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Läänemaa Ühisgümnaasiumi teine õppeaasta  
 

Juba jälle on üks aasta linnulennul möödunud. 

Teise kooliaasta põhjal võin julgelt öelda, et meie kool on juba täitsa kooli nägu. Meie koolis 

õpivad ja töötavad suurepärased inimesed, keda ühendavad head omavahelised suhted, toetav 

õhkkond ja toredad  traditsioonid - Sinilinnunädal, monarhi valimine, playback, jõuluball, 

Mingi Muusika Üritus,  omaloominguõhtud, Lügnessi rekordid, ühised loengutunnid, 

suunapäevad, väljasõidud, projektid.  

Olen uhke meie õpilaste üle, kes  lisaks igapäevasele õppetööle jõuavad kaasa lüüa 

huviringides ja muus koolivälises töös. Koolile on palju kuulsust toonud meie tantsijad, 

lauljad, näitlejad ja sportlased. Meie õpilased on saavutanud häid tulemusi maakonnas ja 

vabariigis aineolümpiaadidel, draamaringide ülevaatusel, tõlkevõistlusel, filmikonkursil, 

esseede kirjutamisel, lugude jutustamisel...  Kooli õpilasomavalitsusese töö on käivitunud 

väga hoogsalt ja koostöö teiste riigigümnaasiumidega käib nii õpilaste kui õpetajate tasandil. 

Õpilaste, õpetajate ja lastevanemate rahulolu on pälvinud uus õppekorraldus: õppesuunad, 

valikained, perioodõpe, 75-minutiline tund, STUUDIUMi e-päeviku kasutamine,  7-

nädalasele perioodile järgnevad koolivaheajad. Meie igapäevane töö on vilja kandnud ja me ei 

pea häbenema meie õpilaste eksamitulemusi, mis on vabariigi keskmistest kõrgemad.  

Õppetöö mitmekesistamiseks teeme koostööd erinevate partneritega: Tallinna ja Tartu 

ülikoolid, TLÜ Haapsalu Kolledž, Haapsalu Kutsehariduskeskus, OÜ Haapsalu Spordibaasid, 

Innovatsioonikeskus Innokas SA, Läänemaa Arenduskeskus, Läänemaa Rajaleidja keskus, 

Haapsalu Uksetehas, raamatukogud, huvikoolid, tervise- ja rehabilitatsiooniasutused.  

Võib öelda, et  Läänemaa Ühisgümnaasium  käib ajaga kaasas, siin omandavad õpilased 

tänapäevast, ühiskonna vajadustele vastavat haridust  ning  elukestvaks õppeks vajalikke 

teadmisi, oskusi ja väärtushoiakuid. 

 

Leidi Schmidt 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi direktor 
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Läänemaa Ühisgümnaasiumi töötajad 2014/2015 õppeaastal 

1. Karl Hein    ajalugu ja ühiskonnaõpetus 

2. Kalle Lõuna   ajalugu ja ühiskonnaõpetus 

3. Inna Särel   bioloogia 

4. Triinu Karolin   bioloogia 

5. Tiina Brock   eesti keel  ja kirjandus 

6. Maret Järveots   eesti keel ja kirjandus 

7. Monika Undo   eesti keel ja kirjandus 

8. Imbi Raudkivi   geograafia ja turundus 

9. Robert Sults   keemia ja füüsika 

10. Tõnu Tiit   keemia ja füüsika 

11. Leelo Paju   kehaline kasvatus 

12. Aavo Tomingas   kehaline kasvatus 

13. Tiiu Randmann-Mihkla  kunst 

14. Rea Raus   majandus 

15. Ülle Lumeste   matemaatika 

16. Kadri Mitt   matemaatika 

17. Evi Riivits   matemaatika 

18. Karin Lükk-Raudsepp  muusika ja noortekoor 

19. Jaana Maripuu   inglise keel 

20. Ekaterina Mokhovikova inglise keel 

21. Tiiu Soostar   vene keel 

22. Marika Roosi   vene keel 

23. Embi Hunt   saksa keel 

24. Knud Jessen   rootsi keel 

25. Laura Hein   loominguline meedia 

26. Ulrika Grauberg  rahvatants 

27. Herki Sula   programmeerimine 

28. Jana Porila   prantsuse keel 

29. Päivi Kaljula   turismiteenindus 

30. Krista Põllula   turismiteenindus 

31. Marit Sillat   turismiteenindus 

32. Leidi Schmidt   direktor 

33. Katrin Seppel   juhiabi 

34. Viire Hints   õppealajuhataja, matemaatika 

35. Mati Hunt   majandusjuht 

36. Henry Viiret   IT administraator 

37. Anneli Ilves   raamatukoguhoidja 

38. Mairi Grossfeldt  huvijuht 

39. Annika Rouhiainen  õppenõustaja 

40. Veikko Kõrv   haridustehnoloog 

41. Ege Paju   õppekorraldaja 

42. Merilin Schults   õppekorraldaja /töösuhe peatatud/ 
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Foto: Silver Raidla 
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Läänemaa Ühisgümnaasiumi hoolekogu 2014/2015 õppeaastal 

 

Hoolekogu koosseis: 

Esimees:  Liina Viiret  lapsevanemate esindaja 

Aseesimees: Kalle Lõuna  õppenõukogu esindaja 

Sekretär:  Anneli Vaarpuu  Lääne Maavalitsuse esindaja 

 

  Madis Kütt  vilistlaste esindaja 

  Lauri Luik  vilistlaste esindaja 

  Liina Põld  Haapsalu Linnavalitsuse esindaja 

  Anita Rotberg  õpilaste esindaja 

  Ruth Opmann  koolipidaja esindaja 

 

Lastevanemate esindajale kooli hoolekogus annab nõu lastevanemate nõukoda, kuhu on valitud iga 

klassi lastevanemate hulgast üks liige.  

 

Nõukoja koosseis:  10M Taavi Käsk 

   10R Kaari Kikut 

   10H Aap Uspenski 

   11SST Cynne Põldäär 

   11M Katrin Männik 

   11H Irene Võrklaev 

   12R Elo Volmer 

   12LM Jana Harnak 

   12SST Marko Judanov 

   12H Ulrika Grauberg 
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Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilased 2014/2015 õppeaastal 
 

10M Klassijuhataja Evi Riivits 

 

 
Foto: Silver Raidla

 

1. Aimar Alton 

2. Andres Dobõšev-Proosväli 

3. Hans Joosep Jõgisalu 

4. Martin Karu 

5. Laura Kasepõld 

6. Malin Kisant 

7. Karmen Korjus 

8. Alvar Kruusmaa 

9. Birgita Käsk 

10. Sigrid Loost 

11. Merili Möll 

12. Margit Paat 

13. Janella Paulus 

14. Kristiina Peterson 

15. Sander Pihlak 

16. Kristjan Raag 

17. Jan Rosenberg 

18. Fred Saarmäe 

19. Britta Sool 

20. Rahel Elisabeth Toffer 

21. Indrek Tsimmer 

22. Lisete Ulla 
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10R  Klassijuhataja Embi Hunt 

 

 

Foto: Silver Raidla 

 

 

1. Eva-Marie Alasi 

2. Antti Antikainen 

3. Viktor Chertov 

4. Egert Jakobi 

5. Grete-Liis Kalev 

6. Kaspar Karja 

7. Lauri Kask 

8. Ergo Kessel 

9. Geerit Kikut 

10. Bruno Laande 

11. Oliivia Lillep 

12. Kerstin Nurme 

13. Kristjan Palmiste 

14. Tormi Peterson 

15. Andree Prees 

16. Brigita Põld 

17. Raivo Roos 

18. Rasmus Räli 

19. Raimond Sarapuu 

20. Johannes Schönberg 

21. Mikk Sikemäe 

22. Alexander Sovetov 

23. Karin Talving 

24. Karin Veide 

25. Martin Veide 

26. Jasper Vimm 

  



9 
 

 

10H  Klassijuhataja Jaana Maripuu

 

 

 Foto: Silver Raidla

 

1. Katariin Aadman 

2. Caryna Bogdanov 

3. Kevin-Jarl Jaani 

4. Karl Robert Konrad 

5. Kaisa Kuusik 

6. Sebastian Lehis 

7. Iris Marleen 

8. Martin Nerman 

9. Kertu Nõmm 

10. Mihkel Puhm 

11. Karl-Christoph Rebane 

12. Sandra Saarniit 

13. Mihkel Sinikas 

14. Sandra Särg 

15. Elina Tammeleht 

16. Hendrik Tann 

17. Kristiina Teinemaa 

18. Greete Tikerpuu 

19. Pent Uustalu 

20. Kaisa Valm 

21. Ergo Vändra 

22. Madis Ülevaino
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 11RL Klassijuhataja Imbi Raudkivi 

  

 
  Foto: Silver Raidla

  

1. Vladislav Alfjorov 

2. Karl-Johannes Epkin 

3. Enari Felman 

4. Karoliina Huul 

5. Martin Jaanus 

6. Brita Kaljuvere 

7. Kaarel Koel 

8. Uku Kuusmaa 

9. Priit Käärd 

10. Madis Kütt 

11. Johanna Lamp 

12. Ruts Lumiste 

13. Reio Lõhmus 

14. Kaari Mulk 

15. Ketter-Helery Nau 

16. Kertu Orul 

17. Tom-Tristan Ots 

18. Anna-Liisa Põldaru 

19. Siim Raudsepp 

20. Hardi Roosi 

21. Markus Rouhiainen 

22. Markus Rääli 

23. Hanna Siirmann 

24. Greete Siirmann 

25. Berit Sutt 

26. Carina Šidlovski 

27. Artjom Telitsõn 

28. Sergei Tihonov 

29. Piia Katharina Vaan 

30. Diana Velberg 

31. Aleksander Viiret 
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 11M Klassijuhataja Karl Hein 

 

 

 Foto: Silver Raidla

 

1. Daniil Andrianov 

2. Valeri Fedorishchev 

3. Elena Heinorg 

4. Kelly-Tonili Hiiemäe 

5. Olavi Jäämees 

6. Janelle Koel 

7. Ottomar Ladva 

8. Markus Lember 

9. Anti Manni 

10. Markus Metsalu 

11. Timo Männik 

12. Karel Nappus 

13. Grete Põlluste 

14. Aleksandra Ratt 

15. Elina Saarmaa 

16. Grete Sammal 

17. Kaarel Sultangirejev 

18. Laura Talve 

19. Jaanika Treial 

20. Jekaterina Trõnova 

21. Merilin Tuisk 

22. Johanna Õun 
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      11H  Klassijuhataja Marika Roosi 

 

  
 Foto: Silver Raidla 

 

1. Kristina Erisalu 

2. Elis Indrekans 

3. Grete Jõgisaar 

4. Siim Jürise 

5. Iirys Kalde 

6. Gerlin Kuuskman 

7. Grete Lehemaa 

8. Diana Lints 

9. Karina Lumiste 

10. Karmel Naudre 

11. Sander Otsa 

12. Adeele Rass 

13. Joanna Rosenfeld 

14. Jelizaveta Zikunova 

15. Mark Tunikov 

16. Berta Valdma 

17. Maria Velikanova 

18. Maria Võrklaev 
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      11SST Klassijuhataja  Kalle Lõuna 

 

 

 Foto: Silver Raidla 

 

1. Kertu Ilves 

2. Simon Jakobson 

3. Kelly Klipperg 

4. Maarja Konrad 

5. Anett Kuuse 

6. Keio Laanemägi 

7. Kaido Märss 

8. Diana Panfilova 

9. Kärt Pihlak 

10. Bruno Põldäär 

11. Lauri Pärn 

12. Laura Raadik 

13. Janar Rakul 

14. Martin Salf 

15. Heleri Tamm 

16. Meelike Tammes 

17. Ari Kristjan Tervonen 

18. Gerli Umal 

19. Richard Urma 

20. Kristi Vichterpal 
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      12H Klassijuhataja  Tiina Brock 

 

 

 Foto: Silver Raidla 

 

1. Eva-Maria Brock 

2. Grete Grauberg 

3. Merily Jaanson 

4. Joonas Karm 

5. Kelli Kibar 

6. Karina Kirs 

7. Elena Koit 

8. Regina Lukk 

9. Villu Mustkivi 

10. Kaupo Muuli 

11. Paula Palmiste 

12. Karl Peetris 

13. Marleen Randpere 

14. Anita Rotberg 

15. Jaana Schmidt 

16. Ketelin Suurküla 

17. Piia Tammeniit 

18. Kristin Teesalu 
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 12R Klassijuhataja  Kadri Mitt 

 

  

 Foto: Silver Raidla 

1. Kärt Jõgisaar 

2. Simo Kariler 

3. Tõnis Kirsipuu 

4. Merili Kisant 

5. Merlin Kulbas 

6. Reesi Loops 

7. Karl Markus Mäesalu 

8. Olari Nebokat 

9. Hanna-Loora Pankin 

10. Lora-Liza Parv 

11. Ivar Pass 

12. Linda Pruul 

13. Marius Saak 

14. Enari Saar 

15. Anette Seiton 

16. Anett Tohver 

17. Cristo Tretjakov 

18. Lisandra Türkson 

19. Raido Valgendberg 

20. Mihkel Vichterpal 

21. Anna Vinkelberg 

22. Ilmar Volmer
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 12LM   Klassijuhataja  Tiiu Soostar 

 

 

 Foto: Silver Raidla 

 

1. Aleks Korolenko 

2. Andres Kruusma 

3. Maris Källe 

4. Sandor Köster 

5. Priit Laupa 

6. Laura Mihk 

7. Anni Naumova 

8. Kati Naumova 

9. Jete Nelke 

10. Karina Nosova 

11. Laura Pajumaa 

12. Hanna-Liina Peberg 

13. Marek Roosi 

14. Siim Saar 

15. Tanel-Sigmar Sildoja 

16. Kaspar Sirel 

17. Igor Skatško 

18. Stiven Surov 

19. Martin Tamm 

20. Christen Tammik 

21. Anet Cassandra Tanneberg 

22. Therese Tedremaa 

23. Uku Toomsar 

24. Denis Tšentšik 

25. Laura Viliko 
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 12SST  Klassijuhataja  Aavo Tomingas 

 

 

 Foto: Silver Raidla 

 

1. Mari-Liis Aas 

2. Kert Aavere 

3. Mattias Judanov 

4. Liis Jürise 

5. Mari Jürjer 

6. Ana Laura Kaasik 

7. Kaisa Karu 

8. Johanna Kleeman 

9. Jemima-Terttu Laanem 

10. Saskia Laitamm 

11. Mari-Leen Lao 

12. Mari Lehtonen 

13. Kent Mäesalu 

14. Joonas Nurges 

15. Johanna Nõupuu 

16. Henri Pihlak 

17. Pauliina Prikk 

18. Mai-Liis Põlder 

19. Carl Jürgen Rautam 

20. Rivo Reinsalu 

21. Sigrit Seppik 

22. Reio Tapner 

23. Ketlin Uustalu 

24. Andro Valgenberg 

25. Liis Võsa 
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Parimad tulemused olümpiaadidel, konkurssidel ja võistlustel 2014/2015 

õppeaastal 

 

Sport 

 

September 2014 

LÜGi sügisjooksu 2014 võitjad   

10. kl neiud 

I  Kaisa Valm  10 H   4.32,4 

II  Lisete Ulla  10 M  5.11,0 

III  Elina Tammeleht 10 H  5.14,5 

 

10. kl noormehed 

I  Mikk Sikemäe    10 R    14.15 

II  Madis Ülevaino   10 H    15.40 

III – IV  Hendrik Tann  10 H    15.55 

Sander Pihlak 10 M    15.55 

 

11. kl neiud 

I  Grete Lehemaa 11 H  4.30,7 KOOLI REKORD! 

II  Diana Velberg 11 RL   4.45,9 

III – IV Johanna Lamp 11 RL   5.01,5 

Piia Katharina Vaan 11 RL   5.01,5 

 

11. kl noormehed 

I   Daniil Andrianov  11 M   12.21 

II   Anti Manni    11 M   12.27 

III  Martin Jaanus 11RL  14.04 

 

12. kl neiud 

I  Pauliina Prikk  12 SST  4.55,0 

II  Saskia Laitamm 12 SST  4.55,4 

III Liis Võsa 12 SST   4.58.0 

 

12. kl noormehed 

I   Igor Skatško   12  LM   12.14 

II  Rivo Reinsalu  12  SST 13.32 

III  Simo Kariler  12  R   13.33 

 

 

11. kl võistkond saavutas jalgpallis Ikoha  

 

LÜGi 11. klassi võistkond saavutas Läänemaa koolidevahelistel jalgpallivõistlustel 10.-12. klassidele I 

koha. Võistkonda kuulusid Kaarel Koel, Markus Rouhiainen, Martin Salf, Kristopher Aljaste, Bruno 

Põldäär, Karl Markus Mäesalu, Andres Dobõsev-Proosväli, Rivo Reinsalu, Indrek Tsimmer. 

 

30. september Orienteerumispäeva parimad  

10 klasside tüdrukud 

 I koht:  Elina Tammeleht ja Caryna Bogdanov, 10H klass,  aeg: 24.45  

 II koht: Brigita Põld ja Kerstin nurme, 10R klass, aeg: 28.51 

 III koht: Kaisa Kuusik ja Kaisa Valm, 10H klass, aeg: 29.03 

 

10 klasside poisid 

 I koht: Egert Jakobi ja Jasper Vimm, 10R klass, aeg: 18.22 

 II koht: Mikk Sikemäe ja Martin Veide, 10R klass, aeg: 20.29 

 III koht, Hans Joosep Jõgisalu, 10M klass, aeg: 20.30 
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11. klasside tüdrukud 

 I koht: Kristina Erisalu ja Berta valdma, 11H klass, aeg: 31.14 

 II koht: Kelly Klipperg ja Karina Kirs, 11SST, aeg: 41.13 

 III koht: Grete Lehemaa ja Diana Lints, 11H klass, aeg: 46,45 

 

11. klasside poisid 

 I koht: Martin Salf, 11SST klass, aeg 26.21 

 II koht: Bruno Põldäär ja Kristopher Aljaste, 11SST, aeg 26.54 

 III koht: Siim Jürise, 11H klass, aeg: 29.15 

 

12. klasside tüdrukud 

 I koht: Marleen Randpere ja Ketelin Suurküla, 12H klass, aeg 41.39 

 II koht: Kärt Jõgisaar ja Lora-Liza Parv, 12R klass, aeg: 42.06 

 III koht: Eva-Maria Brock ja Anita Rotberg, 12H klass, aeg 43.32 

 

12. klasside poisid 

 I koht: Enari Saar ja Simo Kariler, 12R klass, aeg: 28.14 

 II koht:Cristo Tretjakov ja Mihkel Vichterpal, 12R klass, aeg: 29.17 

 III koht: Karl Markus Mäesalu, 12R klass, aeg: 30.08 

 

Oktoober 2014 

02.10.2014 Läänmemaa KSLiidu meistrivõistlused murdmaajooksus.  

 

Osalesid:  Kaisa Valm, 10H klass, I koht  B kl 

  Grete lehemaa, 11H klass, I koht A kl 

  Saskia Laitamm 12SST klass, III koht A kl 

  Mikk Sikemäe, 12LM klass, I koht B kl 

  Igor Skatško, 12LM klass, I koht A kl 

  Daniil Andrianov, 12LM klass, III koht A kl 

 

07.10.2014 Läänemaa KSLiidu meistrivõistlused orienteerumises 

 

I koht - Geerit Kikut ja Karin Talving 10R klassist 

II koht – Lora-Liza Parv 12R klassist 

III koht – Kelly Klipperg 11SST klassist ja Merili Kisant 12R klassist 

 

I koht – Ruts Lumiste 

II koht – Simo Kariler 

III koht – Martin Salf 
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November 2014 
 

13.11.2014 Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistlused korvpallis 

 

II koht: I võistkond: Lora-Liza Parv, Jaanika Treial, Maarja Konrad, Elena Koit, Laura Pajumaa, Liis Võsa, 

Pauliina Prikk, Saskia Laitamm, Ana Laura Kaasik 

 

III koht: II võistkond: Kaisa Kuusik, Greete Tikerpuu, Sandra Saarniit, Geerit Kikut, Lisete Ulla, Anett Kuuse, 

Kärt Pihlak, Piia Katharina Vaan. 

 

18.11.2014  Klassidevaheline korvpallivõistlus 

 

10. klasside korvpallivõistluse võitis 10H 

11. klasside korvpallivõistluse võitis 11SST 

12. klasside korvpallivõistluse võitis 12SST 

Klassidevahelise sopsuvõistluse võitis 12H 

 

 

 

26.11.2014 EKSL 10-12 kl neidude rahvaliiga võrkpallivõistlused Lähtes 

 

II koht: Johanna Nõupuu (12sst) 

 Ana Laura Kaasik (12sst) 

 Saskia Laitamm (12sst) 

 Ketelin Suurküla (12h) 

 Greete Tikerpuu (10h) 

 Kristiina Peterson (10m) 

 Elina Tammeleht (10h) 
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Jaanuar 2015 

28.01.2015 - Klassidevaheline võrkpalli võistlus 

 

Võistluse võitjad: 

 

 10H klass 

 11SST klass 

 12SST klass 

 

Superfinaali võitis 11SST (pildil) 

 

 

 

 

Veebruar 2015 

12.02.2015  LKSL 10.-12. kl tüdrukute võrkpallivõistlused 

I koht:  1.Johanna Nõupuu (12sst) 

  2.Ana Laura Kaasik (12sst) 

 3.Saskia Laitamm (12sst) 

 4.Mari-Leen Lao (12sst) 

 5.Mari Lehtonen (12sst) 

 6.Greete Tikerpuu (10h) 

 7.Kristiina Peterson (10m) 

 

 

Märts 2015 

 
06.03.2015 EKSL rahvaliiga 4T+2P võrkpallivõistlus Sadolin Cup Viljandis 

 

III koht: 1.Johanna Nõupuu (12sst)  

  2.Ana Laura Kaasik (12sst) 

  3. Greete Tikerpuu (10h) 

  4.Kristiina Peterson (10m) 

  5. Kent Mäesalu (12sst) 

  6. Kristopher Aljaste (11sst) 



22 
 

 

Aprill 2015 
 

30.04.2015 Volbriöö teatejooks 

 

I koht 11 RL klassi võistkond: Karoliina Huul, Kertu Orul, Piia Katharina Vaan, Johanna Lamp, Markus Rääli, Ruts 

Lumiste, Uku Kuusmaa, Markus Rouhiainen 

 

Mai 2015 
 

22.05.2015 Riigigümnaasiumide antiikolümpiamängud Nõo RG-s 

 

Osalesid: Lisete Ulla, Andres Dobõšev-Proosväli, Caryna Bogdanov, Mikk Sikemäe, Egert Jakobi, Indrek Tsimmer, 

Karin Veide, Eva-Marie Alasi. 

Koju toodi: I koht raskusheites, I  ja II koht jooksus, III koht 300 m, viktoriinis II koht, kaarikusõidus III koht ja  

Sumos III koht. 
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Reaal ja loodus 

 

Detsember 2014 

 
13.12.2014 Piirkondliku geograafia olümpiaadi võitis Marius Saak 12R, II koha jagavad omavahel Tanel-Sigmar 

Sildoja 12LM ja Karin Veide 10R. 

  

Jaanuar 2015 

 
 31.01.2015 toimus Läänemaa piirkondlik bioloogiaolümpiaad, mille võitis LÜGi 12LM klassi õpilane Tanel-

Sigmar Sildoja. 12R klassi õpilane Marius Saak jagas II-III kohta. Tanel-Sigmari ja Mariuse õpetaja oli Triinu 

Karolin.  

 

Jaanuarist aprillini toimus Läänemaa pranglimise võistlus. I koha saavutas Johanna Õun 11. klassis 16610 punktiga. 

Johanna saavutas pranglimise Eesti meistrivõistlustel 15. koha. Läänemaa eelvõistlusel osalesid LÜGist veel Kaarel 

Koel (II koht), Kristjan Tervonen (II koht) ja Hardi Roosi (4. koht) 

  

Veebruar 2015 

 
 7.02.2015 toimus Läänemaa piirkondlik matemaatikaolümpiaad.  10. klasside arvestuses võitis LÜGi 10R klassi 

õpilane Lauri Kask, II koha sai 10M klassi õpilane Andres Dobõšev-Proosväli. 12. klasside arvestuses võitis 12R 

klassi õpilane Marius Saak. Lauri õpetaja oli Ülle Lumeste, Andrese ja Mariuse õpetaja Evi Riivits. 

  

Märts 2015 

 
 07.03.2015 Piirkondlik majandusolümpiaad. I koha sai Markus Lember 11M klassist. 

  

12.03.2015 Vabariiklik õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde konkurss (SA Tartu KHK, HTM). LÜGi 11RL 

klassi õpilane Piia Katharina Vaan sai III koha.  

   

Aprill 2015 

 
 02.04.2015 Vabariiklik majandusolümpiaad. 11M klassi õpilane Markus Lember jagas 19.-20. kohta.  

  

27.04.2015 Üleriigiline RMK metsaviktoriin. LÜGist osalesid 10R ja 11L klassi õpilased. 11L klass saavutas I koha 

ja 10R  klass 10. koha. Mõlemad on auhinnalised kohad – õpilased said tasuta loodusõppeprogrammi valitud RMK 

keskuses ja bussisõidusoodustuse.  

  

Mai 2015 

 
08.-09.05. 2015 Vabariiklik geograafia olümpiaad Elvas. LÜGist osalesid Marius Saak 12R klassist, kes saavutas 3. 

järgu, Tanel-Sigmar Sildoja 12LM klassist, kes sai 10. koha ja diplomi eduka esinemise eest ning Karin Veide 10R 

klassist, kes sai 31. koha. 
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Humanitaar (võõrkeeled, ajalugu, ühiskond, muusika, eesti keel ja kirjandus, lavakunst) 

 

Oktoober 2014 
 

Oktoober-märts 2014-2015 Üleriigilised Ühiskonnaõpetuse meistrivõistlused.  

 

LÜGist osalesid:  

 

Olari Nebokat 12R klassist, kes saavutas I koha (Eesti meister gümnaasiumide arvestuses) ja II koha üldarvestuses.  

Lisandra Türkson 12R klassist, kes saavutas 18. koha gümnaasiumide arvestuses ja 31.-32. koha üldarvestuses.  

Maarius Saak 12R klassist, kes saavutas 44. koha gümnaasiumide arvestuses ja 27. koha üldarvestuses. 

Kaspar Karja 10M klassist, kes saavutas 51. koha gümnaasiumide arvestuses ja 85. koha üldarvestuses. 

Ari Kristjan Tervonen 11SST klassist, kes saavutas  56. koha gümnaasiumide arvestuses ja 91. koha  üldarvestuses.  

 

November 2014 
 

November-Märts Läänema koolinoorte mälumängusari. 

 

 LÜGist osales: 

 

12LM klassi võistkond (koosseis: Tanel-Sigmar Sildoja, Kaspar Sirel, Maris Källe, Laura Mihk, Aleks  Korolenko), 

mis saavutas II koha. 

11 klasside võistkond (koosseis: Richard Urma, Kaarel Koel, Hardi Roosi, Ruts Lumiste), mis saavutas III kohas. 

12R klassi võistkond (koosseis: Ivar Pass, Tõnis Kirsipuu, Marius Saak, Ilmar Volmar ja Raido Valgenberg) mis 

saavutas V koha.  

 

04.11.2014  toimus LÜGis Läänemaa koolinoorte mälumängusarja I kohtumine.  

 

LÜGi olid esindamas: 

 

10R klassi võistkond (koosseis: Antti Antikainen, Andree Prees, Kaspar Karja ja Raivo Roos) mis saavutas II koha. 

11 klasside võistkond (Koosseis: Richard Urma, Kaarel Koel, Hardi Roosi, Ruts Lumeste) mis saavutas III koha. 12R 

võistkond (Ivar Pass, Tõnis Kirsipuu, Marius Saak, Raido Valgenberg) ja 12LM võistkond (koosseis: Tanel-Sigmar 

Sildoja, Kaspar Sirel, Maris Källe ja Laura Mihk) mis jagasid 4.-5. kohta. 

 

26.11.2014 Läänemaa koolinoorte mälumängusarja II kohtumine Haapsalu Põhikoolis. 

 

 LÜGi esindasid: 

 

11 klasside võistkond (koosseis: Richard Urma, Kaarel Koel, Hardi Roosi ja Ruts Lumiste) saavutas II koha. 

12LM klassi võistkond (koosseis: Taneli-Sigmar Sildoja, Kaspar Sirel, Maris Källe ja Laura Mihk) saavutas 5 koha. 

 

24.11-05.12 Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutuse Meie Inimesed poolt korraldatud üleriigiline kodanikepäevale 

pühendatud veebiviktoriin. LÜGist osalesid Lisandra Türkson 12R klassist, kes saavutas Läänemaa gümnaasiumide 

arvestuses I koha ja Ari Kristjan Tervonen 11SST klassist, kes saavutas Läänemaa gümnaasiumide arvestuses II koha.  

 

Detsember 2014 
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05.12.2014  Maakondlik saksa keele olümpiaad. LÜGi esindasid Tanel-Sigmar Sildoja 12LM klassist, kes saavutas 

I koha, Markus Lember 11M klassist, kes saavutas II koha, Harina Kirs 12H klassist, Maria Velikanova 11H klassist 

ja Diana Panfilova 11SST klassist 

 

 

 

5. 12.2014  Maakondlik inglise keele olümpiaad.  Läänemaalt osales 54 õpilast. Kolmikvõit tuli LÜGi: 

 

 1. Aleksander Viiret 11RL Kl 

 2. Tanel-Sigmar Sildoja 12LM kl 

 3. Tormi Peterson 10R kl 

 

 Õpetaja Jaana Maripuu. 

  

 

 

Jaanuar 2015 
 

22.01.2015 Läänemaa koolinoorte mälumängusarja III kohtumine Haapsalu Põhikoolis. LÜGi esindasid 11 

klasside võistkond (koosseis: Richar Umal, Kaarel Koel, Hardi Roosi ja Ruts Lumiste) mis saavutas II koha ja 12LM 

klassi võistkond (koosseis: Tanel-Sigmar Sildoja, Kaspar Sirel, Maris Källe ja Laura Mihk) mis saavutas 5. koha. 

 

29.01.2015 toimus Vabariikliku etluskonkursi maakonna voor. Läänemaa Ühisgümnaasiumi Õpilane Grete 

Lehemaa esitas Sveta Grigorjeva kaks teksti ning saavutas I koha.  

 

Veebruar 2015  
 

6.02.2015  toimus Lääne maakonna emakeeleolümpiaad. LÜGi 11RL kl õpilane Piia Katharina Vaan saavutas 11. 

klasside arvestuses II koha ja 11M kl õpilane Johanna Õun III koha. 12LM kl õpilane Tanel-Sigmar Sildoja saavutas 

12. klasside arvestuses  II koha ja Paula Palmiste 12H klassist IVkoha.  

 

13.02.2015 Vabariiklik etluskonkurss Tartus. Läänemaa Ühisgümnaasiumi esindas maakondliku vooru võitja Grete 

Lehemaa, kes esitas Sveta Grigorjeva kaks teksti ning saavutas 3. koha.  

 

13.02.2015 Läänemaa vene keele olümpiaad. LÜGi esindas Jelizaveta Zikunova 11H klassist, kes saavutas I koha. 

 

14.02.2015 Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi piirkondlik (Läänemaa ja Hiiumaa) voor. LÜGi esindasid Tanel-

Sigmar Sildoja, kes saavutas I koha, Lisandra Türkson, kes sai II koha ja Olari Nebokat, kes sai III koha.  

 

27.-28.02.2015 15. vabariiklik gümnaasiumiõpilaste kõnevõistlus ja –laager Kuldsuu Põltsamaal. LÜGi esindasid 

12H klassi õpilane Karl Peetris, kõnega „Kõik on hästi“ (eripreemia) ja 12M õpilane Lisete Ulla ning 12SST õpilane 

Rivo Reinsalu, kes tulid koju tänukirjadega.  
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Märts 2015 
 

03.03.2015  Läänemaa poiste  solistide lauluvõistlus. Läänemaa Ühisgümnaasiumi esindas 11H klassi õpilane Siim 

Jürise, kes saavutas vanemas vanuseastmes III koha.  

 

05.03.2015 Läänemaa koolinoorte mälumängusarja III mäng Noarootsis. LÜGi esindasid 12LM võistkond 

(koosseis: Tanel-Sigmar Sildoja, Aleks Korolenko, Maris Källe ja Laura Mihk), mis saavutas I koha ja 12R klassi 

võistkond (koosseis: Ivar Pass, Tõnis Kirsipuu, Marius Saak ja Ilmar Volmar) mis saavutas V koha.  

 

06.03.2015 Vabariiklik saksa keele olümpiaad Tallinnas. Läänemaa Ühisgümnaasiumi esindas 12LM klassi õpilane 

Tanel-Sigmar Sildoja 12LM klassist,  kes saavutas 19. koha.  

 

07.03.2015 toimus Eesti koolinoorte mälumängu vabariiklik finaal. LÜGi esindas 11 klasside võistkond (koosseis: 

Richar Umal, Kaarel Koel, Hardi Roosi ja Ruts Lumiste) mis saavutas 29. finalisti hulgas 17. koha.  

 

09.-10.03.2015  vabariiklik vene keele olümpiaad Tallinna Ülikoolis. LÜGi esindas seal Jelizaveta Zikunova 11H 

klassist, kes saavutas 8. koha.  

 

15.03.2015 toimus Põhja-Eesti poiste solistide lauluvõistlus. Maakonda esindas Läänemaa Ühisgümnaasiumi 

õpilane Siim Jürise, kes saavutas III koha.  

 

18.03.2015 toimus Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi üleriigiline finaal. Läänemaa Ühisgümnaasiumi esindas 12LM 

klassi õpilane Tanel-Sigmar Sildoja, kes saavutas 20-22. koha. 

 

30.03.2015 Läänemaa Koolinoorte individuaalne mälumäng. LÜGist Tanel-Sigmar Sildoja (12LM klass), kes 

saavutas I koha, Richard Umal (11SST klass) kes saavutas II koha ja Marius Saak (12R klass) kes saavutas 5 koha.  

 

 

Aprill 2015 
 

1.04.2015 toimus Ernst Enno nimeline lugude jutustamise konkurss. Esikoha saavutas Elena Koit kes esitas Juhan 

Smuuli monoloogi „Mardi Riste“. 
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Õpilaste saavutused väljaspool kooli 2014/2015 õppeaastal 

 

 

*Sündmuste ja ettevõtmiste kirjeldamisel on kasutatud kooli koduleheküljel avaldatud tekste, millede autorid on Grete Lehemaa, Imbi 

Raudkivi, Jaana Maripuu, Kadri Mitt, Kalle Lõuna, Karina Kirs, Leelo Paju, Mairi Grossfeldt, Tiina Brock. 

 

- Eesti noorte meistrivõistlustel tulirelvadest laskmises tüdrukute spordipüstolis 30+30 lasku võitis 10H kl 

õpilane Kaisa Kuusik. Meistritiitel saavutati ka võistkondlikult koosseisus Kaisa Kuusik (10H), Grete 

Sammal (11M) , Kerli Neljas. 

 

 

 

- Eesti 2014/2015. aasta karikavõistlustel lauatennises võitis kokkuvõttes kolmanda koha karika juunioride 

arvestuses LÜGi 10R kl õpilane Karin Talving 
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- Eesti meistrivõistlused klassikalises males võitis LÜGi 11M kl õpilane Ottomar Ladva. 

 

 

 

 

- 7.05.2015 Tallinnas toimunud Junior Achievement Eesti õpilasfirmade võistluse finaalis tuli 

innovatsioonikeskuse Innokas õpilasfirma E-Muusikakool teisele kohale. Õpilafirmasse kuuluvad LÜGi 

õpilased Markus Lember, Berta Valdma ja Karel Nappus. Noored on loonud veebikeskkonna, kus huvilised 

saavad õppida pillimängu.  

 

Võistluse finaali pääses ka LÜGi õpilasfirma Désir (Daniil Andrianov,Jekaterina Trõnova, Artjom Telitsõn). 

Nemad valmistavad koolidele ja firmadele eritellimusseepe, kus peal firma logo, pilt või tekst. Mõlema 

õpilasfirma juhendaja on Angela Leppik ning mentor ettevõtja Indrek Kask. 
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- Läänemaa 2015. aasta individuaalseks meistriks bowlingus tuli LÜGi 12R kl õpilane Olari Nebokat 

 

 

 

- 16.04.2015 osalesid LÜGi 10H klassi õpilased Karl-Christoph Rebane ja Kristiina Teinemaa Kuressaare 

Gümnaasiumi Minifilmide Festivalil oma lühifilmidega ’’Ajupesur’’, ’’Meeleheide’’ ning ’’Purjus 

Lumivalguke’’. Festivalilt tulid noored tagasi väga edukate tulemustega: Karl-Christophi film ’Ajupesur’’ 

võitis Sügava Tantsufilmi eripreemia ning pälvis ka Laureaadi. Noorte ühine lühifilm ’’Purjus Lumivalguke’’ 

võitis kaks eripreemiat: Parim tummfilm ning Chaplini preemia. Kristiina Teinemaa film  ’’Meeleheide’’ 

võitis Väga siira filmi eripreemia 
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- 19.04.2015  peeti Haapsalu kultuurikeskuses kolmas Heljo Talmeti tantsude tantsimise 

võistlus. Tantsuvõistluse üldvõitjaks tuli “Läki tantsule” segarühm. Rühma juhendajad on Ulrika 

Grauberg ja Malle Õiglas. 

 

 

 
 

 

- LÜGi 10R kl õpilane Karin Talving on kolmekordne Läänemaa lauatennisemeister. 19. aprillil toimunud 

Läänemaa lauatennise meistrivõistlustel võitis Karin naisüksikmängu. Teise kulla sai Karin naispaarismängus 

koos noorema õe Katrinaga ning kolmanda segapaarismängus koos Aaro Õismetsaga. 

 

 

 
 

 

- 20.02.2015 toimunud III ülevabariigilisel gümnaasiumiõpilaste tõlkevõistlusel Elvas kirjutas parima 

tõlke eesti keelest vene keelde LÜGi 10H kl õpilane Kristiina Teinemaa 

 

- 26.04.2015 LÜGi 11M kl õpilane Ottomar Ladva võitis Tallinnas toimunud Lembit Olli mälestuseks peetud 

ühepäevase kiirturniiri males 
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- Läänemaa kooliteatrite festivali  2015 võitis gümnaasiumi osas LÜGi lavakunsti kursus ühistööga 

“Väljamaale” (juhendajad: Karel Rahu, Annika Viibus, Mairi Grossfeldt). Laval olid: Eva-Maria Brock, Kelli 

Kibar, Ketelin Suurküla, Elena Koit, Regina Lukk, Kaupo Muuli, Joonas Karm, Karina Kirs, Kristin Teesalu, 

Jaana Schmidt.  

 

Parima näitleja preemia pälvisid 3 LÜGi teatritrupist “Või Midagi Sellist” (juhendaja Karel Rahu). Žürii 

(Andrus Vaarik, Harriet Toompere ja Erki Laur) andis trupi eripreemia LÜGi teatritrupile Või midagi sellist 

parima visuaali eest. Juhendaja Karel Rahu. 

 

 
 

 

 

- 1.04.2015 toimunud Lääne maakondlik Ernst Enno etluskonkurss oli pühendatud Eduard 

Vildele. Gümnasistide arvestuses tegi säravaima esituse LÜGi 12H kl õpilane Elena Koit. Elena õpetaja 

on Tiina Brock. Eripreemiaga märgiti žürii poolt ära 12SST kl õpilane Rivo Reinsalu ja 10M kl õpilane Lisete 

Ulla. Rivo ja Lisete õpetaja on Monika Undo. 
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- 29.02.2015 Eesti noorte meistrivõistlustel õhkrelvadest laskmises saavutas LÜGi 10H kl õpilane Kaisa 

Kuusik individuaalselt II koha ja võistkondlikult tuli Haapsalu I võistkonna koosseisus Eesti meistriks. LÜGi 

11M kl õpilane Grete Sammal sai Haapsalu II võistkonna koosseisus pronksmedali. 

 

 

 

- LÜGi 11M kl õpilane Ottomar Ladva võitis noormeeste arvestuses Eesti kuni 18aastaste meistrivõistlused 

males. 
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- 13.04.2015 Ilmar Randma karikavõistlusel tüdrukute arvestuses püstollaskmises kordas oma eelmise aasta 

võitu LÜGi 10H kl õpilane Kaisa Kuusik. 

 

 

 

 

- 28.02. 2015 toimus Tallinnas üleriigiline J. Mederi nim kvintettide konkurss. Ka sel korral oldi edukad ja 

toodi koju II koht. Kvinteti koosseisu kuulusid Piia Tominagas, Susanna Ojamäe, Aleksander Viiret, Johanna 

Õun ja Merili Kisant. Juhendaja Kadri Kelner. 
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- 13.02.2015 saavutas Grete Lehemaa (11H) vabariiklikul õpilasetlejate konkursil Tartus  gümnaasiumi 

arvestuses 15 osaleja seas 3. koha. Konkursil tuli esitada peast üks luuletus ja üks proosapala. Hindas 

kuueliikmeline žürii, kes koosnes näitlejatest ja lavastajatest. 

 

 

 

- 3.02.2015 toimunud Läänemaa Koolispordi Liidu meistrivõistlustel  lauatennises saavutas LÜGi 10R kl 

õpilane Karin Talving I koha ja 10H kl õpilane Mihkel Puhm III koha. 
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- 29.01.2015 võitis Eesti õpilasetelejate XXI riigikonkursi  maakonnavooru 11H kl õpilane Grete Lehemaa, 

kes esindab meie maakonda Tartus toimuvas lõppvoorus 13. veebruaril. Kolmest eripreemiast kaks said 

ka meie kooli õpilased: Adeele Rass 11H ja Lisete Ulla 10M. Konkursil tuli peast esitada üks luuletus ja 

proosatekst.  

 

 

- 26.01.2015 LÜGi 10H kl õpilane Kaisa Kuusik tuli juunioride Eesti meistriks laskmises. 

 

 

- LÜGi 11M õpilane Ottomar Ladva valiti noormeeste arvestuses 2014. aasta Eesti parimaks maletajaks. 
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- 15.12.2014  Innovatsioonikeskus INNOKAS andis välja esimese Innuka Noore ettevõtlusstipendiumi. 500 

eurot sai E-Muusikakool ettevõtlike LÜGi õpilaste Markus Lemberi ja Karel Nappuse eestvedamisel. 

 

 

- Läänemaa aasta noor on LÜGi 11H õpilane Berta Valdma. Berta Valdma osales edukalt Eesti Energia 

koolinoorte ettevõtlikkusideede konkursil ENTRUM 2014 start up-iga Muinasjutufestival, olles Läänemaa 

kolme parima start up-i hulgas. Start up-i tulemuseks oli muinasjutulise heategevusfestivali „Elas kord…“ 

korraldamine 28.02.2014 Haapsalu piiskopilinnuses. 
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- Novembri teisel nädalal toimusid Tallinnas Euroopa noorte kiir- ja välkmale meistrivõistlused erinevates 

vanuseklassides. Individuaalsetel võistlustel (kuni 18a vanuseklassis) saavutas LÜGi 11H kl õpilane Ottomar 

Ladva 3. koha. Superfinaalis, kuhu pääsesid erinevate vanuseklasside (U8-U18) kolm paremat, oli Eesti 

maletajatest Ottomar kõige edukam, võites pronksmedali. Noorte võistkondlikel meistrivõistlustel saavutas 

Ottomar Ladva Eesti I võistkonna koosseisus II koha Venemaa järel. 

-  

 

 

 

- 25.-26.10. 2014 Soomes Haapsalu sõpruslinnas Loviisas toimunud võistlustel saatis edu Haapsalu spordikooli 

laskureid. Tüdrukute õhupüstolis 40 lasku võitis kuni 16 aastaste arvestuses LÜGi 10H õpilane Kaisa 

Kuusik. Poiste õhupüstolis 60 lasku sai kuni 18 aastaste arvestuses teise koha 12LM õpilane Andres Kruusma. 

 

- 1. 11.2015 Jõgeva kultuurikeskuses peetud uute naistetantsude konkursil võitis 2. preemia  

Ulrika Graubergi tants „Aja lugu“, mille esitasid LÜGi tantsurühma Läki Tantsule neiud. 

 

- 07.10.2014 Läki tantsule 5. sünnipäeva kontsert  

Tantsurühm, milles tantsib Ulrika Graubergi ja Malle Õiglase käe all juba ligi kuuskümmned Läänemaa noort, 

tähistab kontserdiga oma 5. sünnipäeva.  
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- 03.02.2015 KSL võistlustel lauatennises saavutas LÜGi 10R klassi õpilane Karin Talving I koha ja 10H klassi 

õpilane Mihkel Puhm III koha. 

 

 
 

- 13.-14.02.2015 Tantsurühm Läki tantsule tuli suurte  II üleriigiliselt A. Raudkatsi tantsude 

võistutantsimiselt Saaremaalt tagasi suurte auhindadega. 

 

Parim kohustusliku tantsu esitaja: Läki Tantsule neiud 

Võistutantsimise grand prix: Läki Tantsule neiud 

Parim gümnaasiumirühm: Läki Tantsule I  

Sõleseppade parim esitus: Läki Tantsule I 

Parimad juhendajad: Ulrika Grauberg ja Malle Õiglas 
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- 15.01-15.02.2015 Õpilasloomingu näitus PERHis  
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-  05. 03.2015 „Kirjandusraal 2015“ 

Üheksandat korda korraldas Nõo Reaalgümnaasium koostöös Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi, Haridus- ja 

Teadusministeeriumi ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega veebipõhiste õppematerjalide konkursi 

„Kirjandusraal“. Esimesena Läänemaa õpilastest osalesid võistlusel Kristiina Teinemaa (10H) ja Karl 

Christoph Rebane (10H). Ühistööna valmis koduleht (juhendaja Tiina Brock), mis võrdles Margus Karu 

romaani „Nullpunkt“ ja teose põhjal valminud  filmi. Tööga pääseti lõppvooru.  

 

- 21.04.2015 Maa päeva õpilaskonverents Tartu Loodusmajas  

 

Maa päeva tähistatakse  ülemaailmselt 22. aprillil. 1970. aastast USAst alguse saanud traditsioon on levinud 

192 riiki. Üleilmselt korraldatakse erinevaid üritusi eesmärgiga pöörata tähelepanu keskkonnamuutustele. 

Tartu Loodusmajas tähistatakse Maa päeva õpilaskonverentsidega juba 20 aastat, osalejaid on olnud 64 Eesti 

koolist, esitatud on 413 teemakohast ettekannet. 

 

 

Sel aastal tutvustasid oma uurimistöid ja projekte 15 kooli õpilased. Meie kooli esindasid Maa päeva 

õpilaskonverentsil „Meie elukeskkond“ kolm 11RL klassi õpilast. Nad esinesid ettekannetega, mille 

kokkuvõtted on lisatud konverentsi kogumikku. Piia Katharina Vaan tutvustas oma uurimistööd  „Ilmastiku 

mõju toitumiskohta tulevate talilinnuliikide arvukusele ja saabumise ajale hommikuti“. Karoliina Huul ja 

Ketter-Helery Nau tutvustasid meie kooli loodussuunda ning andsid ülevaate oma praktilisest tööst 

„Looduspäeva korraldamine Läänemaa Ühisgümnaasiumis“. 
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Väga hea õppeedukusega õpilased 2014/2015 õppeaastal 
 

I perioodil 

 

 

Fred Saarmäe 10H 

Andres Dobõšev-Proosväli 10M 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Joanna Rosenfeld 11H 

Johanna Õun 11M 

Kaarel Koel 11RL 

Kaari Mulk 11RL 

Ketter-Helery Nau 11RL 

Kertu Orul 11RL 

Piia Katharina Vaan 11RL 

Grete Grauberg 12H 

Tanel-Sigmar Sildoja 12LM 

Hanna-Loora Pankin 12R 

Ivar Pass 12R 

Linda Pruul 12R 

Marius Saak 12R 

Anette Seiton 12R 

Anett Tohver 12R 

Lisandra Türkson 12R 
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II perioodil  

 
Fred Saarmäe 10H 

Kaisa Valm 10H 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Piia Katharina Vaan 11RL 

Laura Raadik 11SST 

Grete Grauberg 12H 

Tanel-Sigmar Sildoja 12LM 

Merlin Kulbas 12R 

Hanna-Loora Pankin 12R 

Ivar Pass 12R 

Linda Pruul 12R 

Marius Saak 12R 

Anette Seiton 12R 

Anett Tohver 12R 

Lisandra Türkson 12R 
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III perioodil  

 

 
Kaisa Valm 10H 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Rahel Elisabeth Toffer 10M 

Fred Saarmäe 10M 

Karin Veide 10R 

Karina Lumiste 11H 

Joanna Rosenfeld 11H 

Piia Katharina Vaan 11RL 

Grete Grauberg 12H 

Tanel-Sigmar Sildoja 12LM 

Hanna-Loora Pankin 12R 

Linda Pruul 12R 

Marius Saak 12R 

Anette Seiton 12R 

Anett Tohver 12R 
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IV perioodil 

 

Kaisa Valm 10H 

Andres Dobõšev-Proosväli 10M 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Fred Saarmäe 10M 

Karin Veide 10R 

Karina Lumiste 11H 

Ketter-Helery Nau 11RL 

Kertu Orul 11RL 

Piia Katharina Vaan 11RL 

Grete Grauberg 12H 

Tanel-Sigmar Sildoja 12LM 

Merlin Kulbas 12R 

Hanna-Loora Pankin 12R 

Ivar Pass 12R 

Linda Pruul 12R 

Marius Saak 12R 

Anett Tohver 12R 

Anna Vinkelberg 12R 
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V perioodil 

 

Andres Dobõšev-Proosväli 10M 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Fred Saarmäe 10M 

Kaari Mulk 11RL 

Siim Raudsepp 11RL 

Piia Katharina Vaan 11RL 

 

 

Haridus ja Teadusministeeriumi kiituskirja saajad: 

 

Carmen Korjus 10M 

Jan Rosenberg 10M 

Fred Saarmäe 10M 

Kaari Mulk 11RL 

Piia Katharina Vaan 11RL 

  



47 
 

Haapsalu eestikeelse gümnaasiumi  93. lennu lõpuaktus 
 

 

 

1. Aleks Korolenko (hõbemedal) 

2. Andres Kruusmaa 

3. Sandor Köster 

4. Priit Laupa 

5. Laura Mihk 

6. Anni Naumova 

7. Kati Naumova 

8. Jete Nelke 

9. Karina Nosova 

10. Laura Pajumaa 

11. Hanna-Liina Peberg 

12. Marek Roosi 

13. Siim Saar 

14. Tanel-Sigmar Sildoja (kuldmedal) 

15. Kaspar Sirel 

16. Igor Skatško 

17. Stiven Surov 

18. Martin Tamm 

19. Christen Tammik 

20. Anet Cassandra Tanneberg 

21. Therese Tedremaa 

22. Uku Toomsar 

23. Denis Tšentšik 

24. Laura Viliko 
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1. Eva-Maria Brock 

2. Grete Grauberg (kuldmedal) 

3. Merily Jaanson 

4. Joonas Karm 

5. Kelli Kibar 

6. Karina Kirs (hõbemedal) 

7. Elena Koit 

8. Regina Lukk (hõbemedal) 

9. Villu Mustkivi 

10. Kaupo Muuli 

11. Paula Palmiste 

12. Karl Peetris 

13. Marleen Randpere 

14. Anita Rotberg 

15. Jaana Schmidt 

16. Ketelin Suurküla 

17. Piia Tammeniit 

18. Kristin Teesalu (hõbemedal)
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1. Kärt Jõgisaar 

2. Simo Kariler 

3. Tõnis Kirsipuu 

4. Merili Kisant (hõbemedal) 

5. Merlin Kulbas (kuldmedal) 

6. Reesi Loops 

7. Karl Markus Mäesalu 

8. Olari Nebokat 

9. Hanna-Loora Pankin (kuldmedal) 

10. Lora-Liza Parv 

11. Ivar Pass (kuldmedal) 

12. Linda Pruul (kuldmedal) 

13. Marius Saak (kuldmedal) 

14. Enari Saar 

15. Anette Seiton (hõbemedal) 

16. Anett Tohver (kuldmedal) 

17. Cristo Tretjakov 

18. Lisandra Türkson (kuldmedal) 

19. Raido Valgendberg (kuldmedal) 

20. Mihkel Vichterpal 

21. Anna Vinkelberg (kuldmedal) 

22. Ilmar Volmer
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1. Mari-Liis Aas 

2. Kert Aavere 

3. Mattias Judanov 

4. Liis Jürise 

5. Mari Jürjer 

6. Ana Laura Kaasik 

7. Kaisa Karu 

8. Johanna Kleeman 

9. Jemima-Terttu Laanem 

10. Saskia Laitamm 

11. Mari-Leen Lao 

12. Mari Lehtonen 

13. Kent Mäesalu 

14. Joonas Nurges 

15. Johanna Nõupuu 

16. Henri Pihlak 

17. Pauliina Prikk 

18. Mai-Liis Põlder 

19. Carl Jürgen Rautam 

20. Rivo Reinsalu 

21. Sigrit Seppik 

22. Reio Tapner 

23. Ketlin Uustalu 

24. Andro Valgenberg 

25. Liis Võsa 
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Mitmesugused sündmused ja ettevõtmised 

 

2014/2015 õppeaasta avaaktus 
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Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni väljasõit Läänemaale - 19.09.2014 

Läänemaad külastasid Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni esindajad. Ühiskonnaõpetuse avatud 

tunni raames kohtus meie gümnasistidega Kalle Palling. Eesti rahanduspoliitikast ja 2015. aasta 

riigieelarve projektist rääkis Aivar Sõerd.  Tunne Kelam kõneles saadiku tööst Euroopa Liidu 

Parlamendis.  

 

Loodussuuna õppepäev 

24.09.2014 Loodussuuna õpilased õppisid Luitemaal Baltimaade kõrgeimate luidete 

tekkelugu, Tolkuse rabas rabakooslusi ja Kabli linnujaamas rändlindude rõngastamist. 

 

 

12. klasside õppereis Viljandisse - 26. 09.2014 
 

Tutvuti õppimisvõimalustega Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias. Vestluskaaslasteks olid 

Haapsalu noored: näitlejaks õppiv Laura Niils ja kultuurikorraldust õppiv Alar Alp, lisaks osalesid 

Laura kursusekaaslased. Õhtul vaadati Ugalas etendust „Rosencrantz ja Guildenstern on surnud“ (T. 

Stoppard). 
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11H galeriitund Haapsalu Linnagaleriis -  
 

08. 10.2014 Kunstnik Kaido Ole rääkis oma näitusest ja kunstnikuks olemisest. 

 

      

 

DSD I Tunnistuste üleandmine 

8.10.2014 direktori vastuvõtt 2014 aastal rahvusvahelise saksa keele DSD I eksamil osalenud 

õpilastele. Saksa Välismaise Koolihariduse Keskuse koordinaator proua dr Elka Silke Pahlitzsch andis 

üle tunnistused ja diplomid viiele meie kooli õpilasele: Karina Kirs, Maria Velikanova, Markus 

Lemberg, Reesi Loops, Tanel-Sigmar Sildoja 
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VÕLVI õhtu 

30.10.2014 kogunesid luule- ja muusikahuvilised Võlvi hubastesse ruumidesse, et lugeda ette oma 

luulet ja laulda teistele või kuulata teiste loodut. Oma luuletusi lugesid Karmel Naudre 

(11.H)  ja  Caryna Bogdanov (10H), kuulda sai ka Paula Palmiste (12H) ja vilistlase Kaarel Mihki 

värsse. Noored poetessid said ka võimaluse rääkida, kuidas nende looming sünnib. 

Muusikaliselt rikastas seda õhtut Anita Rotberg (12.H), kes esitas end klaveril saates eelmisel õhtul 

sündinud laulu. Õhtu lõpetas meie noortekoor lauluga „Kus kulgeb kuu“. 
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Hõimupäevad 

27.-31.10.2014 

 

Hõimupäevade viktoriinil vastasid õigesti: Villu Mustkivi 12H, Johanna Õun 11M, Tanel-Sigmar Sildoja 12LM, 

Aleksandra Ratt 11M, Marius Saak 12R 

 

Võitjatele on auhinnaks šokolaad. Lisaks läks loosi kooli logoga pastaks, mille võitjaks osutus fortuuna tahtel Marius 

Saak. Loosi läks ka Kristiina Ehini autogrammiga valikkogu „Noorkuuhommik“. Luulekogu omanikuks sai fortuuna 

tahtel Tanel-Sigmar Sildoja. Fortuunaks oli LÜGi juhiabi Katrin Seppel.  

Fotonäitus "Juured" valmis 10M klassis eesti keele tunni raames, milles käsitleti soomeugrilasi ja meenutati oma 

esivanemaid. Õpilased pildistasid kõike, mis jutustas neile juurtest, oma päritolust. Inspiratsiooni saadi ka Hando 

Runneli luuleridadest: 

 

 

29.10.2015 esines hõimupäevade raames folkansambel Naised Köögis. 

 

Foto: Arvo Tarmula 
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12. 11. 2014 käis Jaan Krinal Maksu- ja Tolliametist majandussuuna õpilastele rääkimas palkadest, 

ümbrikupalgast, tuludeklaratsioonist ja tollist. 

Loeng algas sellest, miks üldse makse makstakse ja kuidas inimesed, kes „riiki“ sõimavad, et „riik“ varastab nad 

paljaks, ei saa aru, et tegelikult riik=selles elavad inimesed ja makse on vaja maksta selleks, et meile hädavajalikud 

teenused saadaval oleksid. Lektor tõi välja mitmeid valdkondi, mis tegutsevad maksutulu abil ja mille eest me keegi 

oma rahakotist maksta ei tahaks- haridus, tervisesektor, julgeolek, ühistransport, maanteed, tänavavalgustus, 

vanemahüvitis ja pensionid jne. Jaan Krinal näitas ka nn. eelarvepuud, kus olid juurteks erinevad maksud, mis riigile 

laekuvad (tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, aktsiisid) ja võraks eri valdkonnad, kuhu see raha kulub. Lisaks selgitas 

ta, kui suur on nende maksude osakaal meie riigi eelarves ja tõi arvulisi näiteid 2014 aasta eelarvest. 

Teine teema oli palk. Selgitati, kuidas palka arvestatakse ja mis tööandja pakutud summast maha arvatakse. Sellega 

koos selgitas lektor ka tuludeklaratsiooni esitamise vajadust ja millelt tulumaks tagastatakse. Palgast rääkides oli 

oluline roll ümbrikupalgal. Küsimuse peale, kui paljud ruumis viibijatest on saanud ümbrikupalka, tõusis päris palju 

ausaid käsi. Jaan Krinal selgitas, kui palju riik ümbrikupalkade tõttu maksutulu kaotab ja mida selle raha eest teha 

võiks. Aga ta lisas ka näiteid, kui palju inimene ise kaotab vanemahüvitisest või pensionist, kui ta näiteks 1 aasta saab 

500€ ümbrikupalka kuus. 

Lõpuks rääkis maksuameti spetsialist natuke ka tollist ning esemetest, mida üle piiri tuua ei tohi ning maksudest, mis 

internetist kauba tellimisel hinnale lisanduda võivad. 

Kokkuvõttes kajastas see 75 minutit kestnud loeng igale kodanikule olulisi teadmisi ja kes kaasa mõtles, sai ehk 

natuke targemaks. 

Jaana Maripuu, inglise keele õpetaja, majandussuuna juht 

 

  

http://www.lyg.edu.ee/wp-content/uploads/2014/10/Jaan-Krinal.jpg
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Peaminister Rõivas külastas Läänemaa ühisgümnaasiumi  

21.11.2014 külastas peaminister Taavi Rõivas Haapsalut. Esimene peatuspunkt oli tal Läänemaa ühisgümnaasium, 

kuhu ta jäi halbade ilmaolude tõttu umbes pool tundi hiljaks. 

 

 

 

 

Fotod: Arvo Tarmula 
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Majandussuunapäev Tallinnas 19.11.2014 

 

 

 

Majandussuuna suunapäev toimus Läänemaa Arenduskeskuse toel ja seda koordineeris nende konsultant Cynne 

Põldäär. Esimene koht, kuhu läksime, oli Äripäev. Äripäevas ootas meid väga soe vastuvõtt ja tundsime end oodatuna. 

Meie jaoks olid laual kringlid ja mahl ning koostatud programm, mille raames esines 5 inimest. Kõik rääkisid 

huvitavalt ja entusiastlikult oma tööst. Meid tervitas Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel, kes päeva sisse juhatas ja 

andis sõna reklaamidirektor Asso Laidole, kes rääkis meile müügitööst.  

 

Õpilased said teada, et müügitöö peale sobib inimene, kes tahab iga päev end piitsutada, eesmärke seada ja ettevõtlik 

olla. Saavutusvajadus peab olema suur. Lisaks selgus, et enne kui neile müügitöö peale tööle saab, peab kindlasti 

olema telefonimüügi kogemus, sest sealt saadakse põhilised oskused ning õpitakse potentsiaalse kliendi „ei“-dest „ja“-

d välja pigistama. Järgmisena sai sõna ajakirjade vastutav väljaandja Rain Väät, kes rääkis konkurentsist ajakirjade 

turul internetiajastul ja sellest, mille poolest üks ajakiri eristub interneti lehekülgedest. Samas selgitas ta ka seda, kust 

tulevad ajakirja tulud. Kingituseks said õpilased ajakirju valida. 

 

Fototoimetaja Eiko Kink näitas fotoreporteri varustust, selgitas fotograafi ja pressifotograafi töö erinevusi ning andis 

õpilastele praktilise ülesande – teha kogunemisest Instagrammi pilte koos pildiallkirjadega ning lubas parima pildi 

hiljem lehes nädala foto rubriigis ka avaldada. Nii ta ka tegi ja õpilase Grete Sammal pilt ilmus reedel, 21. novembril 

Äripäevas. 

 

Viimasena esines ajakirjanik Piret Reiljan, kes rääkis uuriva ajakirjaniku tööst ning sellest, kuidas nad uurivad 

lugusid, mida tavaliselt keegi varjata tahab. Lisaks selgitas ta milline on hea allikas ja kuidas huvitavate juhtumiteni 

jõuab tavaliselt esitades küsimust „Miks?“ Veel rääkis ajakirjanik suhtlemisest ja julgusest võtta riske, loo 

vormistamisest ja pakendamisest. Piret Reiljan rääkis värvikalt ja lõi oma tööst väga kireva pildi. 
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Viimane külastus oli Eesti Panga muuseumi, kus kõigepealt saime ringi vaadata ja giidi tutvustust kuulata. Eesti Panga 

muuseum on imetore koht, kus mitte ainult ei saa ringi vaadata, vaid ka mängida pangandusalaseid mänge, vaadata 

videoid, saada infot interaktiivsetelt ekraanidelt. 

 

Seejärel rääkisid väga tõsised pangainimesed meile tähtsatel ja keerulistel teemadel. Eesti Panga rahapoliitika ja 

välismajanduse allosakonna juhataja Peeter Luikmel rääkis, milline on keskpanga roll pangandussüsteemis ja miks 

pangandus üleni ei või olla erakätes. Ta selgitas ka hindade muutumise põhjuseid ja selle seost inflatsiooniga. Lisaks 

rääkis, mis juhtub, kui panganduse asju teadmatult ajatakse ja inflatsiooni ei kontrollita, tuues näiteks Zimbabwe 

2008. a hüperinflatsiooni. 

 

Teine esineja oli Kaspar Oja, Eesti Panga ökonomist, kes selgitas Vene sanktsioonide mõju Eestile ja muule 

Euroopale. Statistikaameti andmetest ja tema arvutustest selgus, et mõju ei ole nii suur kui esialgu arvatud ning 

ettevõtted on olnud niikuinii ettevaatlikud Venemaa turu suhtes ja pole sinna nii palju eksportinud. Kõige rohkem on 

mõjutatud piimatoodete turg. Samas, kuigi nõudlus pole nii palju mõjutatud, siis Venemaa sanktsioonidel on Euroopa 

riikidest siiski pea suurim mõju Eesti riigi SKPsse, kuid see on ikkagi ainult 0,3%. 

Eesti Panga esinejad rääkisid tõsistel ja keerulistel teemadel, kuid suutsid seda teha lihtsalt ja arusaadavalt. Teemad 

jäid aga õpilaste jaoks natuke kaugeks. Päev läks hästi korda ja majandussuuna õpilased olid õnnelikud, et said 

koolimajast välja silmaringi laiendama. 

 

Jaana Maripuu, inglise keele õpetaja, majandussuuna juht 
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Reaalsuuna suunapäev Tartus   

 

               

 

08.12.2014 Suunapäev algas hommikul kell 7.00 kui buss Läänemaa Ühisgümnaasiumi juurest sõitma hakkas. Läbi 

pimeda Eestimaa liikudes jõudsime kella üheteistkümneks Tartusse Ravila 14 C asuva Physicumi juurde. Meid ootas 

seal Terje Kapp, kes meid ühte peaaegu tuttuude auditooriumisse viis ning mõningaid selgitusi jagas. Physicumi 

avamine toimus 25. augustil 2014. 

Varsti saabus ka teadus-, arendus- ja kommunikatsiooni prodekaan, PhD (botaanika ja mükoloogia) Kalle Olli, kes 

tutvustas meile Tartu Ülikooli Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna (LOTE) kõiki õppimisvõimalusi. Ta rääkis mõne 

huvitava fakti või teadusavastuse igast õppesuunast. 

Hetkel on LOTE teaduskonnas võimalik õppida: arvutitehnikat, bioloogiat, füüsikat, geenitehnoloogiat, geograafiat, 

geoloogiat ja keskkonnatehnoloogiat, keemiat, materjaliteadust ning ökoloogiat ning elustiku kaitset. 

Seejärel jagati meid kahte rühma ning meil oli Physikumis võimlus tutvuda optika laboriga ning materjaliteaduste 

laboriga, kus valmistati kilet. 

Külastasime ka naaberhoonet Chemicumi, kus saime uurida anorgaanilise keemia ning orgaanilise keemia 

õppelaboreid. 

Kätte jõudnud lõuna ajal saime maitsta üliõpilaste lõunasööki õppehoonete kohvikutes.  Kui kõhud täis, suundusime 

Teaduskeskusesse Ahhaa. 

Teaduskeskuses Ahhaa saime lühikese instruktsiooni, mida võib ja mida ei ole mõtet teha ning meil lubati minna 

ekspositsioonidega tutvuma. Ajutisel näitusel sai tutvuda dinosauruste elu ja oluga. Katsetasime kõike, mida oli 

võimalik ning veetsime Teaduskeskuses Ahhaa mitu pikka tundi. Selle aja sees jõudis meist üks külastada 

planetaariumi ning suurem osa meist käis ka teadusteatris. 

Kadri Mitt, matemaatikaõpetaja, reaalsuuna juht 

  



61 
 

Mudel Euroopa Parlament (MEP) LÜGis  

16.12.2014 MEP on Euroopa Parlamendi simulatsioonimäng, mida korraldatakse kõigis Euroopa Liidu 

liikmesriikides.  Simulatsioon põhineb Euroopa Parlamendi töökorral. 16. detsembril LÜGis toimunud 

simulatsioonil moodustati kolm komisjoni 10M ja 11SST õpilastest. 

 

1. Sotsiaalkomisjon. Teema: Kuidas lahendada noorte tööprobleem Eestis? 

 

2. Välisasjade komisjon. Teema: Kuidas peaks Euroopa Liit reageerima olukorrale Ukrainas? 

 

3. Õiguskomisjon. Teema: Intellektuaalomandi kaitse Euroopa Liidus: paljud eurooplased laadivad filme, muusikat 

ning arvutimänge tasuta alla. Kas Euroopa Liit peaks midagi ette võtma? 

 

Iga komisjon võtab vastu resolutsiooni, mis lõpuks peaassambleel ettekandmisele ja põhjendamisele ning kaitsmisele 

tuleb. 

 

 

Fotol sotsiaalkomisjoni vaidlus Kreeka ja Hispaania vahel 

 

Juhan Parts   

17.12.2014 IRLi peaministrikandidaat Juhan Parts väisab kolmapäeval Haapsalut, külastades PKC tehast ning 

Läänemaa ühisgümnaasiumi ja Haapsalu kutsehariduskeskust.  

Õpilastega kohtusid Riigikokku kandideerivad IRLi saadikud Juhan Parts,  Raivo Aeg, Tõnis Palts, Raimond Lunev, 

Merle Mäesalu. Algselt kokkulepitud teema muutus Riigikogu valimiste, iseenda ja oma erakonna seisukohtade 

tutvustamiseks. 
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LÜGi õpilased aitasid Toidupanka ja loomade varjupaika  

 

Kooliõpilastelt saavad jõuluannetusi ka Haapsalu loomade varjupaiga kassid. (Foto: arhiiv) 

 

11.-18.12.2014 annetasid LÜGi õpilased ja töötajad  Toidupangale toiduaineid ja aitasid loomade 

varjupaika. Toidupanga toetamise eestvedaja oli kooli vilistlane Elisabet Kalamees, kes aasta tagasi 

kogumiskampaania esimest korda tegi. Teda aitasid kooli praegused õpilased Markus Lember, Karmel Naudre, Brita 

Kaljuvere ja Karel Nappus. Haapsalu loomade varjupaigale koguti mänguasju, ronimispuid, toitu jm. 

 

 ERMi näitus LÜGis 

ERMi koostatud näitus tutvustab erinevaid soome-ugri ja samojeedi rahvaid. Näitus koosneb arvukatest erinevatel 

aegadel tehtud mustvalgetest ja värvilistest fotodest ning lühikestest ülevaatlikest tekstidest iga uurali rahva kohta 

eraldi. Näituse juurde kuulub ERMi ja Regio koostööna valminud soome-ugri ja samojeedi rahvaste asualade kaart 

ühes uusima infoga nende rahvaste arvukuse kohta. 
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Koolilehe nime valimised 

Koolilehe nimi selgunud! Ülekaalukalt  võitis nimi SINISULG!  

 

Nime autor on Martin Nerman (10H)!   

Hääled jagunesid järgnevalt: Sinisulg  – 95 häält, Lyglane – 45 häält, Ajalind – 40 häält, Säuts – 21 häält 
 

 
 

 

 

 

 

 Veebruaris 2015 ilmus koolilehe Sinisulg esimene 

number. 

 

Loe siit: http://www.lyg.edu.ee/wp-

content/uploads/2013/04/Sinisulg-nr-1.pdf 

 

Pealkirjad esimesest numbrist:  

 

LÜG-i salajane kangelane Malle 

Portreelugu Mairi 

Kes on meie kooli Valentinid ja Valentinad 

Humanitaaride tripp telemaailma 

Nostalgiadisko 

 

Elupäästev esmaabi kursus sport ja tervis suuna õpilastele  

..    

23.01.2015 Elupäästva esmaabi koolitus korraldati koostöös Eesti Punase Risti Läänemaa seltsiga. Evgenia 

Luidalepp õpetas  läbi praktilise  ja videoõppuse, kuidas  käituda hädajuhtumite korral, kuidas teatada 

õnnetusest, kuidas elustada,  elustamisrütmi,  elupäästva esmaabi võtteid, et mitte kannatanule rohkem vaevusi 

põhjustada. Õpilased said iseseisvalt proovida võõrkeha eemaldamist hingamisteedest lastel ja 

imikutel. Koolitajal olid kaasas vastavad abivahendid (mannekeenid, elustamisaparaadid), mis kergendavad 

elustamist. Koolitusel osalejad said vastava tunnistuse ja palju kasulikke nõuandeid. 

http://www.lyg.edu.ee/wp-content/uploads/2013/04/Sinisulg-nr-1.pdf
http://www.lyg.edu.ee/wp-content/uploads/2013/04/Sinisulg-nr-1.pdf
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Humanitaarklasside suunapäeva teemaks kujunes televisioon.  

Külastati Tallinna telemaja, kus asuvad ETV stuudiod, ja TV3 maja. 

 

20. 01.2015 Telemaja ekskursiooni viisid läbi „Terevisiooni“ uudistelugeja Elo Ellermaa ja telemaja vanim 

töötaja 82-aastane Mai Mikiver. Oli võimalus näha mitmeid tuntud telesaadete statsionaarseid stuudioid 

(„Terevisioon“, „Aktuaalne Kaamera“, „Lastetuba“) ning suuri stuudioid, mida vastavalt saatele kujundatakse. 

ETV pea 60-aastasest ajaloost sai ülevaate muuseumiruumides.  

 

Järgmiseks peatuseks oli TV3 maja, kus toimus telemängu „Me armastame Eestit“ salvestus. Tuttavaid 

nägusid LÜGist oli võimalik näha 20.märtsil kell 20:00 TV3st. 

 

Tiina Brock, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, humanitaarsuuna juht 
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Nostalgia disko 

29. 01.2015 õhtul kostus koolimajas kaasahaarav muusika, õhkkond oli lõbus ning inimesed veelgi lõbusamad 

– toimus 70ndate stiilis nostalgiadisko. Tavariietes oli vaid mõni üksik, ülejäänud olid end ehtinud peapaelte, 

suurte ehete, platvormkingade, alt laiade pükste, vallatute lokkide, prillide ja paljude muude põnevate 

asjadega. Kogu seda ilu ja melu jäädvustas vilistlane-fotograaf Markus Sein.  

Lisaks seltskonnale hoidsid suu naerul toredad auhinnalised mängud, nagu näiteks ajalehetants, limbo ja 

ajastule vastav viktoriin. Suurel ekraanil jooksid muusikavideod 70ndate suurimatest hittidest. Hea 

tantsumuusika tõttu ei jäänud tantsuplats inimtühjaks mitte kordagi, ilmselt olid kohale tulnud 70ndate 

muusika fännid. Huvijuht Mairi õpetas kogu rahvale ka ühistantsu ja see tuli kergejalgsel rahval kohe välja. 

Väga hea meel oli näha nii suurt hulka õpetajaid, kes samuti olid teemakohase riietuse selga pannud ning olid 

asjas väga sees – tantsisid ja osalesid mängudes koos õpilastega.  

Nagu kostüümipidudele omane, kuulutati ka seal välja stiilseim naine ning mees. Sellel korral olid nendeks 

Karina Kirs ja Villu Mustkivi. Välja oli ka pandud auhind klassile, kust tuleb protsentuaalselt kõige rohkem 

osalejaid. Kõige hakkajamaks klassiks osutus 12.H, teisele kohale jäi 11.M ja kolmandaks tuli 11.H. Auhindu 

jagasid võitjad lahkelt kõigiga. Õpetajate sõnul oli see nagu suuremat sorti klassiõhtu – tulid need, kes tõesti 

tulla tahtsid, nägid vaeva ja muutsid seeläbi selle õhtu selliseks, millest paremat ei osanudki tahta. Jääme 

kindlasti ootama järgmist nostalgiadiskot ja loodetavasti saavad siis osa võtta ka need, kes esimesest ilma jäid. 

Loodame, et sellest üritusest saab meie kooli uus traditsioon. 
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Kõnevõistlus 

25.02.2015 Tartu rahu 95. ja Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistluse žürii valis osalejate  

seast välja seitse õpilast, keda autasustati 25. veebruari aktusel  Heino Noore stipendiumifondi rahaliste 

autasudega 

 

Eva-Maria Brock, 12H, “Ma olen veel väike” – preemia kõne terviklikkuse eest 

Grete Grauberg, 12H, “Olles osa oma maast”- preemia läbitunnetatud isamaalisuse eest 

Karl Peetris, 12H, “Kõik on hästi” – ühiskondliku satiiri preemia 

Andree Prees, 10R, “Eesti – väike suurriik” – preemia kõne sisukuse eest 

Rivo Reinsalu, 12SST,  “Isamaaline hing mu rinnus”– preemia kõne veenvuse eest 

Britta Sool, 10M, “Eesti on muusika” – preemia originaalse lähenemise eest 

Lisete Ulla (pildil), 10M,  „Milline on Sinu Eesti?“ – preemia mõjuva esituse eest 
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Vabariigi aastapäeva aktus, lipu õnnistamine ja tänuüritus õpilastele 

25.02.2015 õnnistasid EELK piiskop electus Tiit Salumäe ja EAÕK Haapsalu koguduse preester Jüri 

Ilves LÜGi uue lipu. Sinistes ja valgetes toonides lipu ühel küljel on kirjas kooli nimi ja teisel küljel kooli 

sümboliks olev lind.  Lipu kavandi autor on disainer Egon Erkmann. 

 

Kaks korda aastas, vabariigi aastapäeva paiku direktori vastuvõtul ja õppeperioodi lõpul kooli aktusel, on 

saanud traditsiooniks tunnustada häid õppijaid, sportlasi ja koolielu edendajaid. Kiita saavad ligi pooled kooli 

õpilastest.  Tänuüritusel kiidetud õpilasi pildistati kooli uue lipu taustal. 
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Kooliraamtukogu 50. aastapäev 

 

 

 

25.02.2015 tähistasime Wiedemanni 15 asuvas koolihoones 50 aastat tagasi tegutsemist alustanud 

kooliraamatukogu asutamispäeva. Laule esitasid vilistlane Johanna Müürisepp (EMA laulutudeng), Anita 

Rotberg (12H) ja Siim Jürise (11H). Omaloomingut lugesid vilistlane Olari Ristikivi ja Eva-Maria Brock 

(12H). Esitati vilistlaste Kaarel Mihki ja Daniel Rahuvarmi omaloomingut. Ürituse plakati autor on Eva-Maria 

Brock. 

LÜG-i õpilaste kunstinäitus 

11.03.2015 avati Haapsalu linnagaleriis Läänemaa Ühisgümnaasiumi õpilaste loomingu näitus „Värvide 

vägi“. 
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Keelte Paabel 

11-13.04.2015 Keelte Paabel on üritus, mis kasvas välja kahe kooli traditsioonidest- HG Keelte Paabelist ja 

HWG Wiedemanni Päevadest. Kui esimesel tegutsemisaastal jäi üritus tagasihoidlikuks, siis sel aastal sai 

sellest osa terve kool. 

Avapaugu andis Laululuule, kus õpilased olid valinud populaarse võõrkeelse muusikapala, tõlkinud sõnad 

ning esitasid seda luule vormis nii ilmekalt ja veenvalt kui võimalik. Laululuules peab sõnade tõlkimisega 

vaeva nägema, sest ilma muusikata kuulatakse sõnu rohkem ja hea tõlge tuleb esitajatele kindlasti kasuks. 

Lisaks hindas žürii esinemisoskust, kehakeelt, silmavaadet, diktsiooni – ühesõnaga teatraalsust. Sel korral 

osutuks parimaks 12H klass, kuid välja anti ka hulgaliselt eripreemiaid. 

Akadeemilisem oli kolmapäeval toimunud loeng, kus huvilistele esinesid Eesti Kirjanike Liitu kuuluvad 

tõlkijad Indrek Koff ja Triinu Tamm. Räägiti sellest, kuidas nad tõlkimiseni jõudsid ning mille poolest on 

tõlkija ja tõlgi töö erinev. Lisaks pöörasid nad õpilaste tähelepanu sellele, et aastal 2018 on Eesti Euroopa 

Liidu eesistuja ning selleks ajaks on kindlasti palju tõlkijaid vaja. 

Neljapäeval toimus teadmiste mäng ehk nn jaamade mäng, kust võttis osa igast klassist viieliikmeline 

võistkond. Keeleõpetajad olid palju vaeva näinud ning kokku sai üks sisukas ja mitmekesine mäng. 

Kolmandale korrusele oli üles pandud üksteist jaama ning võistkonnad pidid kindlas järjekorras kõik jaamad 

läbi käima ja seal ülesandeid lahendama. Tegevused varieerusid viktoriinist, eri keeltes vanasõnadele vastete 

leidmisest ja mitmekeelsest ristsõnast kuni laulusõnade kuulamise ja tantsimiseni. Igas jaamas hinnati 

võistkonna sooritust ning kolm parimat gruppi said autasud. Parim tulemus oli 12LM klassil. 

Väiksem hulk keelehuvilisi võttis osa tõlkevõistlusest, kus sel aastal tõlgiti populaarteaduslikke tekste 

muusika valdkonnast. Lisaks proovisid mitmed õpilased kätt Vikerraadio korraldatud e-etteütluses. 

Keelte Paabel kulmineerus reedel toimunud Keelte kontserdiga, mida käis vaatamas kogu kool. Kontserdil 

esitati muu hulgas Juhan Smuuli, Andrus Kivirähki ja Triin Tasuja loomingut, inglise kirjandusest kõlas 

Shakespeare, saksa keeles loeti Bosse luuletust ning esitati ka üks venekeelne valm. Laule kuulsime inglise, 

vene ja rootsi keeles. Lisaks esitas Läki Laulule ühe Aafrikast inspireeritud loo ning LÜG Kammeransambel 

pala muusikalist Mees La Manchast. Tantsu lõi Läki Tantsule. 

Keelte päevad on leidnud kindla koha LÜGi ürituste seas ning pole kahtlustki, et ka järgmisel õppeaastal 

toome võõrkeeled klassiruumist välja ja saame kokku Keelte Paabelis. 

Jaana Maripuu, inglise keele õpetaja 

Laululuule võitjad: 

I koht – 12H (Elena Koit ja Paula Palmiste) 

II koht – 11H (Grete Lehemaa ja Adele Rass) 

III koht – 12LM (Kaspar Sirel) 

III koht – Hardi Roosi ja Raido Valgenberg 

Eripreemiad: Grete-Liis Kalev, Hans Joosep Jõgisalu, Maarja Konrad, Aleksander Viiret ja 11M (Grete 

Põlluste, Jaanika Treial, Markus Lember ja Karel Nappus) parima tiimitöö eest. 

Teadmiste ehk nn jaamade mängu võitjad: 
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I  koht – 11LM 

II koht – 10M 

III- koht – 11RL 

Inglise keelest eesti keelde tõlke võistluse võitis Eva-Maria Brock 

Vene keelest eesti keelde ja eesti keelest vene keelde tõlke võistluse võitis Jelizaveta Zikunova 

 

Parimate ainetundjate tunnustamine 

Lääne maavanema kt Kristel Jupits ja Läänemaa Omavalitsuste Liidu esimees Toomas Schmidt õnnitlesid 

esmaspäeval, 18. mail Läänemaa üldhariduskoolide ja kutsehariduskeskuse õpilasi, kes esinesid edukalt 

2014/2015. õppeaastal toimunud maakondlikel ja üle-eestilistel aineolümpiaadidel ning 

ainevõistlustel. LÜGist oli kutsutud 20 õpilast. 

 

Pildil üks kutsututest 12LM õpilane Tanel-Sigmar Sildoja. Foto Arvo Tarmula. 
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Emadepäevale pühendatud kirjandite konkurss 

Fotol peapreemia saajad Andree Prees ja Brigita Põld 

Emadepäevale (10.05.2015)  pühendatud kirjandite konkurss on ilus pika ajalooga traditsioon, mis kanda 

kinnitanud ka LÜGis. Selle konkursi ellukutsuja on Läänemaa Ühisgümnaasiumi vilistlane Heino Noor, kelle 

nimelisest stipendiumifondist saavad parimad ka rahalise preemia. Selleaastane konkurss toimus vaid  10. 

klasside vahel, kuna vähene osavõtt eelmisel aastal andis alust arvata, et vanemate õpilaste jaoks ei ole see 

enam huvipakkuv. See aga ei tähenda, et vanemate klasside osavõtt oleks keelatud. 

Peapreemiad: 

Brigita Põld 10R 

Andree Prees 10R 

Eripreemiad: 

Pent Uustalu 10H 

Kaisa Kuusik 10H 

Kaisa Valm 10H 

Kertu Nõmm 10H 

Eva-Marie Alasi 10R 

Karin Talving 10R 

Margit Paat 10M 
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LÜG-i Päev 

26.05.2015  toimus meie koolis Haapsalu mainädala raames LÜGi päev, kus osales vähemalt 75 

põhikoolilõpetajat, kes tutvusid koolimajaga ning osalesid infotubades. Seal said nad teada 

õppimisvõimalustest koolis ning kaasa lüüa suunategevustes. 

 

 

LÜGi abituriendid osales kogukonnapraktika raames kohalike vabaühenduste 

töös 

Programmis osalenud 12SST õpilased valisid kogukonnapraktika laadal  kohalike vabaühenduste seast endale 

meelepärase praktikakoha ning osalesid  kuu aja jooksul aktiivselt organisatsiooni tegevustes, täites endale 

jõukohast ja huvipakkuvat ning vabaühendusele vajalikku tööülesannet. 

Õpilased aitasid võidelda soopõhise vägivallaga,  lõid kaasa Haapsalu Toidupanga kampaaniates,  korraldasid 

mitmesuguseid üritusi (kontsert, õppereis, noortefoorum), aitasid kaasa vabaühenduste tegevuse 

tutvustamisele (blogid, koduleheküljed, Facebook), tõlkida tekste eesti keelde, osalesid ROBOTEX´il jne. 
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Looduspäev  

 

 

Looduspäeva viktoriini võitjad: 

 

I koht – 12 R (23,5 p) 

II koht – 11 M (22,5 p) 

III koht – 10 M (22 p) 

Talisporditund  

 

 
 

04.03.2015 Talisporditunnis võisteldi talveteates ja T-jääsärgi võistluses. 

10. klasside arvestuses võitis 10R, 11. klasside arvestuses 11H  ja 12. klasside arvestuses 12SST 
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Kahe suuna õppereis Tartusse  

 

      
 

20.03.2015  sõitsid Läänemaa Ühisgümnaasiumi 11. ja 12. klassi spordi ja tervise suuna õpilased 

Tartusse. Esimesena külastasime Tartu Ülikooli Kehakultuuri teaduskonda, kus  programmijuht ja lektor 

Martin Mooses tutvustas õppimisvõimalusi kehakultuuriteaduskonnas (kehaline kasvatus ja sport ning 

füsioteraapia õppekava). Õpilased said tutvuda ka teaduskonna vastuvõtu tingimustega. 

Seejärel kuulasid suuna õpilased väga põnevat miniloengut teemal „Kas joosta paljajalu või 

jalanõudes?“ Loengus tutvustas Martin Mooses oma doktoritööd, kus ta uuris Keenia jooksjaid ja võrdles neid 

Eesti omadega. 

Peale huvitavat loengut külastasime Eesti Spordimuuseumit, mis on Baltimaade suurim  ja asub Tartu 

südalinnas Rüütli tänaval. Muuseumi pedagoog  Rita Mägi tutvustas muuseumi eksponaate ning rääkis sinna 

juurde huvitavaid lugusid. Tavapäraste spordiajalooliste ülevaadete kõrval oli võimalik õpilastel jõudu ja 

osavust proovida köieveo- ja jalgrattasimulaatoritel, osaleda virtuaalses olümpiarännakus, pildistada end 

vanade jõumeeste seltsis, tutvuda vanade spordilehtedega, kuulata erinevate aegade muusikat jne. 

 

Päev lõppes AHHAA keskuses, kus oli võimalus uudistada  Tartu Ülikooli üliharuldast arstiteaduskonna 

meditsiinikollektsiooni, mille vanim eksponaat pärineb aastast 1803. Kogule pani 1890. aastal alguse kuulus 

meditsiiniprofessor August Rauber, kes sündis küll Saksamaal, ent tegutses alates 1896. aastast Tartus. 

Professori hoolsa ja oskusliku töö tulemusena on kollektsioonis mitu tuhat eksponaati, millest AHHAAs saab 

vaadata kõige erilisemaid. Näitus annab ülevaate kogu inimese kehast. Seal näeb nii terveid organeid kui ka 

erinevate haigusnähtudega preparaate. 

 

20. märtsil alustasime oma sõitu Kalda tänavalt kell 7 hommikul. Tartusse jõudes said õpilased võimaluse 

enne ametliku programmi algust veidi puhata. Osa õpilasi keeldusid sellest võimalusest ja tutvusid selle 

asemel vabatahtlikult Tartu Jaani kirikuga. 13. sajandist pärinev kirik on kuulus oma terrakotafiguuride 

poolest. Tornist avaneb suurepärane vaade linnale. 

 

Programmi ametlik osa algas Tartu Ülikooli külastusega, aulas tutvustati meile kooli ja siin õppimise 

võimalusi. 

 

Peahoone külastuse lõpetas kunagise üliõpilaskartseriga tutvumine. Omal ajal karistati üliõpilasi  selle eest, 

kui tudeng oli peale 11 õhtul väljas, ropendamise, lärmamise, valetamise hasartmängude mängimise jne eest. 

Hiljem kujunes kartser pigem auasjaks. Kusjuures on kartserisse suutis juba oma esimestel õpingupäevadel 

sattuda ka Kristjan Jaak Peterson. 

 

http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad/kehaline-kasvatus-ja-sport
http://www.ut.ee/et/sisseastumine/bakalaureus/oppekavad/kehaline-kasvatus-ja-sport
http://www.ut.ee/sites/default/files/www_ut/sisseastumine/kk_bak2015.pdf
http://treeningplaan.ee/index.php/blogi/96-kas-joosta-paljajalu-voi-jalanoudes
http://treeningplaan.ee/index.php/blogi/96-kas-joosta-paljajalu-voi-jalanoudes
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Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudis võttis meid vastu professor Anti Selart, kes tutvustas 

põhjalikult meile ajaloolaseks õppimise võimalustega. 

 

Arheoloogia osakonnas tutvuti leidudega ja esemete 3-d mudelite loomisega. Huvilised said minna kuulama 

üliõpilastele mõeldud loengut stalinismist. 

 

Päeva „naelaks“ kujune riigikohtu külastamine. Põhjalikult tutvuti huvitavate kriminaalasjadega, kohtuniku 

töökorraldusega jne. 

 

Päeva lõpetasid Eesti Rahva Muuseumi ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja selle  muuseumi külastused. 

 

 

Kalle Lõuna, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, sotsiaalsuuna juht 

ja Leelo Paju, kehalise kasvatuse õpetaja, sport ja tervis suunajuht 
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Haapsalu Uksetehases  

 

 
 

 

25.03.2015 käis majandussuund teist korda külas Haapsalu Uksetehasel. Uksetehase külastus on seotud 

ärikeele programmiga ja seetõttu olid sel aastal õpilastel inglisekeelsed töölehed. Meid võttis vastu juhataja 

Ago Soomre, kes rääkis ettevõtte loomisest ja struktuurist, aga ka tootearendusest, turundusest, töötajatest ja 

keskkonnasõbralikkusest. Seejärel tehti kiire ekskursioon tehase ruumidesse, kus õpilased nägid täpsemalt, 

kuidas tootmisprotsess toimub. Omalt poolt kinkisime neile meie õpilasfirma toodetud Läänemaa 

Ühisgümnaasiumi logoga seebi. Järgmises ärikeele tunnis õppisid õpilased tundma programmi Microsoft 

Publisher ja tegid sellega oma muljete põhjal Haapsalu Uksetehase reklaamvoldikud. 

 

Jaana Mariupuu, inglise keele õpetaja, majandussuuna juht 
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Kahe suuna õppepäev Tallinnas 

 

  
 

  
 

08.04.2015 Sotsiaalsuuna õpilased tutvusid 8. aprillil Riigikogu maja ja töökorraldusega. Kuulati 

peaministrikandidaadi Taavi Rõivase kõnet valitsuse moodustamise alustest ning järgnenud küsimusi. 

Riigikogu liige Andres Ammas tutvustas õpilastele Eesti Vabaerakonna saadikute tööruume ja oli lahkelt nõus 

valgustama parlamentaarse töö telgitaguseid. 

Spordi ja tervise suuna õpilastele tutvustas Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja spordi instituudi võimlemise 

õppejõud ja sisseastumiseksamite vastutav õppejõud Viktor Saaron, kes näitas TÜ erinevaid maju, mis on 

galeriidega ühendatud. 

Peale Tallinna Ülikooliga tutvumist käisime Eesti Tervishoiumuuseumis, kus vaatasime Anatoomiateatri 

etendust “Avalik lahkamine”, mis  toimus muuseumitunni formaadis. Etenduse esimeses pooles tutvustati 

meditsiini, täpsemalt anatoomia ajalugu. Vaatasime, millised nägid välja vanad anatoomiajoonised, kuidas 

õpetlased inimkeha ja selle toimimist kujutasid ning sellest aru said. 

Tunni teises pooles tehti “avalik lahkamine”. Võttes abiks silikoonist laiba Markuse, uuriti inimkeha 

siseehitust ja siseorganite tööd. Saime teada, kus siseorganid paiknevad, millised nad välja näevad ja milleks 

neid vaja on. 

Kalle Lõuna, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, sotsiaalsuuna juht 

ja Leelo Paju, kehalise kasvatuse õpetaja, sport ja tervis suunajuht 
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Jürgen Rooste ja Sveta Grigorjeva 

  

    

05.05.2015 keskpäeval täitus LÜGi aula õpilastega – tuldi oma silmaga vaatama ja oma kõrvaga kuulama 

luuletajaid, keda seni nähtud-kuuldud televisioonis, raadios või kelle luulet loetud raamatuist. 

Jürgen Rooste, kelle nägu  paljudele tuttav „Jüri Üdi klubist“ või häält kuuldud luuledirigendi-saatejuhi rollis 

„ Luulelahingus“, mida peetakse Vikerraadios, või  kelle artikleid loetud Maalehest, Sirbist või Õpetajate 

Lehest. Tema ei šokeeri enam vist kedagi oma julgete ütlemistega, küll aga nooruke Sveta Grigorjeva, kes 

töötades koreograafina ka ühe küllalt sensatsioonilise luulekogu avaldanud. 

Alustuseks esitaski 11H klassi õpilane Grete Lehemaa nimiluuletuse Sveta Grigorjeva luulekogust „Kes 

kardab Sveta Grigorjevat?“ Edasi jätkus luule lugemine-esitamine juba vaheldumisi kahe kirjanike esituses. 

Rooste ja Grigorjeva tulid ja valgustasid – lugesid, selgitasid ja jagasid oma ja võõrast luulet.  Või hoopis 

ärritasid-vihastasid, panid piinlikkust tundma? Igal juhul, ükskõikseks ei jätnud nii atraktiivsed esinejad vast 

kedagi. Kuigi nende luule pealispind kubiseb vulgarismidest, on selle all intellektuaalsusest tiine kultuurkiht. 

Kui kõik kuuldu veel kohale ei jõudnud, pole üldse probleem, vagu on sisse aetud ja pinnas kevadkülviks 

tehtud. Eks elu näitab, kas ja kust seeme tärkab J 

Kohtumine kirjanikega sai teoks tänu Viljandi Gümnaasiumi projektile “Elav raamat = kirjanik koolis”, mida 

toetab EV Kultuuriministeerium. 

Tiina Brock, eesti keele ja kirjanduse õpetaj 
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Kohtumine Euroopa Parlamendi saadiku Yana Toomiga  Euroopa päeval 

08.05.2015 Aulasse kogunenud noortele andis parlamendisaadik avaliku loengu sotsiaal- ning 

rahvusküsimusest Eestis ja Euroopas. Lisaks rääkis Y. Toom iseenda kujunemisest ajakirjanikuks ja 

poliitikuks. Ettekande lõpuosas järgnes õpilaste küsimustele vastamine. Kuulumist ühte Euroopa Parlamendi 

fraktsiooni reformierakonnaga selgitas keskerakondlasest saadik järgnevalt: " Ärge unustage, et fraktsiooni 

nimi on kaheosaline : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liit! Mina olen demokraat!". 

 

 
Yana Toom vestlemas õpilastega. Foto Tõnu Tiit 

KIK õppekäigud 

21.05.2015 10H RMK Matsalu „Kevadine linnuelu Matsalus“, 11H RMK Matsalu „Salapärane lõhna- ja 

  maitsemaailm“ 

  11M ja 10M RMK Nõva „Maa, mis tõuseb merest“ 

 

29.05.2015 10R RMK Matsalu „Lindude ränne“, 11L RMK Matsalu „Teemaretked Penijõe matkarajal“ 

  11SST RMK Varbla „Ametimehed metsas“ 

 

10R Lindude ränne. Foto: Embi Hunt 
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Õpilasesidnus VÕLV ja huvitegevus 

 

VÕLVi juhatuse liikmed 2014/2015 

 

Monarh Siim Jürise 

 

Asepäälik Anita Rotberg 

 

Infopäälik Regina Lukk 
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Nõunik Paula Palmiste 

 

Nõunik Kaspar Sirel 

VÕLVi liikmed 2014/2015 

10H 

Martin Nerman 

 Sandra Saarniit 

 Greete Tikerpuu 

 

10M 

Britta Sool 

 Andres Dobõšev-

Proosväli 

 Carmen Korjus 

 Rahel Elisabeth 

Toffer 

 

 

 

 

 

 

10R  

Geerit Kikut 

 Andree Prees 

 Kristjan Palmiste 

 Jasper Vimm 

 

11H  

Siim Jürise 

 Karmel Naudre 

 Grete Lehemaa 

 

11M  

Markus Lember 

 Elina Saarmaa 

 Grete Sammal 

 

 

 

11RL  

Aleksander Viiret 

 Kaarel Koel 

 Karoliina Huul 

 Brita Kaljuvere 

 

11SST  

Richard Urma 

 Maarja Konrad 

 Kertu Ilves 

 

12H 

Kaupo Muuli 

 Anita Rotberg 

 Ketelin Suurküla 

 Karina Kirs 

 Paula Palmiste 

 

12LM  

Kaspar Sirel 

 Sandor Köster 

 Uku Toomsar 

 

12R  

Olari Nebokat 

Karl Markus 

Mäesalu 

 Raido Valgenberg 

 

12SST  

Mari-Leen Lao 

 Liis Võsa 

 Ana-Laura Kaasik 

 Mari Lehtonen 
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Õpilasesinduse VÕLV koolituslaager 

15.-16. septembril 2014 tegeles õpilasesindus Tuksis oma põhikirja, kooli kodukorra ja õppeaasta sündmuste 

kalendriga.  Alustati ka uue monarhi valimiskampaania korraldamisega. Kandidatuuri saab üles seada 28. septembrini. 

Monarhi valimisaeg algab 3. oktoobril ning VÕLVi juht valitakse õpilaskonna ja õpetajate poolt hääletamise teel. 

 

 

 

 

Õpetajate päev 

03.10.2014 Õpetajate päeva tähistamiseks valmistasid õpilased õpetajatele omaloomingulised luuletused ja nimelised 

muffinid. Klassijuhatajate luuletused olid peamiselt ühistööd, paljude luuletuste autor ja sündmuse eestvedaja aga 

Karmel Naudre. 
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Võlvi omaloomingu õhtu 
 

05.02.2015 Toimus teine Võlvi õhtu, kus õpilased esitasid oma loomingut: luulet Caryna Bogdanov, Martin Nerman, 

Eva-Maria Brock, Grete Põlluste ja Kelly-Tonili Hiiemäe; lisaks luulele ka proosat Paula Palmistelt; omakirjutatud 

laul Anita Rotbergilt. Vahepaladeks laulsid Martin Karu ja Johanna Õun. Kohale oli tulnud ka kooli vilistlane Kaarel 

Mihk, kelle luuletusi eelmisel Võlvi õhtul ette loeti. Nüüd oli võimalik üht tema parimat luuletust autori enda esituses 

kuulda. Ürituse põhjal valmis praktiline töö. Plakati tegi Eva-Maria Brock (12H). 
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Monarhi valimised 

 

6.-9. oktoober 2014 Kolmel päeval leidsid aset kandidaatide debatid, lahendati ülesandeid  ning toimus hääletamine 

klassides. Monarh kuulutati välja 9. Oktoobril.  

 

 
Monarh Siim Jürise 

 

Playback Show 

 

13. novembril 2014 toimus Läänemaa Ühisgümnaasiumi Playback Show. Värvilise, ägeda ja emotsionaalse show 

seekordsed pärjatud:  

I koht – 12H (Laine + Eesti Raadio Meeskvartett „Kui neis kingades sa tantsid“ ja „Imeilus suvepäev“) 

II koht – 11H (Stromae „Tous Les Mêmes“) 

III koht – 10ndate ühistiim (Fergie „A Little Party Never Killed Nobody“) 

IV koht – Mömmikud ehk Siim Jürise, Kaupo Muuli ja Rivo Reinsalu (Dreambears „It’s Raining Men“) 

 

Parim naisstaar – Britta Sool ja parim meesstaar – Kaupo Muuli 

Eripreemiad: Andres Proosväli, Johanna Õun, Siim Jürise, Grete Lehemaa, Kert Aavere ja Merili Kisant 
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Jõuluball 

 

19.12.2014 Läänemaa Ühisgümnaasiumis toimus glamuurne 1920ndate Gatsby pidu! Peoperemees avas uksed kell 

19:30. Särav programm sisaldas etteasteid graatsilistest võimlejatest ja mehistest püramiididest kõhutantsijate ja 

maotaltsutajani. Varuks oli rohkelt üllatusi ja mänge ning jagati välja hurmavaid auhindu. Tantsuks mängis “Hot & 

Cool Oldschool”. 
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Advendihommikud 

 

Advendihommikud toimusid 1., 8. ja 15. detsembril. Programmi pani kokku Grete Jõgisaar. Esimesed kaks toimusid 

lindude all, viimane aulas. Esinejad olid kõik meie kooli õpilased. Omaloomingulisi luuletusi esitas Karmel Naudre, 

musitseerisid Joanna Rosenfeld, Elis Indrekans, Aleksander Viiret, Martin Karu, Mai-Liis Põlder, Johanna Õun, 

Sandra Saarniit ja Raido Valgenberg. Meeleolukad tantsunumbrid tantsutrupilt Läki tantsule 

 

Kooliteatrite festival 

 

Läänemaa kooliteatrite 14. festivalil tuli gümnasistide arvestuses võitjaks LÜGi teatriring “Või Midagi 

Sellist” lavastusega „Rehepapp ja Katk“ (lavastaja Karel Rahu).  

Kenasti läks ka humanitaarsuuna  lavakunstikursuse KAMA 2 ühistööl “Petis” ja mõlemad etendused 

esindavad Läänemaad vabariiklikul kooliteatrite festivalil, mis sel aastal toimub Haapsalus.  

Parima näitlejatöö eripreemiad said Merlin Kulbas, Sander Otsa ja Siim Jürise. Parima dueti eripreemia Grete 

Lehemaa ja Linda Pruul. 
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Mingi muusika üritus 

 

 

 

 

 



88 
 

Ohtlikult magus 13 ja reede 

 

13.02.2015 toimus sõbrapäeva-hõnguline koolipäev, mil oli võimalus kasutada sõbraliku postkasti teenuseid, 

maiustada ja juua teed või võtta osa mängudest. Kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla eestvedamisel valmis kogu 

kooli kunstiteos – soovide ja unistuste kast. 
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Lügnessi rekordid 

 

 

UUED PÜSTITATUD KOOLIREKORDID 

 Nööbikommide söömine – Rahel Elisabeth Toffer (33 tk) 

 100g sibula söömine – Egert Jakobi (42,2 sek) 

 Tagurpidi sõnade ütlemine – Kaarel Koel (27 sõna) 

 Sinilindude voltimine – Brita Kaljuvere (4 tk) 

 Kätekõverdused – Liis Võsa (37 tk) 

 Vahukommide suhu mahutamine – Mihkel Sinikas (27 tk) 

 Pastaka kokkupanek – Karl Robert Konrad (14,7 sek) 

 

TEISTE ALADE VÕITJAD (ei ületanud eelmise aasta rekordit) 

 Pastakate pudelisse panek – Rivo Reinsalu (16 tk) 

 Kätekõverdused – Karel Nappus (75 tk) 

 Paberlennuki lennutamine – Karl Robert Konrad (12,1 m) 

 

UUTE  ALADE VÕITJAD 

 Trepijooks – Caryna Bogdanov (39,4 sek) ja Andres Proosväli (27,76 sek) 

 Rattaga paigalseismine – Martin Nerman (2.05.6 min) ja Regina Lukk (3.04 sek) 
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Tutipidu 

 

24.04.2015 Tutipidu ehk abiturientide lõpukella-päev oli üheteistkümnendike aktiivi poolt korraldatuna üles ehitatud 

töötubadena. Soojendusena alustati üheskoos võimlas, kus sai end proovile panna lõbusas teatevõistluses, mis sisaldas 

ülesandeid „muna lusikal jooksust“ „naisekandmiseni“. 

Seejärel jätkatigi klasside kaupa neljas töötoas: Pildimiim, Anagramm, Numbrid ja Voltimine. Kolmes nimetatus käis 

toimetamine Brita Kaljuvere idee ja juhtnööride järgi, Voltimise töötuba kandis aga eelmisel aastal alguse saanud 

kunstiõpetaja Tiiu Randmann-Mihkla ideed volditud paberiruudust lindudest (meie kooli logo), millest valmib 

kunstiteos kooli koridori. 

Programm lõppes aulas, kus võisteldi lapsepõlvepiltidel lennukaaslaste äratundmises, sõna said klassijuhatajad ja anti 

lõpuvanne. Sündmuse südamliku lõpu vormistasid üheteistkümnendike kingitused – nimelised õhupallid, mille sees 

oli väike sedel, kuhu oli kirjutatud teiste õpilaste muljed nendest. 
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VÕLVi laager 

22.-23.05.2015 VÕLV võttis oma õppeaasta kokku taas Tuksis. Lisaks kokkuvõtetele, sündmuste analüüsile, VÕLVi 

põhimääruse ja kooli arengukava asjalikkusele tegeleti omaloominguga ja lahendati mõnusas päikesepaistes 

meeskonnatöö ülesandeid. Jagati välja ka poolaastatöö-preemiad. 

Kogu õppeaasta silmapaistvamad võlvikad: Karina Kirs, Siim Jürise, Anita Rotberg, Grete Lehemaa, Kaspar Sirel, 

Paula Palmiste, Kaarel Koel, Kaupo Muuli, Regina Lukk ja Ana Laura Kaasik. 
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LÜGi aukoja liikmed 

 

Nimetusega LÜG Aukoja liige tunnustatakse igal aastal ühte naisabiturienti ja ühte meesabiturienti. Kandidaatide 

esitamise õigus on Läänemaa Ühisgümnaasiumi töötajatel. Kandidaadi valikul peetakse oluliseks koolielu edendamist. 

 

2015 

 

Karina Kirs 

 

Rivo Reinsalu 
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LÜGi  sümboolika 

Lipp 

 
 

T-särk, pusa 
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Äramärkimist ja esiletoomist väärivad õpilaste tööd 

 

„See üks ja ainus“, Andree Prees 10R 

Emadepäeva kirjandite konkursi peapreemia, juhendaja Maret Järveots 
     Mai teine pühapäev, aeg emale kingitus otsida ja kook valmis teha! See on suur püha päev, kus austada eriliselt 

oma ema – teerajajat, elu esimest sõpra, kõige kaunimat naist ja inimest, keda nutmas näha on elu suurim piin. 

Inimene, kes on meie jaoks hindamatu ja asendamatu. 

     1998. aasta 19. jaanuar. Sündis minu emale esimene, ainuke ja parim laps – Andree. Olin nii imeline, et rohkem 

lapsi ei tahetudki. Vähemalt ma loodan, et olen üksiklaps just sellepärast. 

     Esimene mälestus oma emast on kultuurimaja ees, kus ma poseerisin kenasti ja tema minust pilti tegi. Olles pildi 

ära teinud, võttis ta fotokaamera oma näo eest ära ja naeratas laia helge naeratusega, silmad pilus ja lausus: “Väga 

armas oled mul!“ Olin rahul endaga. Väiksena oleme emaga palju koos tegutsenud, ringi rännanud ja igasuguseid 

toredaid tegevusi teinud. See oli selle pärast, et mul väiksena kuigi palju sõpru polnud. Aga see ei tähendanud, et 

miskit mängulist ja lapselikku oleks mul ära jäänud, sugugi mitte! Ma ju tegin kõike oma parima sõbraga – emaga! 

Tihti käisime koos teatris, mänguplatsidel, jalutamas jne. Mäletan, et meil ei jäänud ühtegi teatrit vahele, mis 

kultuurimajas etendati. Meil oli kalendri peale märgitud, millal on teatripäev. Ootasin neid päevi väga, sest peale 

seda läksime kohe kohvikusse kooki sööma. Võtsin alati rummikoogi. 

     Ta on mul super-ema, vahel lausa liigagi hea. Ta saab kohe aru, kui ma olen tujust ära. Isegi kui ma väga-väga 

varjan seda. Ikkagi lõppeb asi sellega, et me koos istume ja räägime mu mure sirgeks. Endal kohe hea olla, kuigi 

algul olen kategooriliselt vastu sellele. Ta suudab alati oma veidrustega mind mistahes olukorras naerma panna. Ta 

on väga hea tujumuutja. Aga kuna mõlemal on suhteliselt tugevad ja jäärapäised karakterid, siis päris ilma tülideta 

ka ei saa, neid vahel ikka juhtub. Õnneks lahenevad need kiiresti, veidi aega mossitame, aga siis kumbki meist 

annab alla ja tuleb „pugema“. 

     Siiski on palju meie vahel muutunud. Aasta aastalt olen emast eemaldunud, ise seejuures suuremaks kasvanud. 

Enam ei veeda nii palju aega koos, suhtleme ja räägime omavahel vähem – seda kõike on raske endale tunnistada. 

Varemalt kuulus terve mu süda emale. Nüüd ajapikku on tekkinud palju inimesi, kellest ma tõsiselt hoolin. Nendele 

olen ma kinkinud tükikesi oma südamest ja emale kuuluv osa on vähenenud. See on kurb, aga tähtis elu osa. Elus 

esimest korda hakkan ma emata tiibu sirutama ja maailmas ise ringi vaatama. Olenemata olukorrast on alati ja elu 

lõpuni suur koht minu südamest reserveeritud emale, mida ma kellelegi ära ei kingi. See koht on asendamatu. 

     Kuid tõele vastu seistes läheb olukord veel kurvemaks – peale gümnaasiumi lahkun Haapsalust ja ema jääb 

üksinda koju. See on mõlema jaoks vägagi raske. Ei saa mina temata hakkama – alustades kodutööde tegemisega ja 

lõpetades maitsvate toitude valmistamisega. Temal on kodus siis tühi tuba, kus ei istu enam tema panus 

maailmasse. Pealegi kui tuba on tühi, siis ei saa seda enam koristada kah. Kui praegu visataks mind ühikasse elama, 

kus kõik oleks minu enda teha, ei saaks ma hakkama. Pigem võtaksin vist ema ühikasse kaasa. 

     Olen otsustanud, et iseseisva elu esimeste palkade eest viin ma ema spaasse. Ta pole sellistes kohtades iial 

käinud ja ma tean, et ta vääriks seda täielikult. Ma taha talle vastu anda võimalikult palju selle eest, et ta kasvatas 

minust sellise inimese, nagu ma seda praegu olen. Tahan talle osta kõike, mida tal kunagi olnud pole. Tahan talle 

imearmsaid lapselapsi, sest lapsed talle väga meeldivad. Ja kõige tähtsam – tahan jääda temaga väga lähedaseks ja 

tihti näha teda peale omaette kolimist, sest aiman, kui tähtis see tema jaoks oleks.  

     Olenemata kõigest tean, et mul on olemas inimene, kes usub minusse, kes absoluutselt igal ajahetkel minu jaoks 

olemas on ja kes võtab mind sellisena, nagu ma olen. Mul on väga vedanud emaga ja ma ei vahetaks teda mitte 

millegi vastu siin maailmas, mitte millegi. 
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„Iga päev võib olla emadepäev“, Brigita Põld 10R 

 

Emadepäeva kirjandite konkursi peapreemia, juhendaja Maret Järveots  

 

     Pühapäeva hommik ja tuttav pannkoogilõhn. Kolm põlvkonda naisi on heas meeleolus ja askeldavad 

köögis. Toimetustega valmis, istutakse laua äärde ning lastakse hommikueinel hea maitsta. 

     Laula on vanaema avamaalt pärit kollased nartsissid. Kardina pitsiservast piiluvad kevadised päikesekiired. 

Kolmes tassis jahtub kohv ja toas levib magus aroom. Aistingud sulanduvad ja tekitavad õdusa olemise. 

     Peale kehakinnitust räägitakse maast ja ilmast. Jutuks tulevad kõigi kolme põlvkonna lapsepõlveseigad, 

peremälestused, tädi Aino üheksakümnes juubel ja igapäevased hetked. 

     Nii veedetakse terve päev vesteldes, köögis vaaritades ning aias askeldades. Ei mingeid probleeme ega 

muresid. Negatiivsus on jäänud eilsesse. Ema murelikust näost on saanud särav naeratus. Ka vanaema 

kortsukesed on kadunud. Isegi algav sadu ei kustuta tekkinud rõõmu. Rõõmu, mida tuntakse väikestest 

asjadest.  

     Saabub õhtu. Mina ja vanaema saadame vanaema bussipeatusesse. See pole kurb ärasaatmine, see pole 

hüvastijätt. See on helge ja õrn, sest taaskohtumine on kindel.  

     Selline on üks tavaline pühapäev minu elus. Päev koos ema ja vanaemaga. Taolised lihtsad ent siiski 

erilised hetked on vajalikud ning toovad südamesse rahu- ja hoolivustunde.  

     Püüdsin selle tagasihoidliku kirjatükiga edasi anda uhkust ja tänulikkust oma ema ja vanaema üle ning 

näidata, et iga päev võib olla emadepäev. 

                                                                                                                                                                                                                              

 

  



96 
 

„Kotkaema“, Eva-Marie Alasi 10R 

 

Emadepäeva kirjandite konkursi eripreemia, juhendaja Maret Järveots 

 

     Käes on jälle emadepäev ja põhjus rääkida emadest, vanaemadest ja vanavanaemadest ning emadest üldse. 

     Tore, et emadepäev on aasta kõige ilusamal ajal. Kuid vahest tundub, et seda teemat on nii palju heietatud, 

et midagi uut polegi öelda, aga arvan, et emadest võiks ja peab rääkima kogu aeg, kasvõi sellegipärast, et nad 

on meie jaoks nii olulised. Arvan ka, et sügaval sisimas loodab iga ema, et teda meeles peetaks ja tunnustataks 

kord aastaski. 

     Tahan nüüd jutustada, milline minu armas ema on, kes mu ilmale tõi ja üles on kasvatanud. Kõigepealt on 

mu ema väga töökas. Ma ei jõua ära imestada, kuidas ta jõuab igapäevaselt kõiki koduseid asju joone peal 

hoida: süüa teha, koristada, pesu pesta. Kuna elame linnast väljas, siis ka autotranspordi teenust osutada. 

Kõige selle kõrval veel ise tööl käia, kuid see on veel väike osa sellest, milleks mu ema võimeline on. 

     Mu emal on palju huvialasid. Soojal ajal on ema iga vaba hetk aias, põllul või kasvuhoones. Tänu sellele, 

et emale meeldib aiandus, on meil palju lilli ja omakasvatatud aiaviljad laual. Kõik see jõuab purkidesse ja 

pudelitesse või sügavkülma. Tihti isegi tuttavad ütlevad, et emal on „rohelised näpud“ ja paljud, et mu ema on 

helde, sest nad on meie aiast saanud taimi, istikuid ja muud kraami, mida saab mulda pista ja veel alati annab 

ta külalistele mõne hoidisepurgi kaasa. 

     Talvisel perioodil pühendab ema rohkem aega käsitööle. Tal on suured kangasteljed, kus ta koob 

kaltsuvaipu ja isegi suurrätte ning rahvariide seelikuid. Küll need on ilusad! Töö alustamine on päris 

keeruline. Siis toob ta oma ema, see tähendab minu vanaema endale appi. Ise imestab, et kuidas meie 

esivanemad ikka nii targad olid, et sellised riistapuud välja mõtlesid ja nende peal väga peent tööd oskasid 

teha. Ka õmblemine, kudumine, heegeldamine, tikkimine, viltimine, savinõude tegemine ja mööbli 

restaureerimine tulevad tal hästi välja.  

     Hingelt on mu ema ehitaja. Ta on lõpetanud pottsepa, siseviimistleja ja ökoehitaja kursused. Tal on pooleli 

savimaja, mis on ehitatud põhupakkidest ja saviga üle krohvitud. Seal on väga mõnus aura. Ema ütleb, et kui 

ta vanaks jääb ja suurt maja enam koristada ei jõua, siis läheb sinna elama. 

     Peale selle, et mu ema on minu arust väga hea ema, on ta ka hea vanaema. Mu õde ei usalda oma last mitte 

kellelegi teisele hoida kui talle. 

     Mulle meenub lugu kotkast, mida jutustas mu vanaema emale ja tema omakorda mulle. See räägib kotkast, 

kes tormisel merel oma poegi päästis. Pojad, kes lubasid kotkaemale kõiki maailma rikkusi päästmise eest, 

kukutas ta merre. Üle mere viis vaid poja, kes lubas oma poegade eest hoolitseda sama hästi, kui tema seda 

teinud oli. Selline julm lugu, aga väga sügava tagapõhjaga. Loodan ja teen kõik selleks, et minust saaks 

kunagi oma lastele sama võrratu ema, kui on praegu mulle minu oma. 
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„Ema ema ema“, Kaisa Kuusik 10H  

 

Emadepäeva kirjandite konkursi eripreemia, juhendaja Tiina Brock 
 

     Sõna „ema“ kõlab kuidagi turvaliselt ja soojalt. Turvaline on ta seepärast, et emad üritavad täisvõimsusel 

kaitsta oma võsukesi halvale teele sattumise eest ja nende jaoks on see iseenesestmõistetav, et laps ei hulgu 

poole ööni väljas ja peod pole õiged enne 18 saamist. Seega tuleb meil panna end nende olukorda, mitte 

pahaseks saada nende peale. Samamoodi on olnud ka meie emad noored ja nende emad ehk meie vanaemad 

nendega vaeva näinud. Seega räägiksin ma hoopis vanavanaemast. 

     Minu vanavanaema oli üpriski tegus memm 92-aastase kohta. Ta kandis alati kleite ja olenemata aastaajast 

kattis tal pead iga päev lõua alt kinni seotud pearätt. Terve küla ja väikesed lapsed kutsusid teda Manaks, 

Memmeks või Tilluvanaks, sest tema kasv oli väga väike (150 cm). Mul on temaga palju mälestusi ja 

rõõmuhetki. 

     Alustaks sellest ajast, kui olin veel päris väike. Kätte oli jõudnud minu 5. sünnipäev. Õigemini oli selleni 

vaid üks päev. Me mängisime suures majas peitust ning ma otsustasin oma peidukohas endale soengu lõigata. 

See ei juhtunud Mana hooletusest, vaid tema aeglasest leidmisoskusest. 

     Me istusime igal reedel maja ees ja kõlgutasime jalgu, kuna meil kummalgi ei ulatunud jalad maha. Me 

sõime mannavahtu, mida ta tegi alati väga palju, sest ta väitis, et ei oska teha seda õiges koguses ja lugesime 

kuusehekist oravaid. 

     Olin saanud 9-aastaseks, kui pidime jätma oma vana maja ja kolisime teise. Ega vallatused sellega 

lõppenud! Meile toodi suur batuut, mille me pidime sisse õnnistama. Seega 87-aastane batuudil pole paha. 

Seebikaid vaadates suutsin ma tema näo vesivärvidega üle maalida. Mis teha, kui vanad inimesed jäävad alati 

kella 4 ja 5 vahel seebikaid vaadates magama. 

     Ega ta siis ainult mänginud minuga, vaid õpetas nii mõndagi mulle selle 14. aasta jooksul. Raske on küll 

mõelda, et enam see memm ei sibli õues, kuid vähemalt on mul temast mälestused ja põhjus temast kirjutada. 

Nautige iga hetke nii vanavanematega kui perega. 
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„Ema“, Pent Uustalu 10H 

 

Emadepäeva kirjandite konkursi eripreemia, juhendaja Tiina Brock 

     Minu ema on inimene, kellega võin ma iga kell rääkida. Ta kuulab ära kõik mu mured, annab mulle alati 

häid nõuandeid ning tal on alati minu jaoks aega. Ema on mulle kõige lähedasem ja kallim inimene. 

     Väikesest lapsest peale olen ma emaga igasuguste asjade üle arutanud ja rääkinud. Meil on olnud väga 

palju erinevaid teemasid, mõned huvitavad, mõned ebahuvitavad. Arvan, et just see rääkimine ja arutlemine 

ongi ema mulle kõige lähedasemaks teinud. Mitte et isa mulle kallis ei oleks, aga temaga räägin kordades 

vähem, sest tal on kiire kogu aeg.  

     Mõnikord muutun ma kidakeelseks ja selle peale sokutab ema mulle igasuguseid raamatuid lugeda. 

Ükskord sundis ta mind „Mahtra sõda“ lugema. Ma teadsin, et selle lugemine tuleb mulle kasuks ja ema 

tahtis, et ma midagi teistsugust loeksin, aga sellegipoolest protestisin vastu. Lõpuks pidin selle raamatu ikka 

läbi lugema. Enam ta mulle raamatuid sokutama ei pea. Tänu temale oskan ise valida. Mu ema on üldse 

selline inimene, kes peab kirjandusest ja kunstist väga palju lugu. Ta räägib mulle ikka, et väiksena oli tema 

parim sõber raamat. Tänu sellele on tal väga suur sõnavara ja nii minul kui ka teistel on teda argumenteerides 

väga raske nö võita. Mu emal oli koolis kirjandus kõige tugevam aine, isal puutöö ja füüsika ning keemia. 

Mina füüsikas ja keemias ning puutöös tugev ei ole, kirjanduses olen aga tugevam. Ju siis olen emalt selle 

pärinud.  

     Ema on mind viinud vähemalt kolmel või neljal korral kunstimuuseumisse ja on seal mulle igasugustest 

maalidest rääkinud. Mulle endale pole maalid väga peale läinud, aga peaasi, et talle meeldis. Tänu oma emale 

olen inimene, kellele meeldib teatris käia. Väikesest saadik olen ma kõiksugu etendusi näinud.  

     Olen üritanud temale ka meele järgi olla. Igal argipäeva õhtul, enne kui ta koju tuleb, vaatan elamise üle ja 

teen korda, kui vaja, sest ma tean, et talle meeldib, kui kõik on puhas ja korras. Mulle endale meeldib ka , kui 

kodu on korras.  

     Ema on alati tahtnud, et ma sotsiaalne inimene oleksin. Räägib mulle kogu aeg, et ma peaksin 

mingisugustel pidudel käima jne. Ta riidleb ka, et miks ma ei käi. Mul alati selline vastus, et mul on 

targematki teha. Minuvanusena oli minu ema täpne vastand mulle. Ta suutis sotsiaalne olla, targemaid asju 

teha ning palju muud. Mitte, et ma sotsiaalne inimene ei oleks. 

     Olen väga tänulik, et mul just selline ema olemas on. Ma oskaks kindlasti midagi juurde kirjutada, aga 

need asjad on liiga isiklikud või siis meie kahevahelised asjad.  
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„Minu vanaemad“, Margit Paat 10M 

 

Emadepäeva kirjandite konkursi eripreemia, juhendaja Monika Undo 

    Kui oluline roll ühe lapse elus on vanaemal? Kuidas tunnevad end lapsed, kellel vanaema pole? Kas nad 

üldse oskavad vanaemast puudust tunda? 

     Mina ise olengi üks nendest lastest, kellel vanaemasid pole. Jah, kunagi nad olid, aga kahjuks sündisin ma 

liiga hilja ning emapoolne vanaema mind enam näha ei jõudnud.  Kui minu isa ema veel elus oli, ei näinud ma 

tedagi rohkem kui paar korda. Teadsin küll seda naist, kes vahel koos tädi perega meile külla sõitis. Võimalik, 

et mulle isegi öeldi, et ta mu vanaema on, kuid see oli minu jaoks liiga uus ja arusaamatu mõiste. 

     Isa oli oma emaga aastaid tülis olnud, samas kui isa õdede ja venna pered vanaemaga tihedalt läbi käisid. 

Minu nõbudest mängukaaslased rääkisid tihti ühest tegelasest nimega Vanaema. Aga minu ema ütles, et minu 

vanaema on surnud. 

     Minu kuuendal sünnipäeval tõi tädi mulle ühe paki, mille sees olid roosa karuga saunalina ja õnnitluskaart 

vanaemalt. See oli minu esimene ja viimane kaart vanaemalt. Olen seda kingitust tänaseni alles hoidnud. Isa 

ütles, et on õnnelik, et enne ema surma emaga ära leppis. Aga kaotatud aega enam tagasi ei tee. 

     Minu teine kogemus vanaemadega on ajast, kui ma pärast põhikooli lõpetamist aastaks Saksamaale 

vahetusõpilaseks läksin. Minu vahetuspere oli suur ja veel suuremaks osutus mu üllatus, kui jõuludeks 

Poolasse vahetusvanaemade juurde sõitsime. Järsku olin saanud osakeseks ühest hiiglaslikust suguvõsast. Ja 

mul oli lausa kaks vanaema. 

     Nädal vahetusvanaemadega möödus nii, nagu varem sõpradelt kuulnud olin. Vanaemad tegid ja andsid 

mulle väga palju süüa. Nad olid minuga ülimalt lahked ja hoolitsevad. Me käisime koos jalutamas, turul ja 

kirikus. Mõnes mõttes oli see nädal raske, sest ma polnud kunagi varem nii palju tähelepanu saanud ja nii 

palju söönud... Siiski Poolasse tagasi lähen alati väga hea meelega. 

    Ma usun, et see, et minu lapsepõlv ilma vanaemata möödus, on andnud mulle oskuse hinnata Poola 

vanaemasid ja oma sõprade vanaemasid palju rohkem. Nüüd ma tean, mida tähendab, kui sul on vanaema.   
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„Eesti - väike suurriik“, Andree Prees 10R.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Maret Järveots  

 

Mida teate Eestist? „Kas see on see Soome naaber, kes oli varemalt osa NSV Liidust ja kus elab Euroopa 

kõige viinalembelisem rahvas?“ on vastus, mida võib kuulda pea igalt teistelt eurooplaselt. Kuigi osaliselt on 

neil ka õigus. Aga miks teatakse meid just nende parameetrite järgi? Miks näiteks ei vastata: “Kas see on see 

rahvas, kes ei anna kunagi alla?“ 

     Tegelikult me ju just see rahvas olemegi, vaatamata oma väiksusele.  Kas Eesti lõpetas üritamise saada 

Euroopa Liitu enne, kui me selle täieõigluslikud liikmed olime? Kas eestlased andsid enne alla, kuni oli tehtud 

samm tolerantsema Euroopa riigi poole ning vastu võetud kooseluseadus? Kas Veerpalu ja Šmigun andsid alla 

enne, kui finišijoon oli ületatud ja olümpiamedal kaelas? Kas meie esivanemad andsid enne alla, kui Eesti sai 

lõpuks vabariigiks? Ei. 

     Just viimane näitabki kõige ehedamalt, et kunagi ei tasu oma unistuste poole pürgimist katkestada 

hoolimata sellest, kui kaua unistuse täitmine aega võtab, vaid läbi vaeva uhkuse poole tüürida! 

     Tänu sellele on meil nii palju, mille üle uhkust tunda. Näiteks meie kultuur. Meil on see nõnda huvitav 

ning ainulaadne. Sellest on välja kasvanud palju maailmakuulsaid muusikuid, teadlasi, moeloojaid, sportlasi 

ning uhked saame olla ka meie filmitegijate üle. Filmi „Mandariinid“ Oscari ning Kuldgloobuse nominandiks 

saamine on ikka vägagi uhke saavutus Eesti kohta. 

Ja nagu ütles kord Lennart Meri: „Ilma kultuurita inimesele võib ainult kaasa tunda. Kultuur ei ole muud kui 

valik hea ja parema vahel.“ 

     Kuid paljud inimesed ei oska seda kõike hinnata. Iga aastaga rändab Eestist välja aina rohkem oma rahvast. 

Minnakse ikka välismaale „paremat elu otsima“. See on meie oma inimeste süü, kus süstitakse noortesse, et 

Eesti on halb ja tulevikuta maa. Kuid see ei oleks nii, kui inimesed vaid märkaksid, kui palju toredat ning 

ainulaadset on meie maal, mida sa ei leiaks KUNAGI kuskilt mujalt maailmast. Oleks vahva mõelda, et iga 

eestlane annaks oma panuse kodumaa arendamisse ja talendid viiksid need reaalsusse. Just need talendid, kes 

ei läheks enam õnne otsima välismaale, vaid jääksid siia ja aitaksid luua paremat riiki. Paremat Eestit. 

     Siinkohal tekibki küsimus. Kas pigem minna elama välismaale, kus on riik pindalalt suurem ja selgemini 

maailmakaardil ning kus inimesed teenivad rohkem raha, jah, just seda paberit, millel on juba praegu liiga 

suur tähtsus inimese elus, VÕI jääda koju... ümberringi tuttav keel... ilus loodus... ajaloolised tavad ja 

kombed... ning kõige tähtsam... omad inimesed. Mõelgem sellele täna. 

     Just 24. veebruar ongi see päev aastas, kus peaksime mõtlema, kui heas kohas me ikka elame, jättes üheks 

päevaks kõrvale kõik halvad asjad, mis meid igapäevaselt painavad ja mõtlema heale - meil on turvaline siin 

elada,  meil on rahvast ühendavad üritused nt „Teeme ära“ ning tõelise eestlase aasta tippsündmus - laulu- ja 

tantsupidu, meil on neli aastaaega, kaunis keel, sõnavabadus, Tartu Ülikool, selfidega vägagi sina-peal 

president, väga arenenud tehnoloogia, just e-riigi tasandil ning tänapäeval väga tähtsad asjad: ilusad naised ja 

palju WiFi-t.   

Iseseisvuspäev ongi pühendatud neile inimestele, kes andsid oma väiksemagi panuse Vabariigiks saamise 

suunas ning ka nendele, kes on muutnud Eesti selliseks riigiks, nagu Ta seda täna on. 

     Ma soovin omalt poolt kõigile uskumatult toredat eesolevat iseseisvuspäeva ja ärgem unustagem ka Tartu 

Rahu 95. aastapäeva mälestada ning et Eesti meel ning Eesti keel meis veel kaua püsiks. 

     Aitäh!   
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„Eesti on muusika“, Britta Sool  10M.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Monika Undo    

 

Head kuulajad!  

Aasta 2015 on Eestis muusika-aasta.  

Muusika on puudutanud ja puudutab meid kõiki — keda vähem, keda rohkem.  

Ma olen laulnud nii kaua kui end mäletan; olen lõpetanud ka Haapsalu muusikakooli. Muusika on iga päev 

minu ümber. See on osa rõõmust ja kurbusest — muusika on elu osa. 

Nii nagu muusikal on koht inimese elus, on tal koht ka riigis, sest meie olemegi riik — meie olemegi Eesti. 

Kui panna kokku muusika ja Eesti, siis mis või kes oleks Eesti muusikas? 

Ta lendab lillest lillesse, 

ja lendab mesipuu poole…  

Eesti on koorilaul. Pikk ja väärikas traditsioon. Mõeldud noorele ja vanale, maal ja linnas. Ühislaul 

laulukaare all.  

Feel it... 

Breath it... 

Believe it... 

And you'll be walking on air.  

Eesti on Kerli Kõiv. Otsides oma kohta maailmas, katsetades uut. Võideldes, trügides ja saades tunnustuse. 

… hästi tasa, sest kõik alles magasid, 

sinul mängiti killuke Grieg'i. 

Eesti on Estonia klaver. Uhke ja auline, edev ja tõsine. Mõeldud iluks ja tööks. Hinnatud USAs ja abiks 

Ukrainale. 

Jooksen randa, koduküla randa, 

et saada pruuniks, teiseks juuniks.  

Eesti on Curly Strings. Lihtne ja natuke naiivne. Läheb südamesse ja jääb kummitama. 

Salve Regina, Mater misericordiae. Vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Eesti on Arvo Pärt. Keeruline, kui ei oska mõista. Tuntud ja hinnatud terves maailmas. Sügav ja igavikuline. 

Ma lõbus õllepruulija — hõissa ja hõissa! 

Ma pruulin õlut lauluga — hõissa ja hõissa!  

Eesti on “Õllepruulija”. Saksa kultuur ja traditsioonid meie moodi. Kõik oskavad laulda.  Vähemalt 

peolauas. 

Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, 

kui kaunis oled sa!  

Eesti on hümn. Hümn, mida jagame soomlastega. Au, uhkus ja südametunnistus. Meie minevik, olevik ja 

tulevik. 

Jah, kui panna kokku muusika ja Eesti, siis mis on Eesti? 

Eesti ongi muusika. Iga päev, iga aasta, iga hetk. Muusika, mis on armas ja puudutab südant. Selline nagu 

Kristiina Ehin on kirjutanud: 

Puuduta mind oma tulise palgega 

nii et on ilus ja valus. 

Oma silmade sinimustvalgega, 

puuduta veel, ma palun. 

Kallis Eesti! Palju õnne!                                                                                                  
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„Kõik on hästi“, Karl Peetris  12H.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Tiina Brock 

 

Tervist austatud koolipere, mina olen Karl. Olen lihtne ja positiivselt meelestatud kolmeline õpilane, kes 

kannatab samamoodi koolist tuleneva stressi ja magamatuse käes. Olen oma positiivse elu jooksul näinud nii 

mõndagi huvitavat ja harivat. Lihtsate näidetena võin ära mainida sellised sündmused: "Pühasibulate ülestõus" 

2007. aastal Tallinnas, mida võidakse tunda ka nime all "Ühe mõttetu ja sobimatu kuju äraviimine, millest 

algas mäss". Järgmisena võin nimetada "Püha Reformierakonna kiusamine" 2012. aastal ning ka seda tuntakse 

teise ja huvitavama nime all –  "Suvaliste pleikarite skeemindus ja Silver Kuninga ülestunnistus". Neid 

sündmusi, mida minu noored silmad on pidanud nägema, on veel ja küll, kuid tänane päev ei ole selleks, et 

rääkida meie kangelasliku rahva kannatustest, vaid sellest, mis on meie pisikeses ja kokkuhoidvas riigis hea. 

     Me oleme oma ühe koma millegi rahvaarvuga individuaalselt kõik väga olulised ning seda oskab meie 

valitsus ja riigimees kõrgelt hinnata. Seetõttu loetlen mõned positiivsed küljed teile. 

     Esiteks. Kuigi Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Sven Köögimikser soovib tõsta alampalga 800 

euroni, andmata selgitusi, kuidas ja mismoodi tekib selline raha ning millist mõju võib see avaldada hiljem 

(pidades silmas raha väärtuse langust, hindade kerkimist ), on siiski kõik hästi.  

     Teiseks. Kuigi Savipäts, kes armastab vabal ajal uisutada ja laristab ühe klipi peale koguni 35000 eurot 

ning teeb seda maksumaksja raha eest, on rahvas rahulikult diivanil ning kõik on hästi. 

     Kolmandaks. Kui 2014. aasta sügisel rööviti meie poolprügiselt ja hooldamata riigipiirilt kodanik nimega 

Eston Kohver, ärkas alles siis mingi osa uinunud seltskonnast ja teadvustas, et piiri oleks vaja puhastada ja 

sedagi hakati tegema teokiirusel. Kuid mis te nüüd! Me oleme ju noor riigike ja kõige suurem probleem 

valitseb Tallinna auklikes tänavates, mitte ohus, mis tuleb ida poolt. Kõik on ju ikkagi päris hästi. 

     Neljandaks.  Kui Juku-Nuku Raid kirjutas räigema teose, kui oleks olnud sobilik, löödi mees kohe selle 

peale risti, ilma et laiem üldsus oleks proovinud mõista tema teksti ja öeldut. Milleks? Me oleme demokraatlik 

riik, kus rahul ollakse ainult siis, kui endal on hea ja kui saab kellegi hukka mõista, ilma  et oma ajujubinaid 

natukenegi pingutama peaks, üritamaks näha, mis varitseb meid selle ohtliku päriselu barjääri taga. Kuid ei, 

me paneme kellegi paika, kuna kuskil keegi ütleb, et nii oli väär. Võib-olla  on ütlejal isegi õigus, aga me ei 

mõtle enam ise. Me täidame masinlikult kellegi kõrgema isiku ettekirjutusi, saamata aru, et see oli käsk. Ja 

päeva lõpuks, kui raske mitteteadlik käsutäitmine lõpetatud, saame öelda, et kõik on hästi. 

     Viiendaks. Kuigi oleme kõva E-riik ja juba iga 7-aastase taskus huugab mõni ibläd ja iföön, ühendatud 

tasuta WiFi-ga, käib pidev sotsiaalne suhtlus ainult läbi lõustaraamatute, piuksude ja instapsühhogrammi 

fotode ning kõik see muudab  tegelikkuse tunduvalt kurvemaks: inimesed on tõrjutud , masendunud ja 

enesekesksed. Keegi ei aita neid, kuna kõigil on kiire, kõigil on töö või raha või meigi taha peidetud mitte 

kõige ilusam näolapp. Kõik teie, nemad ja eelkõige meie oleme valedes arusaamades kinni ja kannatame. 

Kõige rohkem kannatavad aga noored, kes otsivad elus oma kohta, oma väljundit! Ja siis te imestate, kui 

noored, kellele ei pöörata tähelepanu, kes vajaksid abi, hoolt, suunanäitamist  ja eelkõige armastust (ja mitte 

ainult vanemlikku armastust, vaid armastust, mis peaks kiirgama meist kõigist kõikidele), hakkavad nad 

valimatult tapma, pussitama ja vägistama seda katki kasvanud ühiskonda, kus puudub mõistmine. Isegi 

sellised teod matame  kiiremas korras maha ja ütleme vaid, et tänapäeva noored peaksid mängima vähem 

arvutimänge, mitte olema nii laisad ja keskenduma tähtsale! Sellise pinnapealse lausega piirdub kõigi 

arvamus, see ei vii reaalsuses kuhugile ja rõõmsalt võime hüüda: "KÕIK ON HÄSTI!!!" 

     Kallid inimesed, ma siiralt loodan, et te mõistate neid häid asju, mida just eelnevalt loetlesin ja oskate ka 

ise vaadata neid teise pilguga. Ehk on just need viis punkti, millele rohkem tähelepanu pöörata, millega 

rohkem tegeleda ja ehk on tulevikus ka meil asju, mis päriselt on hästi. 
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„Isamaaline hing minu rinnus“, Rivo Reinsalu  12 SST.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Monika Undo 

 

Lugupeetud kaasmaalased! 

 On käes järjekordne rõõmuhõisete päev, igati tähtis ja mäletamist väärt kuupäev. 

 Alustaksin oma kõnet vennaliku anekdootiga. Anekdoot - see kõlab nagu nali, kuid nali võib vahel 

olla õpetlikum kui ülikooliloeng.  

Reamehed on rivistatud ja astub juurde vanemseersant. Ta pöördub reamees Antsu poole: „Reamees Ants, 

mis on isamaa?“  

Reamees Ants seepeale: „Ma ei tea!“  

 Vanemseersant vangutab pead ja pöördub seejärel reamees Jaani poole: „Reamees Jaan, mis on isamaa?“  

Reamees Jaan vastab: „Isamaa on minu ema!“  

Peale rahuldava vastuse saamist pöördub vanemseersant taas reamees Antsu poole: „Reamees Ants, mis on 

isamaa?“  

Reamees Ants mõtleb, ütleb: „Isamaa  on reamees Jaani ema!“  

Vanemseersant vastab: „Jah Ants, kuid isamaa on ka sinu ema! Said aru?!“  

Reamees Ants seepeale: „Jah!“ vastas reamees Ants. 

Vanemseersant küsis: „Mis sa aru said?“ 

 Reamees Ants vastas: „Sain aru, et ma olen reamees Jaani vend!“ 

 

 Mida nüüd tunda, mida öelda, mida mõelda? Kas reamees Ants on rumal või sai ta valesti aru? Otse 

loomulikult ei ole ta rumal ega saanud valesti aru. Kuidas ta olekski pidanud saama teisiti aru, kui keegi ei 

õpeta. Kes peaks õpetama?  Elu õpetab, olukorrad õpetavad. 

 Jäädes vennaliku teema juurde, siis minu arust oleme me kõik vennad, hingevennad. Nii nagu vallad 

moodustavad maakonna, nii ka vennad vennaskonna, nii nagu maakonnad riigi, terviku, nii ka vennaskonnad 

moodustavad terviku. Isegi kui inimesed on üksteisest kaugel eemal, meie siin, teised mujal, siis me ikka 

hingame üht, isamaa õhku, seisame ühel isamaa pinnal, Eestimaa pinnal. 

Tänapäeval on vast küllalt aktuaalne teema Eestist väljaränne. Lihtsalt minnakse. Kui muidu öeldakse, et 

„mine ja jää!“ või „mine ja ära enam tagasi tule!“, siis oleksid need väga head väljendid kirjeldamaks mõnda 

muud olukorda, aga kodumaalt lahkumisel ütleksin, et „mine, aga tule tagasi!“ Kodumaa eelistab omi. Aga 

miks tagasi, miks ma peaksin tagasi tulema, kui mujal on parem? Vastus on väga lihtne: kui üks MEIST läheb, 

peab keegi NEIST  asemele tulema ja täitma tühja koha. Ning nii nagu kodumaa eelistab omi, siis ka 

kaasrahvuslased eelistavad omi. 

Kindlasti on paljudel plaan ära minna parematele jahimaadele. Tunnistan, et ka minul on, aga see ei rebi mu 

isamaalist hinge rinnust ja isamaalist verd mu soontest. Ma lähen, aga ma ka tulen. Alati olen valmis kaitsma 

vaid seda üht, meie Eestimaad. Ja kes ei tahaks saada kodumaa mullaga üheks ning et meie ase saaks 

korrastatud ajal, mil me ise enam seda korrastada ei saa ja hingata edasi koos kodumaaga, selleks saame teha 

vaid üht – OLLA SIIN, kodumaal, mida armastame. 

 Nii nagu olukord ülesrivistuses õpetas reamees Antsu, nii ka elu ja olukorrad on õpetanud, karastanud, 

julgestanud, teinud paremaks meie Eestit. Võib-olla meie mineviku mitmekesisus on taganud meie 

püsimajäämise, edukuse siiani Meil on kogemustepagas, millele toetuda. Kogemusi on nii häid kui halbu, kuid 

ärgem rääkigem täna üldse negatiivsetest kogemustest ja minevikust. Räägime tulevikust, sest see ootab meid 

ees ja saame anda endast parima. Minevik on nüüdseks seljatatud. 

 Palju õnne Eesti riik, eesti rahvas, eesti rahvus!  
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„Olles osa oma maast“, Grete Grauberg  12H.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Tiina Brock 

 

Maakeral tilluke laik, paljudest naabritest vähem, südames suur, ilus paik, hingele kõikidest lähem. Selliste 

sõnadega algab laul, mida kanti ette Maa ja Ilm laulupeol, mille sõnade autor on Leelo Tungal ja muusika 

autor Erki Sven Tüür. Just need sõnad kirjeldavad mu tundeid minu kodumaa Eesti vastu. 

     Ma võiksin oma kõnes rääkida eestlaste raskest minevikust ning Eesti vabaduse eest võitlemisest, see oleks 

ju täiesti asjakohane teema, aga ma ei hakka sellest rääkima. Ma ei hakka sellest rääkima, sest tegelikult ei 

taipa ma sellest midagi. Kõike sellega seonduvat olen ma lugenud vaid puiste tekstidega ajalooõpikutest, mis 

on pungil fakte ja aastaarve. Ma ei tea, mis tunne oli see, kui Eesti oli saanud äsja vabaks, ma ei tea, mis tunne 

oli, kui lähedasi küüditati, ma ei tea, mis tunne oli saada teade, et perekonnaliige on saanud sõjas haavata või 

hoopis langenud kangelasena. Ma isegi ei taha sellele mõelda. Kuid kas ma peaksin? Kas mina tean, mis on 

tegelik hind ja väärtus praeguse iseseisva Eesti eest? Ütlen ausalt, et ei tea. Kuid ma tean seda, kui hea on 

praegu Eestis elada, sest ma tunnen seda iga päev. 

     Üha enam kuulen ma inimesi, ja nimelt veel endast vanemaid inimesi, virisemas selle üle, kui halb on 

Eestis elada. Üks asi võiks olla niimoodi ja teine naamoodi. Armas inimene, mida oled sina teinud selle heaks, 

et meil kõigil oleks oma riigis parem elada? Mida väiksem on riik, seda suurem osa on inimene oma riigist. 

Meie olemegi riik, meie oleme mutrid, mis seovad Eesti üheks edukaks riigiks. Meie, eestlased, oleme 

suutelised nii palju ära tegema, kui me vaid lõpetaksime kurtmise ja hakkaksime tundma rõõmu sellest, et 

oleme osa oma riigist. Tsiteerin siinkohal Lennart Meri ütlust: „Oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks 

eraldi“. Kodanikuks olemine ei tähenda ainult saamist, vaid ka andmist. 

     Ma olen osalenud kahel tantsupeol ja neljal laulupeol ning iga peo ajal olen tundnud end nii uhkena meie 

rahva üle, et seda sõnadesse panna on väga keeruline. Võin kihla vedada, et enamik nendel pidudel osalenud 

inimesi ning ka vaatama tulnud inimesi tundsid sarnast tunnet. See, et me tunneme midagi ühte moodi ja 

hingame justkui samas rütmis ning saame puudutatud sellest, mida me oma väikese rahvaarvuga oleme 

saavutanud,  on imetlusväärne. 

     Ma tahan teile kõigile - sõpradele, eestlastele, ühe maa õdedele ja vendadele panna südamele, et teil, õigem 

oleks öelda meil, on midagi, mille üle uhke olla ja rõõmu tunda. Meil on oma iseseisev Eesti ning seda juba 97 

aastat. 

     Kaunist aastapäeva teile kõigile! 
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„Ma olen veel väike!“, Eva-Maria Brock  12H.  

 

EV 97. aastapäevale pühendatud kõnevõistlus. Juhendaja Tiina Brock  

 
Ma olen tundnud end patrioodina ühe korra oma elus, kuigi sel hetkel ma ei mõelnud, et olen nüüd patrioot, 

ma lihtsalt tundsin ühte ülevat tunnet, mida mõistsin seletada alles palju suurema tüdrukuna.  

     Viisteist aastat tagasi toimus Haapsalus võidupüha paraad. Mina olin siis nelja aastane,  ent ometi mäletan 

seda sündmust väga selgelt. See oli rongijaamas, ainult paar sammu meie kodust. Läksin sinna oma 

vanematega. Ema tee peal  nagu ikka seletas ja seletas ja seletas, kui tähtsale üritusele me nüüd lähme ja mis 

ja miks seal toimub, kuigi ma veel ei mõistnud tema suuri ja keerulisi sõnu. Rongijaamaesine plats oli rahvast 

täis, nii et mu isa võttis mu kukile, et saaksin presidenti näha.  

     Selle nelja-aastase tüdruku jaoks oli president kõige olulisem inimene terve maa peal. Ei olnud Ameerika 

presidente ega Põhja-Koera diktaatoreid, isegi hirmutavast Venemaast ei olnud mul veel aimu. Ei, minu jaoks 

oli Eesti kõige suurem riik maa peal ja meie president oli minu silmis põhimõtteliselt jumalaasemik. Niisiis, 

ma tõesti tundsin end äärmiselt ülevalt, nähes seda suure riigi suurt presidenti oma silmaga.  

     Praegu ma mõtlen, et kuhu see arusaam suurest Eestist küll kadus? Kuidas mu riik korraga nõnda kokku 

kuivas? Kas mu maailmapilt kasvas suuremaks või kasvasin ma ise, nii et see riik on mulle väikseks jäänud? 

Sest kõik, kes me saame suureks, kipume korraga siit ju ära. Hawaiile ja Austraaliasse, Inglismaale ja 

Ameerikasse. Eesti on väike, mis tal mulle ikka pakkuda? Kaali kraater ja Piusa koopad on juba vähemalt 

kolm korda läbi käidud. Tahaks kuskile grandioossemasse paika, kuskile, kus on midagi! Kus on kultuur ja 

ajalugu ja nimekad ülikoolid ja võimalused!  

     Meie, väiksed täiskasvanud, ütleme tihti ütleme: „Me elame  pommiaugus“. Alati kuskil kuklas sosistab 

hääl, mis tahab mind lükata üle riigipiiri. Ometi ei tahaks ma sinna jääda. Kunagi hiljem ihkaks ikka tagasi 

oma põllule Tammsaaret lugema. Eks muidugi Eestist saaks tõesti suurepärane vanadekodu: looduskatastroofe 

meil pole; maavarasid, mida suurriigid ihkavad, samuti mitte; immigrantide jaoks oleme liiga iseseisvad ja 

terroristidel pole siin ateistlikult maal lihtsalt suurt midagi, mille vastu võidelda. Suurepärane koht, kus 

vanadust veeta või lapsi kasvatada.  

     Aga kas siis noorel inimesel tõesti ei ole mingit põhjust jääda, et minu esimene mõte on minna õppima 

välismaale, nagu ei saaks ma siin piisavalt head võimalust ennast teostada, nagu see riik oleks minu jaoks liiga 

väike? Tasuks vaadata sissepoole. Kui mõõdame seda pindalalt ja rahvaarvult, siis oleme tõesti väike riik, 

kuid kas see määrab meie suuruse. Omades nüüd suuremat maailmakaarti, ei märkagi ma enam väikest Eestit 

selle keskel. Avastasin, et ma ei väärtusta enam seda, mis mul juba olemas on.  

     Oleme miljoniriik, kellel on oma keel, millesse tõlgitakse väärtkirjandust ja omandatakse kõrgharidust. 

Oleme tõeline haruldus selle suure maailma keskel ja ometi eelistame inglise keelt emakeelele. Me oleme e-

riik, ainulaadne maailmas, aga ikka tahaks elada seal, kus ei saa netis pangatehinguid sooritada. Ma võin end 

teostada Eestis ükskõik mis alal ja kuna me oleme rahvaarvult nii väikesed, siis see võimalus, mida me otsime 

väljastpoolt riigipiire, on tegelikult siinsamas käeulatuse kaugusel. Ent sisimas ikka kisub Ameerikasse, kus 

võimalusi ei saja ustest ja akendest sisse, aga see on ju suurtest riikidest see kõige suurem.  

     Nelja-aastane mina muidugi ei teadnud eneseteostusest ja välismaast ja riikidest suurt midagi. Ainuüksi riik 

oli liialt suur sõna, et seda hoomata. See oli midagi maailmasuurust nagu loodusjõud. See oli väärtus omaette, 

väärtus ainult selle pärast, et oli üldse olemas. See arusaam ei ole minu puhul tegelikult muutunud. Meie riik 

on endiselt mu silmis midagi maailmasuurust ja sinna oleme jõudnud tänu sellele, et igale ühele antakse 

võimalus. Selles seisneb meie väärtus ja see on kasvatanud meid suureks. Nii et, enne kui minna maailma 

vallutama, tasuks omas kodus suureks kasvada. 
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LÜG ajakirjanduses 

2014 
 

Lääne Elu 

Lehe 

nr.  

Kuupäev Lk. Autor/pealkiri 

66 12.juuni 2 Brock, T. "Miks tulla õppima Läänemaa Ühisgümnaasiumi" 

68 17.juuni 3 Loodus, M-L. "Targemad koolilapsed lähevad Tallinna" 

68 17.juuni 4 Loodus, M-L. "Lihula gümnaasium lõpetavad peaaegu kõik medaliga" 

70 21.juuni 1 Reiljan, K., Hepner, J. "Analüüs: pooled koolid tuleb sulgeda" 

70 21.juuni 4 Loodus, M-L. "Perfektsionism viib medalini" 

71 26.juuni 3 Reiljan, K., Hepner, J. "Vallajuhid ei kiirusta koole sulgema" 

72 28.juuni 3 Loodus, M-L. "Gümnaasiumisse pürib 104 õpilast" 

94 19.aug 1 Ilves, K. "Gümnaasiumides napib õpilasi" 

107 20.sept 3 Ilves, K. "Matemaatika rikkus riigieksamite tulemused" 

108 23.sept 3 Ilves, K.  "Ühisgümnaasium langes edetabelis, Noarootsi tõusis" 

115 9.okt 4,5 Läänemaa aasta õpetaja …  (ainult foto) 

119 18.okt 7 Ühisgümnaasium avaldas aastaraamatu 

123 28.okt 5 Läänemaa õpetasjad said medaleid ja… / Paju,L. 

134 22.nov 3 U.Lauri "Taavi Rõivas soovitab raudtee asemel ekspressbusse" [Peaminister 

külas LÜGil"] 

138 2.dets 4 K.Reiljan "Läänemaa aasta noor on Berta Valdma ja aasta noorsootöötaja Juta 

Siimuste" 

140 6.dets 7 K.Kumberg "Haapsalu sai enesele aabitsa"  

144 16.dets 5 M.Seppi "Naiskond sai laskmise meistrivõistlustel hõbemedali"  [Kaisa Kuusik] 

145 18.dets 3 J.Hepner " E-muusikakool võitis ettevõtluskonkursi" 

148 30.dets 6 K.Reiljan "Protsendiseaduse esimene pääsuke - "Lennula" 

148 30.dets 9 U.Lauri, A.Karnua "Riigikool jätkab ajalooliselt" 

148 30.dets 9 U.Lauri " Katrina Lehis: Parim punkt juunioride karjäärile" 

 

Lääne elu online 

Lehe nr. Kuupäev Autor/pealkiri 

19 7.juuli Ottomar Ladva võits Saaremaa malekarika 

20 21.juuli Ottomar Ladva tuli Eesti välkmale meistriks  

21 15.aug "Ottomar Ladva sai maleolümpial rahvusvahliseks meistriks" 

22 18.sept. K.Ilves "Parima matemaatikaeksamitulemuse sai Läänemaa Ühisgümnaasium 

 19. sept Galerii: Poliitikud Läänemaa Ühisgümnaasiumis 

 20. sept Riigikogu reformierakondlased kiitsid läänlaste julgeolekualast valmisolekut 

 22. sept Ajaleht: Läänemaa Ühisgümnaasium on Eesti 30. kool 

 24. sept Läänemaa Ühisgümnaasium sai koolide edetabeleis parema koha kui eelkäijad 2013 aastal 

 26. sept Rahvusvaheline muusikapäev toob Läänemaale Klassikatähtede meeleolu 

 4. okt Olari Nebokat esindab Eestit rahvusvahelisel bowlinguvõistlusel 
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 4. okt Kolmest Eesti aasta õpilasest kaks on läänlased 

 7. okt Suur galerii: Läänemaa parimate õpetajate tunnustamine Uuemõisa 

mõisahoones 

 29. okt Folkansambel Naised Köögis andis Läänemaal kontserte 

 29. okt Laskurid tõid Loviisast kolm esikohta 

 3. nov Uute naistetantsude konkursil sai Ulrika Graubergi tants „Aja lugu“ teise 

preemia 

 5. nov Markus lemberi e-muusikakool pääses Ajujahi saja parema hulka 

 7. nov Läki Tantsule paneb noored innuga tantsima 

 9. nov Galerii: Läki Tantsule! juubelikontsert 

 14. nov Galerii: LÜGis oli äge playback-show 

 17. nov Maletaja Ottomar Ladva sai Tallinna turniiridel kolm medalit 

 18. nov 10.-12.  Klasside korvpalli meistrivõistlused võitis Läänemaa Ühisgümnaasium 

 21. nov Galerii: peaminister Rõivas külastas täna Läänemaa Ühisgümnaasiumi 

 28. nov Läänemaa aasta noor on Berta Valdma ja noorsootöötaja on Juta Siimuste 

 11. dets Inglise keele olümpiaadil võidutses LÜG 

 15. dets Läänemaa innukaimad noored rajavad e-muusikakiili 

 

Läänlane.ee 

 14. okt Ühisgümnaasiumis näeb 5. Novembril kaasaegset tantsu 

 28. okt LÜG uus monarh Siim Jürise: Olen üpriski püsimatu inimene 

 3. nov Ulrika Graubergi tants võitis uute naistetantsude konkursil teise preemia 

 28. nov Läänemaa aasta noor on muinasjutufestivali korraldaja Berta Valdma 

 30. nov Ottomar ladva tuli MMi Balti tsooniturniiri teises voorus neljandaks 

 15. dets Haapsalu E-muusikakool sai Innuka Noore ettevõtlusstipendiumi 

 15. dets Fotogalerii: Innovatsioonikeskus tunnustas ettevõtlike noori 

  Raadiointervjuu: Haapsalu ettevõtlikud noored murravad maailma enda loodud 

E-Muusikakooliga 

 15. dets Saksa keele olümpiaadi võitis Tanel-Sigmar Sildoja 

 11. dets Selgusid inglise keele olümpiaadi tulemused 

 18. dets Ühisgümnaasiumi õpilased aitavad Toidupanka ja loomade varjupaika 

 30. dets Selgusid maakondliku geograafiaolümpiaadi võitjad 

 

 

Muu ajakirjandus 2014 

  Kuupäev Autor/pealkiri 

  30.juuli Õuemaa, T. "Kuidas valmis Lennula ja mis on teose mõte". Läänlane 

 4. okt Aasta haridusteoks valitii Viimsi keskkooli teadmiskeskus 
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2015 

 

Lääne elu online 

Lehe nr. Kuupäev Autor/pealkiri 

 1. jaan Ottomar Ladva on Eesti aasta noormaletaja 

 2. jaan Läänemaa Noored lõid kaasa üleriigilises projektis 

 3. jaan Juhtkiri: Kaks kärbest ühe hoobiga 

 8. jaan Läänemaa kõik gümnasistid saavad tasuta koolitoitu 

 13. jaan Läänemaa lauatennisistid olid karikavõistlustel edukad 

 25. jaan Kaisa Kuusik on Eesti meister püstolilaskmises 

 13. veeb Üle 160 õpilasfirma kogunevad Tallinnasse laata pidama 

 13. veeb Olari Nebokat hoiab Eesti ühiskonnaõpetuse meistrivõistlustel 3. 

kohta 

 14. veeb Kaks Läänemaa õpilasfirmat pakkus kaupa Tallinna laadal 

 14. veeb Galerii: Haapsalu tunnustas kultuuri-, haridus- ja sotsiaaltöötegijaid 

 15. veeb Läänemaa õpilasfirmad võitsid kaks üleriigilist auhinda 

 16. veeb Grete Lehemaa sai üleriigilisel etlejate konkursil kolmanda koha 

 16. veeb Tantsurühm Läki Tantsule! Tuli võistutantsimiselt suure auhinnaga 

 17. veeb Galerii: Läki Tantsule! Käis Saaremaal Võistutantsimas 

 19. veeb Ühiskonnaõpetuse olümpiaadi tulemused 

 20. veeb 10.-12. Klasside võrkpallitiitlid läksid taebla gümnaasiumi ja 

Läänemaa Ühisgümnaasiumi 

 25. veeb Galerii: Läänemaa Ühisgümnaasiumi lipu õnnistamine 

 3. märts Poisid laulsid täna uuemõisas võistu 

 7. märts Kooliteatrite festivalil olid parimad Haapsalu põhikool ja 

ühisgümnaasium 

 11. märts Galerii: Gümnaasiumide looming kolis linnagaleriisse 

 16. märts XXVI Ilmar Randma nimelised karikavõistlused laskmises 

 18. märts Ühisgümnaasium pidas keeltenädalat 

 25. märts Ottomar Ladva tuli juunioride Eesti meistriks 

 29. märts Eesti noorte meistrivõistlustel õhkrelvadest võitsid spordikooli 

õpilased kuus medalit 

 4. aprill Olari Nebokat on koolinoorte meister ühiskonnaõpetuses 

 6. aprill Ernst Enno etluskonkurss oli tänavu pühendatud Eduard Vildele 

 12. aprill Galerii: Kooliteatrite festival Haapsalus 

 21. aprill Karin Talving ja Aaro Õismets on kolmekordsed Läänemaa 

lauatennisemeistrid 

 24. aprill Galerii: Läänemaa Ühisgümnaasiumi tutipidu 

 26. aprill Ottomar Ladva võitis Olli mälestusturniiri males 

 27. aprill Galerii: Eesti keele riigieksam Läänemaa Ühisgümnaasiumis 

 6. mai Parima õpilasfirma finaalvõistlustel on kaks Läänemaa õpilasfirmat 

 8. mai E-muusikakool sai õpilasfirmade võistlusel teise koha 

 12. mai Karin Talving on parim lauatennise noormängija 

 17. mai Ottomar ladva tuli teist korda Eesti meeste malemeistriks 

 18. mai Galerii: Läänemaa parimad koolilapsed maavanema vastuvõtul 
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 19. mai Täisnimekiri: Läänemaa parimad õppurid 

 22. mai Läänemaa gümnasistid saavad rekordarvu medaleid 

 25. mai Läänemaa lauatennisistid võitsid kolm karikat 

 25. mai Läänemaa laskurid tõid noorte meistrivõistlustelt 8 medallit 

 6. juuni 17-aastane Ottomar ladva jõudis Eesti males ajaloolise saavutuseni 

 6. juuni Leidi Schmidt: Läänemaa Ühisgümnaasiumi teine õppeaasta on 

lõpusirgel 

 18. juuni Galerii: Parimate koolilõpetajate vastuvõtt Haapsalu kuursaalis 

 18. juuni Läänemaal lõpetab gümnaasiumi 21 kuldmedalisti 

 18. juuni Läänemaa parimad koolilõpetajad. Nimekiri 

 20. juuni Õhtukoolilõpetajad said kuld- ja hõbemedali 

 22. juuni Galerii: Haapsallased rahvusvahelisel konkursil Poolas 

 22. juuni Merili Kisant võitis Poolas noorte solistide konkursi 

 

Läänlane.ee 

 26. jaan Kaisa Kuusik tuli laskmises Juunioride Eesti meistriks 

 1. veeb Selgusid Läänemaa parimad noored etlejad 

 10. veeb Laupäeval selguvad Haapsalu aastaauhindade saajad. Vaata nominente 

 11. veeb Selgusid emakeeleolümpiaadi võitjad 

 11. veeb Läänemaa matemaatikaolümpiaadist võttis osa üle saja õpilase 

 14. veeb Haapsalus tunnustati möödunud aasta parimaid 

 26. veeb Selgusid Läänemaa ühisgümnaasiumi kõnevõistluse võitjad 

 26. veeb Grete Grauberg: Olles osa oma maast 

 4. märts Selgusid Läänemaa paremad poiss-solistid 

 15. märts Fotogalerii: Läänemaa ühisgümnaasiumi noored kunstnikud debüteerisid 

Haapsalu linnagaleriis 

 29. märts Läänemaa laskurid võitsid Eesti noorte meistrivõistlustel veerandi medaleist 

 1. aprill Selgusid Läänemaa koolinoorte mälumängu parimad üksikmängijad 

 3. aprill Olari Nebokat tuli ühiskonnaõpetuses koolinoorte Eesti meistriks 

 8. aprill Reedel ja laupäeval on Haapsalus festivalil Eesti parimad gümnaasiumiteatrid 

 11. aprill Erki Laur: Kõik kooliteatrid olid väga-väga head 

 20. aprill Fotogalerii: Haapsalu „Läki Tantsule!“ võitis Heljo Talmeti tantsude 

võistutantsimise 

 30. aprill Läänemaa meistrid bowlingus on Endla Antsve ja Olari Nebokat 

 6. mai Ligi kümne tuhande osalejaga metsaviktoriinil said esikoha Nõva kool ja 

Läänemaa Ühisgümnaasium 

 8. mai Ukulele tõi Haapsallu Eesti õpilasfirmade võistlustelt teise koha 

 19. mai Fotogalerii: olümpiaadide paremate õpilaste tunnustusüritus, Kutsutute nimekiri 

 3. juuni Läänemaa kõige targemate vanemate lapsed õpivad Läänemaa 

Ühisgümnaasiumis 

 6. juuni 17-aastane Ottomar Ladva täitis male rahvusvahelise suurmeistri normi 

 22. juuni Merili Kisant võitis noorte solistide konkursi Poolas 

 18. juuni Fotogalerii: Läänemaa parimate koolilõpetajate vastuvõtt kuursaalis 

 20. juuni Fotogalerii: Läänemaa Ühisgümnaasiumi lõpuaktus 

 19. august Haapsalu poisid said ülemaailmselt geograafiaolümpiaadilt kaks medalit 
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Muu ajakirjandus 2015 

  Kuupäev Autor/pealkiri 

 15.02.2015 JA Eesti: Selgunud on Eesti õpilasfirmade laada parimad! 

 13.03.2015 Uurimistoodekonkurss.wordpress.com: Õpilaste keskkonnaalaste uurimistööde 

konkurss 

 31.03.2015 www.elvag.edu.ee: Selle aasta parimad noored tõlkijad on selgunud 

  www.loodusegakoos.ee: neljateistkümnenda RMK metsaviktoriini 2015 tulemused 

   

   

 

  

http://www.elvag.edu.ee/
http://www.loodusegakoos.ee/
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Lisa 1 Diplomid ja tänukirjad 
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