooseisus M. 
Härma nim üleriigilisel se-
gakooride konkursil (juh M. 
Rand), Tubli segakoor Ave 
laulja – 1. kategooria, Tubli 
esineja; 

Mihkel Vendel (KG) Hõ-
betäht II koht segaansamb-
li Sa:rlaine koosseisus maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil, 4. koht segaan-
sambli Sa:rlaine koosseisus 
üleriigilisel vokaalansamb-
lite konkursil, 2. koht se-
gakoori Ave kooseisus M. 
Härma nim üleriigilisel se-
gakooride konkursil (juh 
M. Rand), Tubli segakoor 
Ave ja Saaremaa Poistekoo-
ri laulja – 1. kategooria, Tub-
li esineja; 

Keidi Saks (KG) Hõbe-
täht I koht duettide arvestu-
ses maakondlikul solistide ja 
duettide konkursil, III koht 
solistide arvestuses maa-
kondlikul solistide ja duetti-
de konkursil, 10. koht duet-
tide arvestuses üleriigilisel 
solistide ja duettide kon-
kursil, II koht segaansamb-
li Sa:rlaine koosseisus maa-
kondlikul vokaalansamblite 
konkursil, 4. koht segaan-
sambli Sa:rlaine koosseisus 
üleriigilisel vokaalansamb-
lite konkursil, Stanford Mu-
sic lauluvõistluse poolfi-
nalist, Tubli neidudekoori 
Neidis ja Saaremaa Neidu-
dekoori laulja – 1. kategoo-
ria, Tubli esineja; Elisa Ling 
(KG) Hõbetäht II koht se-
gaansambli Sa:rlaine koos-
seisus maakondlikul vo-
kaalansamblite konkursil, 4. 
koht segaansambli Sa:rlaine 
koosseisus üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil, 
Tubli neidudekoori Neidis 
ja Saaremaa Neidudekoori 
laulja – 1. kategooria, Tub-
li esineja; Anett Sirgo (KG) 
Hõbetäht II koht segaan-
sambli Sa:rlaine koossei-
sus maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, 4. koht 
segaansambli Sa:rlaine koos-
seisus üleriigilisel vokaalan-
samblite konkursil, Stanford 
Music lauluvõistluse pool-
finalist, Tubli neidudekoori 
Neidis ja Saaremaa Neidu-
dekoori laulja – 1. kategoo-
ria; Andreas Hõlpus (Kures-
saare Ametikool) Hõbetäht 
10. koht solistide arvestuses 
üleriigilisel solistide ja duet-
tide konkursil, I koht Pois-
telaul 2011 maakondlikus 
eelvoorus, Poistelaul 2011 
poolfinalist, Stanford Music 
lauluvõistluse poolfinalist, 
Tubli esineja; Sten-Erik Liiv 

(KG) Pronkstäht Grand Prix 
lauluvõistlusel KG Laulu-
lind 2011, II koht Poistelaul 
2011 maakondlikus eelvoo-
rus, Poistelaul 2011 poolfina-
list, Parim laululaps laulu-
võistlusel KuresStaar 2011; 
Peeter Kaju (KG) Pronks-
täht III koht Poistelaul 2011 
maakondlikus eelvoorus, 
Poistelaul 2011 poolfina-
list, Osalemine lauluvõistlu-
sel KuresStaar 2011; Merilin 
Mälk (KG) Täheke II koht 
lauluvõistlusel KG Laulu-
lind 2011, Osalemine laulu-
võistlusel KuresStaar 2011, 
Tubli mudilaskoori Ave Sol-
bemoll laulja – 1. kategoo-
ria (juh H. Rand, M. Rand); 
Gretten Vaga (KG) Täheke 
III koht lauluvõistlusel KG 
Laululind 2011, Tubli muu-
sikaringi laulja-pillimängija, 
Tubli mudilaskoori Ave Sol-
bemoll laulja – 1. kategoo-
ria (juh H. Rand, M. Rand), 
Tubli esineja; Kertu Laasma 
(KG) Täheke 4. koht solistide 
arvestuses maakondlikul so-
listide ja duettide konkursil, 
Tubli tütarlastekoori Voca-
liisa ja segakoori Ave laul-
ja – 1.kategooria (juh P. Ka-
ru, H. Rand, M. Rand), Tubli 
esineja.
Ansamblite tulemused 

Ans. Sa:rlaine Ins-
pira hõbetäht (Keidi Saks, 
Anett Sirgo, Elisa Ling, 
Maarja-Liis Mereäär, 

Risto Paiste, Erkki Et-
verk, Mihkel Vendel), II koht 
maakondlikul vokaalan-
samblite konkursil, 4. koht 
ja eripreemia üleriigilisel vo-
kaalansamblite konkursil.
Kooride tulemused

Neidudekoor Neidis – 
omistatud I kategooria Ins-
pira hõbetäht

Veikko Lehto, 
muusikaosakonna juhataja


