
NOORTE
TÄNUÕHTU

Eeskujulike saavutuste eest tänavad:

Orissaare Gümnaasium, Orissaare Spordikool ja 
Orissaare Muusikakool



NOORED



Kristiina 
Kesküla

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ kooli õpilasesinduse 

president

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil





Andri 
Truumees

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht maakondlikul 
põhikoolide võistlusmängul  
“Koolivikker 2017”

○ 2. koht “Päkapikuturniir”

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil





Lehte 
Lehtjõe

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht kuulitõukes ja 
2. koht 100 m jooksus 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel





Eke 
Rüütel

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht “Päkapikuturniir”
○ 1. koht Saaremaa 

B-vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

● SPORDIKOOL

○ U14 Eesti koondise 
kandidaat korvpallis





Kristofer 
Kollo

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht saaremaa B 
vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ 2. koht maakondlikul 
koolinoorte jooksukrossil

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

○ 2. koht 300 m jooksus ja 2. 
koht kõrgushüppes 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel





Lissel Lee
Tamtik

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht 60m tõkkejooksus, 1. koht 

kaugushüppes, 1. koht

○ kuulitõukes saaremaa koolinoorte 

sisekergejõustiku

○ meistrivõistlustel

○ 1. koht maakonna põhikoolide 

võistlusmängus “Koolivikker 2017”

○ 1. koht 60 m jooksus tv 10 

olümpiastarti saaremaa etapil

○ 2. koht õpioskuste võistlusel 6. 

klassidele

○ 2. koht maakondlikul minivõrkpalli 

võistlusel

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 

teatekrossil

○ osalemine maakondlikul 

bioloogiaolümpiaadil





Kaur 
Kurg

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht “Päkapikuturniiril”

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht 60 m jooksus 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel



Ragnar 
Kurg

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 4.klassi kiituskirjaga

○ 2.koht vabariiklikul 
robootikavõistlusel „Dashi 
väljakutse“

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ kooli esindamine 
maakondlikul 
ettelugemisvõistlusel





Karl 
Õunapuu

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht kuulitõukes 

saaremaa koolinoorte 
sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 2. koht “Päkapikuturniiril”



Kärt 
Õunapuu

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM
○ sportlik eeskuju 2018
○ 1. koht 60m jooksus ja 1. 

koht kaugushüppes 
Saaremaa koolinoorte 
sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 1. koht 100 m jooksus ja 2. 
koht kaugushüppes 
Saaremaa 
meistrivõistlustel 
kergejõustikus

● SPORDIKOOL
○ 3. koht

Saarte mängud - naiste 
kaugushüppes  tulemusega 
5,45





Madis 
Mägi 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 

teatekrossil

○ 2. koht TipaTapa jalgpalliturniiril

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 

kergejõustiku meistrivõistlustel 

pendelteatejooksus

● SPORDIKOOL

○ 1. Koht 

Läänemaa MV 

maadluses  -29 kg

○ 2. Koht 

46. A. Abergi mälestusvõistlustel   

-29 kg   

○ 2. Koht

"Dünamo" turniir  -30 kg 





Kristean 
Steinberg-

Elstrok 

 
 

● SPORDIKOOL

○ 2. koht
Läänemaa MV maadluses 
-29 kg 



Gregor 
Andreas 
Amelkin

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht “Päkapikuturniiril”

○ 1. koht saaremaa 
B-vanusegrupi korvpalli 

meistrivõistlustel

● SPORDIKOOL

○ 3. koht
46. A. Abergi 
mälestusvõistlustel  -60 kg   

○ 2. koht
Läänemaa MV maadluses 
-60 kg 



Karli 
Kaal 

 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht “Päkapikuturniir”

● SPORDIKOOL

○ 2. koht
Läänemaa MV maadluses 
-55 kg 





Armo 
Jõeäär 

 
 

 
 

● SPORDIKOOL

○ 2. koht
Läänemaa MV maadluses 
-47 kg 



Harles 
Aasa 

 

● SPORDIKOOL

○ 1. koht
Läänemaa MV maadluses  
+46 kg   



U12 
korvpallivõistkond 

kooseisus: 
Oskar Maripuu, 

Tanel Kreem, 
Timo Tänav,

Rasmus Olop, 
Egert Tambur, 

Rasmus Tambur, 
Andri Truumees, 

Margus Mägi, 
Karl-Hendrik Mäeots 

ja Ardi Kald
 
 
 

 
 

● SPORDIKOOL

○ 1. koht
“Suure Töllu Cup” 

○ 2. koht
NMKY Easter Tournament 



















Margus 
Mägi

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht “päkapikuturniiril”

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril



Ardi 
Kald

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht “päkapikuturniiril”
○ 3. koht maakondlikul 

koolinoorte teatekrossil

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil



Elari 
Rei

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

● SPORDIKOOL

○ 1. Koht
Saaremaa MV korvpallis 



Tarmo 
Väli

 
 
 

 
 

● SPORDIKOOL

○ 1. koht
Saaremaa MV korvpallis 
GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil 



Eero 
Heinsalu

 
 
 

 
 

● SPORDIKOOL

○ 1. koht
Saaremaa MV korvpallis 





Ilmar 
Vidres 

Kütt

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 4.klassi 
kiituskirjaga

○ 2. koht vabariiklikul 
robootikavõistlusel „Dashi 
väljakutse”

○ 2. koht kõrgushüppes 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 2. koht maakondlikel 
d-klassi kergejõustiku 
meistrivõistlustel 
pendelteatejooksus

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil





Elisabeth 
Ige

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 4. klassi kiituskirjaga

○ 1. koht ja 2. koht 3. – 5. klassi 
tüdrukute jalgpalliturniiril 
“Tuule Cup”

○ 2. koht TipaTapa 

jalgpalliturniiril

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil





Sandra 
Leht

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 4.klassi kiituskirjaga

○ kooli esindamine 
maakondlikul 
ettelugemisvõistlusel





Hindrek 
Ansper

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 4.klassi 

kiituskirjaga

○ 2.koht vabariiklikul 
robootikavõistlusel „Dashi 
väljakutse”



Kätriin 
Kald

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 6.klassi 
kiituskirjaga

○ maakondlike 
näitemängupäevade 
laureaat





Hiie-Helena 
Sünter

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 7.klassi 
kiituskirjaga

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
füüsikaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
keemiaolümpiaadil



Liisa - 
Katariina 

Sünter

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 6.klassi kiituskirjaga

○ 2. kooliastme parim õppur 2018

○ 1. koht maakondlikul 

matemaatikaolümpiaadil

○ 1. koht maakonaa põhikoolide 

võistlusmängus “Koolivikker 2017”

○ 2. koht õpioskuste võistlusel 6. 

Klassidele

○ osalemine maakondlikul inglise 

keele olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 

bioloogiaolümpiaadil

○ maakonna näitemängupäevade 

laureaat (meeldejääva rolli 

preemia)





Eva Kätliin 
Leidas

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht ja 2. koht 3.-5. klassi 

tüdrukute jalgpalliturniiril

“Tuule Cup”

○ 2. koht maakondlikel D-klassi 

kergejõustiku meistrivõistlustel 

pendelteatejooksus

● MUUSIKAKOOL

○ Vabariiklik pianistide konkurss 

"Eesti kõla VI"- eripreemia. Oma 

vanuserühmas parima Eesti 

helilooja teose esituse eest

○ Vabariiklik pianistide 

internetikonkurss "Klaveriloomad. 

Elu muusikas". Saaremaa piirkonna 

peapreemia





Meele 
Kelder

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht ja 2. koht 3.-5. klassi 

tüdrukute jalgpalliturniiril "Tuule 

Cup"

○ 2. koht maakondlikel D-klassi 

kergejõustiku meistrivõistlustel 

pendelteatejooksus

● MUUSIKAKOOL

○ Vabariiklik pianistide konkurss 

"Eesti kõla VI". Diplom oma 

vanuserühmas

○ Vabariiklik pianistide 

internetikonkurss "Klaveriloomad. 

Elu muusikas". Eripreemia

○ Vabariiklik R.Tobiase nim. 

klaveriõpilaste konkurss. 

Eripreemia kogu kava hea esituse 

eest





Lagle 
Levit

● MUUSIKAKOOL

○ Vabariiklik pianistide 

internetikonkurss 
"Klaveriloomad. Elu 
muusikas".
Esimeste sammude 
eripreemia.





Saara 
Kärner

● MUUSIKAKOOL

○ Vabariiklik R.Tobiase nim. 
klaveriõpilaste konkurss. 
Eripreemia kogu kava hea 
esituse eest





Iris 
Sepping

● MUUSIKAKOOL

○ 2.koht Saaremaa noorte 
solistide konkursil 
KEVADÜMIN 2018 
vanuserühmas 11-13



Brita 
Ligi

● GÜMNAASIUM

○ maakondlike 
näitemängupäevade 
laureaat

○ 2. koht õpioskuste 
võistlusel 6. klassidele

● MUUSIKAKOOL

○ Eripreemia laulu ja 
kandlemängu mõnusa 
sobitamise eest. 
Kandled I Suur Üleriigiline 
Võistumängimine 20. 
aprillil 2018 
Pärimusmuusika Aidas





Triinu 
Rajanok

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 7.klassi kiituskirjaga





Karolina 
Nõu

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 7.klassi 

kiituskirjaga

○ osalemine maakondlikul 
inglise keele olümpiaadil





Eti 
Ligi

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 8. klassi kiituskirjaga

○ osalemine maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
geograafiaolümpiaadil





Sandra 
Stahhiv

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 7.klassi kiituskirjaga

○ 1. koht maakondlikul koolinoorte 
jooksukrossil

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 
teatekrossil

○ 2. koht 60 m jooksus, 3. koht 
kuulitõukes saaremaa koolinoorte 
sisekergejõustiku meistrivõistlustel

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil





Johanna 
Nõukas

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas 9. klassi kiituskirjaga

○ väljavalitud töö vabariiklikul 

konkursil “Minu kodukoha 100 

kunstiteost Eestile”

○ 1. koht maakondlikul põhikoolide 

võistlusmängul  “Koolivikker 2017”

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 

teatekrossil

○ 1. koht 600 m jooksus, 1. koht 

tõkkejooksus ja 2. koht 

kaugushüppes saaremaa 

koolinoorte sisekergejõustiku 

meistrivõistlustel

○ osalemine maakondlikul 

matemaatikaolümpiaadil





Meriliis 
Kivimägi

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ parim huvitegevuses 2018
○ lõpetas 7.klassi kiituskirjaga
○ grand prix maakondlikul noorte etlejate 

konkursil “koidulauliku valgel”
○ 3.koht vabariiklikul noorte etlejate 

konkursil “koidulauliku valgel”
○ eripreemia vendade liivide etluskonkursil
○ 1. koht maakonna põhikoolide 

võistlusmängus “Koolivikker 2017”
○ 2.- 4. koht maakondlikul ajaloo - 

olümpiaadil
○ 2. koht 600m jooksus, 2. koht 

teivashüppes, 4. koht tõkkejooksus 
saaremaa koolinoorte sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 2. koht teivashüppes tv 10 olümpiastarti 
saaremaa etapil

○ osalemine maakondlikul eesti keele 
olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ meeldejääva rolli preemia maakondlikel 
näitemängupäevadel





Saara 
Väli

● GÜMNAASIUM

○ 3.kooliastme parim õppur 2018
○ lõpetas 9.klassi kiituskirjaga
○ väljavalitud töö vabariiklikul 

konkursil “minu kodukoha 100 
kunstiteost eestile” parim kodutöö 

○ vabariiklikul kunstiõpetuse 
olümpiaadil E. Haameri nimelisel  
õpilaste kunstikonkursi eripreemia

○ 1. koht 10-15 a grupis tartu 
kunstikooli kunstikonkursil

○ 1. koht maakondlikul põhikoolide 
võistlusmängul  “Koolivikker 2017”

○ 2.-3. koht maakondlikul 
kunstiõpetuse olümpiaadil

○ 2. koht maakondlikul 
geograafiaolümpiaadil

○ maakondlike näitemängupäevade 
eripreemia

○ kirjastuse „varrak“ auhind 
vabariiklikul kunstikonkursil „metsa 
väärtus“





Lisell 
Reinmets

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas x klassi 
kiituskirjaga

○ 3. koht saaremaa koolide 5. 

Jäljendusvaadendil

○ osalemine maakondlikul 
majandusolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
füüsikaolümpiaadil





Karoliine 
Kaljuste

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht maakondlikul inglise 
keele olümpiaadil

○ 3. koht maakondlikul eesti 
keele olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil





Kadri 
Ligi

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht maakondlikul eesti 
keele olümpiaadil

○ 3. koht maakondlikul inglise 

keele olümpiaadil

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

○ osalemine vabariikliku 
eesti keele olümpiaadi 
lõppvoorul





Kaire 
Looris

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht koolikilva 
maakondlikus voorus

○ maakonna esindamine 
koolikilva vabariiklikul 
võistlusel

○ 2. - 3. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
majandusolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
ajaloo olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
eesti keele olümpiaadil



Danel 
Tiitma

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 4. koht (3. järgu diplom) 
vabariikliku 
majandusolümpiaadi 
lõppvoorul

○ 1. koht maakondlikul 
füüsikaolümpiaadil

○ 1. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ 1. koht koolikilva 
maakondlikus voorus

○ 2. koht maakondlikul 
keemiaolümpiaadil

○ 2. koht maakondlikul 
majandusolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul inglise 
keele olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
geograafiaolümpiaadil



Tiina 
Margaret 

Tänak

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas gümnaasiumi 
kuldmedaliga

○ kooli ja maakonna 
esindamine keemiavõistluse 
„Kolb” lõppvõistlusel

○ osalemine maakondlikul 
inglise keele olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil





Ott 
Kärner

● GÜMNAASIUM

○ lõpetas gümnaasiumi kuldmedaliga
○ 4.kooliastme parim õppur 2018
○ 1. koht maakondlikul 

matemaatikaolümpiaadil
○ 1. koht maakondlikul 

majandusolümpiaadil
○ kooli ja maakonna esindamine 

keemiavõistluse „kolb” lõppvõistlusel
○ 2. koht maakondlikul 

bioloogiaolümüpiaadil
○ 2. koht maakondlikul 

geograafiaolümpiaadil
○ maakonna ja kooli esindamine 

vabariikliku majandusolümpiaadi 
lõppvoorul

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 
teatekrossil

○ osalemine maakondlikul eesti keele 
olümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
keemiaolümpiaadil

○ osalemine teadusharidussaates 
„Rakett“





JUHENDAJAD



Margot 
Ansper

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 2. koht maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil



Juunika 
Hõbenael

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul eesti 
keele olümpiaadil

○ 3. koht maakondlikul eesti 
keele olümpiaadil

○ osalemine vabariikliku eesti 
keele olümpiaadi lõppvoorul



Katrin 
Jõgi

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ maakonna ja kooli esindamine 
vabariikliku keemiavõistluse „Kolb” 
lõppvõistlusel

○ 2. koht maakondlikul 
keemiaolümpiaadil



Helve 
Kaasik

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul inglise 
keele olümpiaadil

○ 3. koht maakondlikul inglise 
keele olümpiaadil



Signe 
Kivimägi

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ grand prix maakondlikul 
noorte etlejate konkursil 
“Koidulauliku valgel”

○ 3. koht vabariiklikul noorte 
etlejate konkursil 
“Koidulauliku valgel”

○ eripreemia vendade Liivide 
etluskonkursil



Hilde 
Kurg

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul 
füüsikaolümpiaadil

○ 2. koht maakondlikul 
füüsikaolümpiaadil

○ 2.koht vabariiklikul 
robootikavõistlusel „Dashi 
väljakutse”





Kateriin 
Kuusk

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 3. - 5. klassi tüdrukute 
jalgpalliturniiril “Tuule Cup”

○ spordivõistlusel tv 10 olümpiastarti
○ maakondlikul koolinoorte 

jooksukrossil
○ maakondlikul koolinoorte 

teatekrossil
○ maakondlikul minivõrkpalli võistlusel
○ saaremaa koolinoorte 

sisekergejõustiku meistrivõistlustel
○ saaremaa meistrivõistlustel 

kergejõustikus b ja c vanuseklassis
○ saaremaa meistrivõsitlustel 

kergejõustikus meestele ja naistele
○ saaremaa kergejõustiku 

meistrivõistlustel d-klassis
○ TipaTapa jalgpalliturniiril





Marika 
Lass

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ 2. koht õpioskuste võistlusel 
6.klassidele



Liis 
Laul

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ 1. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ 2. – 3. koht maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil

○ maakonna ja kooli 
esindamine vabariiklikul 
matemaatikaolümpiaadil





Hele 
Lehari

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul 
põhikoolide võistlusmängul 
“Koolivikker 2017”



Ivo 
Maripuu

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht koolikilva 
maakondlikus voorus

○ 2.- 4. koht maakondlikul 
ajaloo - olümpiaadil



Külli 
Rihvk

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht maakondlikul 
majandusolümpiaadil

○ 2. koht maakondlikul 
geograafiaolümpiaadil

○ 2. koht maakondlikul 
majandusolümpiaadil

○ 4. koht (3. järgu diplom) 
vabariikliku 
majandusolümpiaadi 
lõppvoorul



Peeter 
Rumm

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel



Margo 
Rüütel

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ saaremaa b-vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ spordivõistlusel tv 10 olümpiastarti
○ maakondlikul koolinoorte 

jooksukrossil
○ maakondlikul koolinoorte 

teatekrossil
○ maakondlikul minivõrkpalli võistlusel
○ saaremaa koolinoorte 

sisekergejõustiku meistrivõistlustel
○ saaremaa meistrivõistlustel 

kergejõustikus b ja c vanuseklassis
○ saaremaa meistrivõsitlustel 

kergejõustikus meestele ja naistele
○ saaremaa kergejõustiku 

meistrivõistlustel d-klassis
○ TipaTapa jalgpalliturniiril
○ „Päkapikuturniiril“

SPORDIKOOLI
noorte juhendamine:

● U14 Eesti koondise kandidaat korvpallis





Katrin 
Vaher

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ 1. koht 10 - 15 aastaste õpilaste 
grupis tartu kunstikooli 
kunstikonkursil

○ 2. - 3. koht maakondlikul 
kunstiolümpiaadil

○ 1. koht maakondlikul põhikoolide 
võistlusmängul “Koolivikker 2017”

○ eripreemia E. Haameri nimelisel 
õpilaste kunstikonkursil

○ vabariikliku konkursi „Metsa väärtus“ 
kirjastuse „Varrak“ auhind





Mare 
Noot

● GÜMNAASIUMI
noorte juhendamine:

○ maakondlike 
näitemängupäevade laureaat



Kairit 
Levit

● MUUSIKAKOOLI

noorte juhendamine:
○ Vabariiklik pianistide konkurss "Eesti 

kõla VI"- eripreemia oma vanuserühmas 
parima Eesti helilooja teose esituse eest

○ Vabariiklik pianistide internetikonkurss 
"Klaveriloomad. Elu muusikas"- Saaremaa 
piirkonna peapreemia

○ Vabariiklik pianistide konkurss "Eesti 
kõla VI"- diplom oma vanuserühmas

○ Vabariiklik pianistide internetikonkurss 
"Klaveriloomad. Elu muusikas"- 
eripreemia

○ Vabariiklik R.Tobiase nim. klaveriõpilaste 
konkurss- eripreemia kogu kava hea 
esituse eest

○ Vabariiklik pianistide internetikonkurss 
"Klaveriloomad. Elu muusikas"- "Esimeste 
sammude eripreemia"

○ Vabariiklik R.Tobiase nim. klaveriõpilaste 
konkurss- eripreemia kogu kava hea 
esituse eest





Anne
Kann

● MUUSIKAKOOLI

noorte juhendamine:
○ II koht Saaremaa noorte solistide 

konkursil KEVADÜMIN 2018. 

Vanuserühmas 11-13





Õie
Pärtel

● MUUSIKAKOOLI

noorte juhendamine:
○ Eripreemia laulu ja kandlemängu 

mõnusa sobitamise eest - Brita Ligi 

(Orissaare), kandled I. Suur 

Üleriigiline Võistumängimine 20. 

aprillil 2018 Pärimusmuusika Aidas



Tiit 
Uspenski

● SPORDIKOOLI

noorte juhendamine:
○ 1. Koht

Läänemaa MV maadluses  -29 kg   

○ 2. Koht

46. A. Abergi mälestusvõistlustel   

-29 kg   

○ 2. Koht"

Dünamo" turniir  -30 kg 

○ 1. Koht

Läänemaa MV maadluses  +46 kg   

○ 3. Koht

46. A. Abergi mälestusvõistlustel  

-60 kg   

○ 2. Koht

Läänemaa MV maadluses -60 kg 

○ 2. Koht

Läänemaa MV maadluses -29 kg 

○ 2. Koht

Läänemaa MV maadluses -55 kg 

○ 2. Koht

Läänemaa MV maadluses -47 kg 



Andre
Kuntsel

● SPORDIKOOLI

noorte juhendamine:

○ 1. koht
“Suure Töllu Cup” 

○ 2. koht
NMKY Easter Tournament 



Raul
Koppel

 
 
 

 
 

● SPORDIKOOLI

noorte juhendamine:

○ 1. Koht
Saaremaa MV korvpallis 



Endel
Tustit

 
 
 

 
 

● SPORDIKOOLI

noorte juhendamine:

○ 3. koht
Saarte mängud - naiste 
kaugushüppes  tulemusega 
5,45



Suur tänu teile kõigile!

Eeskujulike saavutuste eest tänasid:

Orissaare Gümnaasium, Orissaare Spordikool ja 
Orissaare Muusikakool



Uku 
Rüütel

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte jooksukrossil

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku 
meistrivõistlustel 
pendelteatejooksus

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku 
meistrivõistlustel 
kaugushüppes



Renet 
Ligi

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku 
meistrivõistlustel 
pendelteatejooksus



Riko Robi 
Tamtik

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht saaremaa b 
vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht õpioskuste võistlusel 
6. Klassidele

○ osalemine maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil



Joonatan 
Johanson

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht saaremaa b 
vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel



Meikel 
Särev

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht “päkapikuturniiril”

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht õpioskuste 
võistlusel 6. klassidele



Simona 
Rüütel

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul koolinoorte 
teatekrossil

○ 2. koht 300 m jooksus ja 3. koht 
kaugushüppes maakondlikel 
kergejõustiku meistrivõistlustel

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku meistrivõistlustel 
pendelteatejooksus

○ 2. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku meistrivõistlustel 300 
m jooksus

○ 3. koht maakondlikel d-klassi 
kergejõustiku meistrivõistlustel

○ kaugushüppes



Marleen 
Suurna

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht 3.-5. klassi 
tüdrukute jalgpalliturniiril 
"Tuule Cup"



Cristo 
Hartõkainen

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht Saaremaa b 

vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel



David 
Trei

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil



Martin 
Rei

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht saaremaa koolide 5. 

jäljendusvaadendil

○ osalemine maakondlikul 
matemaatikaolümpiaadil



Kris 
Kruuse

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht “Päkapikuturniiril”

○ 1. koht saaremaa b 
vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel



Alexandra 
Sigrit

Lindberg 
– Tarvis

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht saaremaa koolide 
5. jäljendusvaadendil

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil



Lehte 
Lehtjõe

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht kuulitõukes ja 
2. koht 100 m jooksus 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel



Margarita 
Kula

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 

koolinoorte teatekrossil

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel



Saskja 
Lember

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht ja 2. koht 3. - 5. klassi 
tüdrukute jalgpalliturniiril 
"Tuule Cup"

○ maakondlike 
näitemängupäevade laureaat

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril



Nora 
Mahlak

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht ja 2. koht 3. - 5. klassi 
tüdrukute jalgpalliturniiril 
"Tuule Cup"

○ maakondlike 
näitemängupäevade laureaat

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril



Hermo 
Laidmaa

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht koolikilva 

maakondlikus voorus

○ maakonna esindamine 
koolikilva vabariiklikul 
võistlusel



Armin 
Pukk

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel



Ann 
Kärner

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil



Anne - 
Mai 

Järve

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ maakonna ja kooli 
esindamine vabariikliku 
keemiavõistluse
„Kolb” lõppvõistlusel



Eliise 
Vichterstein

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht kõrgushüppes, 1. koht 
kaugushüppes ,1. koht 60m 
tõkkejooksus saaremaa 
koolinoorte sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel

○ 1. koht vabariiklikul 
tuletõrjespordi võistlusel

○ 1. koht kõrgushüppes, 3. koht 
kettaheites ja 2. koht 
kaugushüppes maakondlikel 
kergejõstiku meistrivõistlustel



Hedina 
Madisson

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht maakonna 
põhikoolide 
võistlusmängus 
“Koolivikker 2017”

○ maakondlike 
näitemängupäevade 
laureaat



Iris 
Kallas

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht maakondlikul 
põhikoolide võistlusmängul  
“Koolivikker 2017”

○ maakondlike 
näitemängupäevade 
eripreemia

○ osalemine maakondlikul 
bioloogiaolümpiaadil



Irma 
Jäe

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht Saaremaa koolide 

5. jäljendusvaadendil

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil



Johannes 
Erikso

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht maakondlikul 

koolinoorte teatekrossil

○ maakonna esindamine 
koolikilva vabariiklikul 
võistlusel



Alexandra 
Hints

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht ja 2. koht 
3. - 5. klassi tüdrukute 
jalgpalliturniiril 
“Tuule Cup”



Anette 
Ige

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ maakondlike 
näitemängupäevade 
laureaat

○ 1. koht ja 2. koht 
3. - 5. klassi tüdrukute 
jalgpalliturniiril
“Tuule Cup”

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil

○ 2. koht TipaTapa 
jalgpalliturniiril



Angela 
Lauge

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht 
maakondlikul põhikoolide 
võistlusmängul  
“Koolivikker 2017”



Karmen 
Kaljuste

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht Saaremaa koolide 5. 

jäljendusvaadendil

○ osalemine maakondlikul 
inglise keele olümpiaadil



Aare
Peeker

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 3. koht
Maakondlikul koolinoorte 
teatekrossil 



Juho–Jakob 
Sünter

 
 
 

 
 

● GÜMNAASIUM

○ 2. koht “Päkapikuturniiril”

○ 3. koht maakondlikul 
koolinoorte teatekrossil



Tormi 
Joonatan 

Metsla

● GÜMNAASIUM

○ 1. koht “päkapikuturniiril”

○ 1. koht saaremaa b 
vanusegrupi korvpalli 
meistrivõistlustel

○ 2. koht maakondlikul 
minivõrkpalli võistlusel

○ 2. koht palliviskes 
maakondlikel kergejõustiku 
meistrivõistlustel


