
 
Lepa Anna sukasäär 

edendamaks Kassari saare omakultuuri ja arengut 
 

 

2005.a. – 5 stipendiumi summas 10 000 krooni 
LIISI KÄÄRAMEES, õpinguteks Tallinna Tehnikaülikooli inseneriõppes ehitusteaduskonna tööstus- ja tsiviilehituse 
erialal 2 970 
KATI LIPP, osalemiseks folkloorifestivalil Hispaanias 1 800 
KRISTJAN LIPP, osalemiseks folkloorifestivalil Hispaanias 1 800 
MAILIS TAMMELEHT, õpinguteks Kuressaare Ametikoolis pagar-kondiitri erialal 2 400 
LIIS VIKERPUUR, enesetäiendamiseks ja ettevalmistuseks vabatahtlikuks teenistuseks Kreekas 1 030 

2006.a. – 1 stipendium ja 1 toetus summas 6 232 krooni 
MAARJA NIIMANN, õpinguteks Austraalias ja Uus-Meremaal YFU Eesti õpilasvahetusprogrammi raames 2 232  
Kassari Haridusselts, Hiiumaa-teemalise lauamängu kirjastamiseks 4 000 

2007.a. – sobivate taotluste puudumisel jäeti stipendiumid välja maksmata 

2008.a. – 1 stipendium summas 3 649 krooni 
EPP KORV, õpinguteks Tartu Ülikoolis proviisori erialal 

2009.a. – 1 stipendium summas 4 100 krooni 
KRISTIINA KASK, õpinguteks vahetusüliõpilasena Debreceni Ülikoolis Ungaris soome-ugri keelte erialal 

2010.a. – 1 stipendium summas 3 900 krooni 
LINDA TIKK, Hiiumaa teemalise lauamängu kujundamiseks 

 

Aastatel 2005 – 2010 eraldati 9 stipendiumi ja 1 toetus summas 27 881 krooni. 

 

2011.a. – taotluste puudumisel jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 

2012.a. – 1 stipendium summas 200 eurot 
MERIKE NIIMANN, kodulooliste uurimistööde „Postiagentuur ja sideteenused Kassaris 20. sajandil“ ning „Kino 
näitamine ja kinos käimine Kassaris 20. sajandil“ tegemiseks 
 

2013.a. – 1 stipendium summas 220 eurot 
MAARJA NIIMANN, õpinguteks Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis ämmaemanda erialal   

2014.a. – taotluste puudumisel jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 

2015.a. – 1 stipendium summas 400 eurot 
ANU HÜLG, "Sõpruse" kolhoosi inimesi ja tegevust jäädvustava koduloolise raamatu toimetamiseks 

2016.a. – taotluste puudumisel stipendiume ei eraldatud, stipendiumisumma jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 

2017.a. – taotluste puudumisel stipendiume ei eraldatud, stipendiumisumma jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 

2018.a. – taotluste puudumisel stipendiume ei eraldatud, stipendiumisumma jäeti reservi järgmiseks jagamiseks 

2019.a. – 1 toetus summas 430 eurot 
Kassari Haridusselts, Kassarist pärit Vabadussõjas ja II maailmasõjas langenud sõjameeste mälestustahvli 
paigaldamiseks 
 

2020.a. – 1 stipendium summas 300 eurot 
JAAGUP KOPLI, jalgpallitreeninguteks FC Flora U19 võistkonnas  
 

2021.a. – jäeti stipendiumideks eraldatud summa reservi järgmiseks jagamiseks 
 

 

Aastatel 2005 – 2021 on eraldatud 13 stipendiumi ja 2 toetust summas 3 331 eurot ja 92 senti. 
 
 
 
 


