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Solistica konkurss jätkab
SÜGis loodud traditsiooni

3

Inglipuu projektiga
täideti 40 kingisoovi
Heategevusprojektiga Inglipuu koguti keerulistes oludes kasvavatele lastele üle
Eesti 1150 kingitust, mis on
omavalitsuste abiga peredeni
toimetatud.
Kuressaare Maxima kaupluses olid Inglipuu heategevusprojekti raames väljas 40
lapse kingisoovid. Annetajate
abiga said need kõik ka täidetud, kinnitas Inglipuu projekti koordinaator Ty Lehtmäe
ja edastas tänusõnad kõigile
annetajatele.
Heategevusprojekti Inglipuu raames koguti sel aastal
jõulukingid 1150 puudust-

kannatavale lapsele üle Eesti.
Kõik abi vajavad lapsed,
kes olid omavalitsuste poolt
koostatud nimekirjades, said
pühadekingituse. Annetusi
sai detsembrikuu jooksul
teha kõigis suuremates Maxima kauplustes üle Eesti.
Ty Lehtmäe Maxima Eestist ütles suure aitäh kõikidele
annetajatele, kes raskustes
peredele rõõmu tegid. “Annetajate abiga on üle 1000
keerulistes oludes pere uue
aasta algus olnud rõõmus ja
üllatusterohke,” sõnas ta.
MM

Valmis kokaraamat
“Perenaiselt perenaisele”

Inspira solist Sandra Kahu (vasakul) võitis viimasel SÜG-is toimunud üleriigilisel solistide konkursil grand prix’. Teda
õnnitleb SÜG-i huvijuht Diana Õun.
FOTO: Irina Mägi

Järgmisel nädalal täidab solistide laul Kuressaare gümnaasiumi õhuruumi. Kaks pikka
päeva, 25.-26. jaanuaril toimub seal Eesti
noorte lauljate konkurss Solistica. Tullakse
kokku üle vabariigi, et vastavalt Alo Mattiiseni ärkamisaegsele hittloole saaks aru anda
Harjumaa ja tarkust toita Tartumaa.
Anneli Tarkmeel
anneli@meiemaa.ee

Lisaks nimetatud maakondadele esindavad oma kodukanti
demovooru seljatanud võistlejad Pärnumaalt, Valgamaalt,
Viljandimaalt, Ida-Virumaalt,
Põlvamaalt, Raplamaalt ja
Saaremaalt.

135 soovijast
valiti välja 48
Ülejärgmisel reedel algava
konkursi Solistica 2013 eelvooru registreerus eelmise
aasta 1. detsembriks 135 so-

listi. Laulude demosalvestusi
saadeti kokku 13 maakonnast.
41 õpetaja poolt juhendatud
noored solistid jagunesid kolme vanusegruppi. Kõige enam,
51 osalejat, registreerus gümnaasiumi vanuserühma. Pisut
vähem ehk 47 lauljat avaldas
soovi osaleda 7.–9. klasside
kategoorias ning eelžürii pidi
parimad leidma 4.–6. klasside vanuserühmas 37 solisti
seast.
Demovooru žürii, kuhu kuulusid muusikaprodutsent Mikk
Targo, laulupedagoog Sirje
Medell ja laulja Marvi Vallas-

te, valis demode põhjal välja
48 noort lauljat, keda järgmise
nädala lõppvoorus näha saab.
“Põhikonkursi žürii on suurem ning demovooru žürii liikmed selle töös ei osale,“ ütles
konkursi üks korraldajatest
Pilvi Karu. “Kokkulepped on
olemas, aga kuna konkursini
on veel pisut aega, siis ei tahaks praegu kindlaid nimesid
välja öelda. Kõik žürii liikmed
on tunnustatud tegijad.“

Tuntud konkurss
uues kuues
Vabariiklik solistikonkurss
on seni toimunud Saaremaa
ühisgümnaasiumi seinte vahel,
viimast korda aasta tagasi.
Toona andsid konkursi läbiviijad teada, et 16. kord jääb neile
viimaseks.
Tänuväärse ürituse korraldamise võttis enda kanda Kuressaare gümnaasium, kuulutades
eelmisel kevadel välja noorte
lauljate võistluse nimekonkur-

Toetust saanud peredes kasvab
1496 alla 19-aastast last.
“Mullu andsime võimaluse
toetust taotleda ka neil lasterikastel perekondadel, kes
varem on juba toetust saanud
ja oma eelmise projekti edukalt
lõpule viinud,” kommenteeris
majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.
“Suurperede vajadused on
erinevad ning seepärast toeta-

me nii isiklikus omandis oleva
elamispinna renoveerimist, uue
soetamist kui ka eluasemelaenu põhiosa jäägi tagasimakset
– sõltub konkreetse pere vajadusest,” lisas Parts.
Keskmine toetuse summa
ühele perele on 6300 eurot ning
kõige rohkem rahuldati taotlusi
Harjumaalt (43), Ida-Virumaalt
(35) ja Pärnumaalt (34).
Toetust saavates peredes oli

si. Võidunime Solistica pakkus
välja Andres Karu, kellel tuli
konkureerida ligi 50 nimepakkumisega.
Sügisel jätkati logokonkursiga, mille võitis kavand
pealkirjaga “Juhe“. Võidutöö
autoriks osutus Kuressaare
gümnaasiumi IT-spetsialist
Gert Lutter, kes töö kaaskirjas
selgitas, et just stiliseeritud
mikrofon viitab kõige selgemini solistide konkursile.
Ehk siis veel pisut kannatust,
et korraldajate sõnul lõppvooru
järgmine suurem laev saaks
edukalt randuda. Laeva ehk
konkursi alapealkiri on “Pianost forteni ehk Laulame mere
vagast va’ljuks“ (saaremurdeliselt III vältes).

keskmine maksustatav tulu
2010. ja 2011. aastal ühe pereliikme kohta 94 eurot kuus,
peredes on keskmiselt viis
last ja elatakse kolmetoalises
elamises, mille suurus on 63
ruutmeetrit. Toetuse saajate
hulgas oli ka 11 peret, kelle
keskmine maksustatav tulu
2010. ja 2011. aastal oli 0
eurot.
MM

USA reisiajakiri soovitab sel aastal külastada Eestit
USA reisiajakiri AFAR avaldas nimekirja paikadest, mida
peaks 2013. aastal külastama.
Teiste huvitavate kohtade
hulgas on ära toodud ka Eesti,
vahendas delfi.ee.
“Pisike Eesti pakub midagi kõigile, näide on pealinn

Tallinn oma traditsioonilise
munakivisillutisega vanalinna, saginat täis kultuuri, elava
ööelu ja kasvava tehnoloogiasektoriga. Minge linnast välja
– proovige jalgrattamatka
lopsakatesse maakohtadesse
ja rannikule. Muhu saarel

ja Saaremaal leiate oivalisi loodusvaateid, võimsaid
keskaegseid varemeid ja pastoraalseid aleveid. Emajõe
kallastel asuvat linna Tartut
tuntakse Eesti vaimse pealinnana,” kirjutab AFAR-i peatoimetaja Julia Cosgrove.

minud raamat kajastab valikuliselt konkursile laekunud
retsepte ning pakub võimaluse ise retsepte üles kirjutada.
Raamatut on kavas jagada
maakonna raamatukogudele,
koolidele ja lasteaedadele.
Raamatu koostasid Helle
Põllu, Imbi Jäe ja Olga Boitsov. Toidud valmistas Juta
Tohver. Pildistas Anu Pink
ja küljendas Anneli Kenk
Saara kirjastusest. Raamatu
väljaandmist toetas Tervise
Arengu Instituut.
MM

Saare koerasportlased
taas pjedestaalil

Kodutoetus seitsmele saare perele
Möödunud aastal sõlmis sihtasutus Kredex lepingu seitsme Saare maakonna perega,
kellele eraldati kodutoetust
kogusummas 44 008 eurot.
Nendes peredes kasvab kokku
37 last.
Eestis kokku sai kodutoetust
300 nelja- ja enamalapselist
perekonda, kellele riik eraldas
elamistingimuste parandamiseks kokku 2,4 miljonit eurot.

Saare, Järva ja Lääne-Viru
maavalitsuse ja tervisenõukogu koostöös valmis kokaraamat “Perenaiselt perenaisele“. Raamatusse on
kogutud valik huvitavaid
retsepte kodumaistest puu- ja
köögiviljadest.
2012. aastal toimunud toidukampaania raames viidi
Järvamaal, Saaremaal ja Lääne-Virumaal läbi retseptikonkurss. Konkursi eesmärk
oli propageerida tervisliku,
lihtsa, toitva ja odava toidu
valmistamist kodumaistest
puu- ja köögiviljadest. Val-

Lisaks Eestile soovitatakse
külastada Sri Lankat, Tšiilit,
Colombiat, Oslot, Birmat,
Iisraeli, Portugali, Amsterdami, Namiibiat, Brasiiliat,
Austraaliat ja Puerto Ricot.
MM

12. jaanuaril sai Saarlaste
Agilityklubi koerasportlaste
uus võistlushooaeg avapaugu
Harjumaal Lool.
TAKO (Tarkade Koerte
Klubi) korraldas oma treeninghallis Lool sõnakuulelikkuse võistluse, mis läheb
ka EKL-i aasta sportkoera
punktiarvestusse. Ühtlasi oli
võistlus TAKO Talvekarika I
etapp. Kohtunikuks oli Vladislava Akimova Lätist.
Meie klubi esindasid Monika Põld koeraga Mainspring
Tjika ning Marika Samlik
koeraga Fiona.
Monika ja Tjika jaoks oli
seekordne võistlus esimene
ametlik ülesastumine sõnakuulelikkuses. Seda suurem
rõõm oli hea tulemuse üle
– alg-klassis saavutati 178
punktiga I järk (kõrgeim järk
sõnakuulelikkuses) ja tuldi
esikohale.
Mõnedel võistlustel on
heaks tavaks, et kohtunik
valib oma lemmiku ehk koera, kel tema arust just sellel
võistlusel on suurim potentsiaal. Aunimetuse “Tulevikulootus” pälvisid seekord
just Monika ja Tjika. Kokku
oli alg-klassis kümme võistluspaari.
Marika ja Fiona võistlevad
võitja-klassis. Kui alg- on

esimene klass, siis võitjaklass on juba raskuselt kolmas (kokku on sõnakuulelikkuses neli erinevad klassi)
ja ka võtted on tunduvalt
keerukamad.
Jällegi suur rõõm võistluspaari ilusa soorituse üle
– Marikale ja Fionale 220,5
punktiga III järk ja pjedestaali kolmas koht. Kokku oli
võitja-klassis neli osalejat.
Saarlaste Agilityklubi

Monika ja Tjika.

