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suvemeenutus

Suvele tagasi mõeldes
Peale suvevaheaega kooli minnes valdab kindlasti paljusid selline tunne, et tahaks kõigile muljetada oma
suvistest tegemistest, aga ei oska ega jõua kõike sõnadesse panna. Kõike seda, mida on läbi elatud ja kogetud,
on lihtsalt liiga palju kolme kuu kohta. Täpselt sellised tunded valdavad mind iga aasta septembri alguses. Eriti
keeruline olukord on just siis, kui õpetaja palub kirjutada kirjandi oma suvest. Seekord aga nii ei juhtunud,
saime hoopiski ise teema valida, millest kirjutada soovime. Mina valisin ikkagi suve. Selle teema valimise
põhjus pole see, et mul ei tulnud midagi muud pähe. Arvan lihtsalt, et selle nädala ajaga olen jõudnud „seedida“
ja meenutada paljutki, mis vaheajal juhtunud, mida näinud, kus käinud. Võib-olla ongi just nüüd õige aeg oma
suvemeenutused paberile panna.
Tihtipeale mõtlesin, et peaks kuhugile oma seigad-käimised ning nendega kaasaskäivad muljed üles
kirjutama. Mõtlemiseni see asi jäigi. Paraku on aga nii, et paljud asjad võivad meelde jääda, aga pisidetailid
kipuvad ununema.
Siiski arvan, et hoolimata märkmete mitte tegemisest, jääb see suvi mulle väga pikaks ajaks meelde. See oli
üks mu elu parimaid. Kuigi varem arvasin, et paremat suve, kui eelmisel aastal oli, annab otsida. Neid kahte ei
anna lihtsalt võrrelda. Mõistsin, et välismaal reisimine ja kodumaal kogemuste omandamine ning uute paikade
avastamine võivad olla üsna tasavägised.
Eriliseks plussiks tänavuse suve juures oli see, et alati oli midagi teha, kusagil käia. Muidugi kindlasti vedas
palju ka ilma pärast. Praktiliselt terve suvi paistis päike.
Nüüd suvele tagasi vaadates tajun, et ma olen muutunud palju iseseisvamaks. Sellele on kindlasti kaasa
aidanud juunis Tallinnas võimlemispeol ja augustis seikluslaagris viibitud päevad. Kindlasti on terve suvi mind
kuidagimoodi muutnud, aga just nendel teguderohketel päevadel õppisin kõige rohkem tundma nii teisi kui ka
iseennast.
Suhtlesin paljude inimestega, kellele varem ei pruukinud „tšaugi“ öelda. Pean tõdema, et alati ei tohi suhtuda
inimestesse eelarvamusega, vaid tuleb olla julge ja avatud. Tänu sellele „uuendusele“ oma mõttemaailmas, sain
endale juurde üsna palju toredaid sõpru ja tuttavaid.
Tegelikult pole ma ainuke, kes neid muutusi minus tähele on pannud. Ka teised on mulle öelnud, et olen
kuidagi vabam. Minu arvates ei mõtle nad sellega seda, et võtan kõike vabalt ja kõigest ning kõigist on mul

ükskõik. Hoopis vastupidi, olen õppinud rohkem hindama, hoidma ja armastama seda, mis mul on. Kõik siin
maailmas pole ju igavene. Nagu näiteks kasvõi seesama päikseküllane suvi.
Varsti saabub kalendrisügis ning alles siis, sombuste ilmade ajal, mõtleme tavaliselt, mida oleks suvel teha
võinud ja mis tegemata jätnud. Sel aastal mul selliseid mõtteid ei tule, sest tean, et kõik läks nii nagu pidi. Isegi
mõndadele pisut halvematele asjadele vaatan rahulikult järele, sest tean, et kuidagimoodi olid need mulle ikkagi
kasulikud.
Kuigi seda kirjandit kirjutama hakates mõtlesin, et kirjutan rohkem oma käimistest, läks asi natuke teisiti. Ju
mu süda lihtsalt soovis pajatada hoopiski oma tunnetest.
Ramona Lepik

Minu suvi
Oli soe ja rõõmus suvevaheaeg. Hommikul sai kaua magada ja õhtul vahel pimedani õues olla koos sõpradega.
Käisin ka reisimas. Lahe oli Otepää seikluspargis. Käisin ka Suurel Munamäel ja Ööbiku orus. Seal oli ka üks
talu, kus kasvatati põhjapõtru ja jaanalinde. Vahvad olid sõidud Tallinnasse ja Pärnusse.
Erki Liiv
Käisime Saaremaal. Seal oli väga lahe. Mina sain esimest korda praamiga sõita. Me mängisime palju. Käisime
ka Pärnus. Ka seal oli väga lahe. Ujusime ja mängisime palli. Me saime endale kassipoja. Nimeks panime talle
Miisu. See oligi minu lahedaim suvi.
Kristin Puranen
Minu suvi oli tore. Ma käisin sõpradel külas, mängisin palli ja sõitsin palju rattaga. Veel käisin Valgas ja
Roosta Puhkekülas vanemate suvepäevadel. Seal sain ujuda ja golfi mängida.

Kermo Kalso
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tantsijate reisimuljed

I meeste tantsupidu Rakveres
10.-11. juunini toimusid Rakveres I meeste tantsupidu. Kogu ürituse kava ja idee pärines kauaaegselt
tantsupedagoogilt Maie Oravalt. Viljandi maakonda esindas üks laste rühm ning see oli Leie põhikooli noored
poisid. Kokku oli sellele peole kogunenud 2000 meest, nende seas meie poisid ka.
Meie ärasõidu hommik algas kurvalt. Kooli juurde olid varakult kogunenud need poisid, kes olid lubanud
kohale tulla. Teadmata aga oli mõne poisi saatus, keda tuli otsima hakata. Kuna puudujatega rühma poleks
platsile lubatud, oleks see rikkunud kõigi meie hea tahte minna peole. Aga igal asjal on ka hea pool ja nii saime
me kõik poisid, keda oli kokku 8, kätte ja sõit Rakverre võis alata.
Majutuspaika jõudes tabas meid üllatus: ühte klassiruumi loodeti paigutada magama 24 õpilast koos
saatjatega. Tõeline utoopia! Kuna meie jõudsime kohale viimastena, ei jätkunud meie jaoks enam klassis
põrandapinda ning asusime otsima uut ruumi. Suurte raskusega see meile leiti- keldrikorruse garderoob, aga
selle eest olime seal ruumis ainukesed.
Treeningväljakul saime oma tööga hästi hakkama. Kuigi vahel läks meie samm veidikene sassi, oli meie
rühmade üldjuht Leie poistega väga rahul ning tänas neid eriti korrektsuse ja viisakuse eest. Vahel polegi vaja
midagi erilist teha, et head muljet jätta!
Süüa anti meile suurel staadionil ja süüa anti hästi. Arvan, et keegi ei pidanud kurtma, et kõht jäi tühjaks.
Ja ega väsimuse ülegi keegi kurtnud. Kuigi esimene tööpäev lõppes kell üheksa, majutuspaigas kestis see
päev veel üsna kaua edasi. Poisid olid sõbralikud, sai tehtud palju vigureid, näiteks kadusid õpetaja
magamisasjad ja kui need kätte saadi , olid need „vihmausse“ täis. Viimased sosinad olid kuulda veel mitu
tundi peale südaööd.

Suure staadioni peal esinemine - ma ei tea, mis tunne poistel oli, kui mitu tuhat inimest vaatas Sinu
tantsimist ja aplodeeris just Sinule. Mul oleks hea meel, kui Sinu arvamus, kallis tantsupoiss, veidikenegi
muutus sellest raskest tööst, mida õpetaja „sunnib“ Sind tegema.
Staadioni siseruumides oli suur ekraan, mis näitas seda pilti, mida näidatakse televisiooni kokkuvõtvas filmis.
Samuti peab ilmuma DVD kogu I meeste tantsupeost. Kuna meie poisse oli usaldatud päris ees esinema, võis
nende nägusid ja samme näha ka ekraanilt.
Kohtudes Maie Oravaga tantsuõpetajate suvelaagris, lubas ta, et sellega pole veel meeste tantsupidu
lõppenud. Plaanis on detsembris korraldada nn sisepidu Tallinna linnahallis, kuhu kutsutakse valitud rühmad.
Kes sinna kuuluvad, seda me veel ei tea.
Tahan Sind tänada hea tantsupoiss, kes Sa andsid endast parima:
Siim Lepik, Riivo Mets, Paul-Richard Moks, Riho Mägi, Raido Ostrak, Sigmar Põdra, Rainer Saksniit, Egon
Türkson, Tantsud olid selged ka Gert Suigul, kes ei saanud kaasa sõita perekondlikel põhjustel.
Täname ka kooli direktorit, kes leidis aja veeta meiega need kaks päeva Rakveres. See tagas meile transpordi,
majutamise ja toitlustamise ja turvalise tunde.
2007 aastal toimub koolinoorte laulu- ja tantsupidu. Sinna on registreeritud Leie põhikoolist kaks
tantsurühma: 3-4 klassi ja 5-6 klassi rühm. Registreerimine ei taga aga kohest osavõttu peost. Selleks tuleb teha
meil palju tööd ja ohverdada ehk nii mõnigi nädalavahetus. Palun kõigilt mõistvat suhtumist, nii tantsijatelt kui
lastevanematelt, et Leie põhikool oleks esindatud ka järgmistel üritustel ja ikka hästi.
Jõudu meile kõigile!
tantsuõpetaja Ingrid
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suvejutud

Noortekeskuse suvi
Noortekeskuse suvi oli üsna teguderohke ja põnev. Praktiliselt kohe peale suvevaheaja algust, 10. juunil,
käsime oma seltskonnaga Tallinnas ja selle naabruses olevas Jõelähtme vallas. Tallinnas külastasime Pirita
kloostri varemeid ja ka Patarei vanglat, mis on nüüdseks oma tegevuse lõpetanud ning avatud kui muuseum.
Oma sünguses ja „jubeduses“ jättis ta kõigile sügava mulje, aga kõigest hoolimata oli see väga huvitav ning
põnev kogemus. Jõelähtme vallas külastasime erinevaid mereäärseid külakesi, turnisime rändrahnudel, käisime
Kostivere karstialal, Jägala joal ning Ülgase vanas fosforiidikaevanuses. Viimane jättis neist mulle kõige
sügavama mulje. See kujutas endast 7 km pikkuseid käike maa-all, mille läbimiseks pidi kõndima läbi peaaegu
põlvini veest. Nii pikka teed me ei läbinud, kuid siiski pidime kokku puutuma vee ja magavate nahkhiirtega.
Teine marsruut viis meid 21. juunil Viljandisse, kus toimus suvealguspidu. Mõnusa õhtu koos Viljandimaa
noorte muusikute ja paljude lemmiku Inesega korraldas Viljandimaa Noortekeskus omapoolse kingitusena
meile kõigile, kes sel päeval Viljandis viibisid.
25. juulil veetsime mõnusa päeva Valgamaal kanuumatkal. Läbisime mõõda Mustjõge ja Koiva jõge sõites
umbes 18 km. Retk oli väga huvitav. Veetase nendes jõgedes oli suhteliselt madal ning üsna tihti pidi sättima,
et kanuu madalikule ei satuks. Kuid paljudel juhtus ikkagi nii, et pidi vette minema ja kanuu tagasi õigele teele
juhtima. Sõitu jätkates sai nautida jõgedeäärseid puisniite ja liivapaljandeid, mis olid omaette
vaatamisväärsused.
Tartus Raekoja platsil toimus 12. augustil aga noortepäev. Kohale oli tulnud noori üle kogu Eesti, eesmärgiga
veeta üks tore ja teguderohke päev. Töötasid õpitoad, esinesid ansamblid (nt A-rühm, Elav Legend) ja terve
päeva kestsid maakondlikud võistlused. Viimasest võttis osa ka meie noortekas, esindades Viljandi maakonda.
Võistlus kujutas endast orienteerumist mööda Tartu linna, läbides erinevaid punkte ning lahendades ülesandeid.
Viimase ülesandena pidime esinema kesklinnas asuval vabalaval väikse näidendiga. Nalja sai palju. Ning kuigi
me ei võitnud, oli väga lõbus ja huvitav päev.
Mõned päevad pärast seda ehk 15.augustil algas Ulgel seikluslaager, mille korraldas Kolga-Jaani
noortekeskus. Laager kestis 3 päeva ja sellest võtsid osa nii Kolga-Jaani kui ka Leie noored. Nendel
seiklusrohketel päevadel jagus lusti küllaga. Näiteks käisime kummipaatidega Võrtsjärvel, läbisime seiklusrada,
mängisime paintballi. Saime ka endale naaberkoolist uusi sõpru. Loodan väga, et selline lahe ettevõtmine leiab
aset ka järgmisel suvel.
Kuues ehk viimane tee viis meid Otepääle, kus käisime seikluspargis. Nimelt on seal peale tavaliste
seiklusradade nüüd ka õhusõidud pikkustega 300 ja 340 meetrit. Ning just nendel õhusõitudel käisimegi meie.

Ilmaga meil sel korral eriti ei vedanud, kuid just kõrgustes rippudes ja tundes vihma endale näkku sadamas, oli
tõeliselt ekstreemne ja mõnus tunne.
Nüüd seda kõike kokku võttes, pean heaga tõdema, et meie noortekeskusel oli tõeliselt seikluslik suvi.
Hoolimata sellest, et nootekas ise lahti ei olnud, käisime nii paljudes lahedates kohtades ning alati oli midagi
oodata. Kogu noorteka seltskonna poolt tahan öelda aitäh meie toredatele juhendajatele Õnnele ja Ellile, kes
alati meile midagi põnevat organiseerivad.
Ramona Lepik

Minu suvi
Käisin metsas seenel. Sõitsin rattaga, käisin Kasparil külas ja poes. Ükskord kui tiigi juures kiikusun kukkusin
tiiki.
Raigo Jõgi
Käisime vanaema sünnipäeval. Käisime ujumas ja sõitsime rattaga. Mängisime korvpalli. Ronisime Suure
Munamäe otsa ja püüdsime kala.
Karl ja Oskar Randmer
Käisin ujumas ja mängisin õues. Käisin naabrite juures ja aitasin ema.
Janno Kivi
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reisijutt

Perega Tšehhis
Minu parim suvesündmus on siis käik Tšehhi! Mina käisin seal koos oma isaga. Seal oli hästi tore, sai näha
palju huvitavat, mida just näiteks Eestis ei näe.
1. Päev: Meie reis algas siis sedasi, et me läksime alguses Pärnusse, sest tahtsime ju bussi peale saada! (Me
käisime turismibussiga). Siis sõitsime läbi Eesti, Läti, Leedu ja umbes poole Poola peal läksime hotelli. Leedu
piiri peal keerasime me ka kella tund aega tagasi.
2. Päev: Järgmisel hommikul oli varajane äratus, sõitsime edasi läbi Poola (see sõit oli väga pikk), kuid
ikkagi lõbus ja huvitav, sest ma nägin esimest korda palverändureid, nad ülistasid Musta Madonnat. Neid oli
mitmeid kilomeetreid ning nad pidid jõudma Varssavist (Poola pealinnast) üheksa päevaga Jasna Gora
kloostrisse. Sinna oli umbes 225 km. Peagi, tegelikult mitmete-mitmete tundide pärast jõudsimeme Tšehhi.
Tšehhis sõitsime Prahasse ning läksime hotelli.
3. Päev: Hommikul oli jällegi varajane tõusmine, siis sõime ja läksime Praha vanalinna ning tegime pika
jalutuskäigu, alustades Strahovi kloostri juurest ja lõpetades Vaclavi väljakul. Teele jäid siis Hradcany linnaosa
Püha Vituse katedraali, kuningalossi ja Kuldse tänavaga; Karli sild, raekoda, kuulus kellamäng raekojaväljakul,
juutide linnaosa Josefov jpm. Pärast ekskursiooni oli meil vaba aeg, siis saime me käia seal kus me veel polnud
käinud. Õhtupoole, sealse aja järgi kl 18.00 oli meil võimalik osa võtta ühisest õhtusöögist ühes Praha
õllekeldritest, kus me ka maitsesime Tšehhi maitsvaid rahvustoite. Need toidud oli väga head, kuid hästi
naljakad, sest need kneedlid olid nagu leotatud saiad. Kui seal kõhud täis, siis läksime me vaatama
purskkaevude etendust, mis oli muidugi muusikaga, see oli ikka tõeliselt ilus, sest see oli tehtud arvutiga
värviliseks. Ööbisime samas hotellis, milles alguses.
4. Päev: Peale hommikusööki sõitsime me Tšehhi kuulsaima valitseja Karl IV rajatud kuurortlinna Karlovy
Varysse. See on hästi ilus linnake sellises orus. Pärast lühikest tutvustavat linnaekskursiooni oli siis kõigil
võimalus proovida, kuidas maitseb vesi maa-alustest kuumaveeallikatest. Seal oli väga kuum vesi. Üks oli isegi
üle 70C. Veel sõitsime me selles linnakeses köisraudteega ülesse Diana mäele ning ronisime kõrgele vaatetorni,
kus nägime kauni kuurordi panoraami. Peagi tulime mäe otsast alla ja sõime pizzat. Mõnede tundide pärast me
läksime tagasi Prahasse ning kohe hotelli. Ööbisime ikka samas hotellis.
5. Päev: Hommikusöök hotellis. Seejärel asusime me teele Kutna Horasse. Oli aeg, kui peaaegu kõik
Euroopas kasutusel olevad hõbemündid vermiti Kutna Horas, ühes Euroopa rikkamas linnas. Siis tegime me
veel jalutuskäigu vanalinnas ning külastasime Püha Barbara katedraali, mis on Kutna Hora
tähelepanuväärsemaid arhitektuurimälestisi. Veel kõndisime me mööda Tšehhi riigi müntimiskojast, mida

kutsutakse Itaalia õueks. Kui Kutna Horas oli meil kõik huvitavamad hooned ja asjad vaadatud, asusime me
teele Kõigi Pühakute Kirikusse. Selles kirikus asub tõeliselt vastakaid tundeid tekitav vaatamisväärsus. Kirikut
kutsutakse luukambriks, sest kogu interjöör on kujundatud inimluudest. Seal oli tõeliselt kõle olla. Pärast
ekskursiooni läksime me tagasi Prahasse, et minna hotelli. Ööbisime viimast ööd samas hotellis.
6. Päev: Pärast hommikusööki alustasime me kojusõitu. Sõit oli väga-väga väsitav ja pikk (kuna Poola on nii
suur, siis võik selle kuidagi välja lõigata), kuid bussis oli sellgipoolest lõbus. Mina lahendasin ristsõnu ning
loomulikult magasin. Ööbisime samas hotellis Poolas, milles alguses.
7. Päev: Hommikul lahkusime Poola hotellist. Sõitsime läbi teise poole Poolast, Leedu ja Läti. Umbes kell
23.00 jõudsime me koju.
Kokkuvõtteks meeldis mulle reis Tšehhi väga, sest ma nägin uusi ja huvitavaid kohti. Muidugi tüütasid bussis
istumised ära, aga pole hullu. Igatahes soovitan ma kõigil sinna minna, eriti veel bussiga, sest öeldakse ju
“Seltsis segasem.”
Maarja Salu
8. klass
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võimlemispidu Tallinnas

Kalevi III mängud
Suvel, 26.-30.juunini, toimusid Tallinnas III Kalevi mängud, mille raames oli ka suur võimlemispidu. Mul on
tõeliselt hea meel, et oma töökusega olid sellel osalemise ära väärinud ka Leie põhikooli neiud. Nende ülesanne
oli tantsida kava, mille nimi oli „Rokime koiduni“. Kogu võimlemispidu oli ülesehitatud päeva rütmidele:
ärkamine, kooli minek, vaba aeg, kui väikesed läksid tuttu, siis suured saidki rokkida koiduni. Üldkavas oli
üksikuid esinejaid vabariigi eliitrühmadest. Külalisi oli ka Rootsist ja Soomest.
Kuna õpetaja oli seotud teise kooli väikeste võimlejatega, pidid Leie kooli neiud hakkama saama
treeningplatsil üksinda. Samas oleks olnud üsna üleliigne nii suurte tantsijate juures olla passija. Ehk vahel
oleks ju vaja olnud nõuannet, aga väljakutel on olemas alati abitreenerid, kes aitavad lükata ja tõmmata lapsi
õigetele kohtadele.
Esimesed treeningpäevad ei olnud väga rasked ja pikad, nii jäi üle aega tutvuda ka Tallinna linnaga. Kuna
ööbimine oli päris kesklinnas, sai hilistundideni nautida suurlinna õhtuelu. Raskemad olid kaks viimast päeva,
kui toimus kavade kokku panek ning suurel platsil tuli veel ära õppida lõpukava „Päike“. See kava oli tõeline
iludus pealtvaatajatele: Liisi Koiksoni laulu saatel tulid platsile kõik võimlejad, keda oli kokku ligi 4500. Ja siis
hakkasid võimlejad helkima nagu päikesekiired veepinnal. See efekt oli saavutatud cd-plaatide liigutamisega.
Muidugi ei puudunud ka rongkäik. Päris uhke oli käia keset Tallinna linna selliseid tänavaid, mida on
tavalisel ajal raske ületadagi. Nii mõnigi autojuht oli pahane, et mis toimub, miks liiklus kinni pandud keset
tipptundi. Aga meie ei lasknud sellest ennast häirida.
Ja selleks korraks saigi üritus läbi. Vahel tundub kurb jätta see maha, milleks oled valmistunud terve aasta.
Aga...meid ootab ees 2007 aasta koolinoorte laulu- ja tantsupidu, kuhu on registreeritud ka meie võimlejadneiud. Sinna pääsemine on muidugi juba raske töö tulemus.
Tahaksin tänada neid neiusid, kes osalesid ja esindasid meie kooli Tallinnas:
Merit Ero, Helmi Kivi, Ramona Lepik, Merilin Liiv, Mari-Liis Raamat, Kristi Saksniit, Maarja Salu, MaiaLiisa Suigusaar. Tänan ka nende õpilaste vanemaid toredate, töökate ja kohusetundlike laste eest.
Ja suurimad tänud meie kooli direktorile Tiit Kurvitsale, kes on leidnud võimalusi ja rahalisi vahendeid
õpilaste toitlustamise, majutamise, kostüümide ja transpordi kinni maksmisel. Pidage lugu sellest, sest nii
mõnelgi rühmal tuli kõik osalemiskulud endal tasuda ja see summa polnud väike.
Jõudu tööle järgmiseks hooajaks! Nüüd juba teame, mis meid ees ootab ja ma arvan, et on päris kahju ilma
jääda sellest kõigest.
tantsuõpetaja Ingrid
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reisilugu

Klassiga Lätis

12-13 juuni käisime klassiga Lätis klassireisil. Alustasime sõitu kooli juurest kell 7. Hommikul oli raske üles
tõusta, sest vaheaeg oli ju ikkagi alanud. Sõitsime Tartu kaudu Valka.
Kui olime piiripunkti jõudnud, ei lastud meid 1. piiripunktist läbi... Sõitsime 2. piiripunkti. Seal läks kõik
õnneks. Peale lõunat jõudsime Riiga. Oli tõeline kergendus bussist välja saada, sest ilmad olid neil päevil
palavad ja buss veelgi hullem.
Riias käisime kõige pealt automuuseumis. Siis sõitsime loomaaeda. Loomaaias oli palju rohkem ja
huvitavamaid loomi, kui Tallinnas. Loomad vaadatud, läksime tegema linnaekskursiooni. Vaatasime kassi
maja, mille tipus kaks kassi. Nägime Toomkirikut, sõdurite kasarmut, Vabadusesammast ja Peetri kirikut, mille
torni minemine läks meil nihu. Saime ka käia suveniire ostmas või niisama kõndimas. Pikast päevast väsinud ja
näljased läksime Lidosse sööma. Peale söömist jäi meil veidi aega niisama ringi hullata ja atraktsioone
külastada. Ööseks läksime Jurmalasse.
On jäänud mulje, et kõik peavad Jurmalaks hiiglaslikku veeparki, kuid Jurmala on üks Läti linn, kus meie
ööbisime ja ujumas käisime. Algul oli ehmatus suur. Kõik arvasid, et me ööbime mõnes hotellis, kuid ööbisime
külalistemajas. Seadsime end sisse ja läksime mere äärde ujuma. Oli ju juuni algus ja vesi oli õhtuks külm.
Kuid sellest hoolimata käisid peaaegu kõik vees. Peale ujumist läksime linna uudistama. Paistis, et päev ei
olnud väsitav, sest paljud olid veel krutskeid täis. Väga ülemeelikud nüüd ka ei oldud, aga kõigil oli meel
mõnus. Kella 23-ks pidime majas olema. Kõik olid end tubadesse jaotanud ja pidime magama jääma, kuid
kõndimine ja jutusumin kestis kuskil kella kolme-neljani. Kuid hommikuks oli vaja välja puhata.
Järgmise päeva hommikul sõime bistroos. Edasi sõitsime Riiga, kus külastasime Peetri kirikut ja vaatasime
linnale 72 meetri kõrguselt. Sõitsime Siguldasse. Seal sõitsime köisraudteega üle Gauja jõe oru. Külastame
Gutmani koopaid, mille on loodus ise uuristanud. Viimase kohana käisime Turaida lossis. Seal saime ronida
jälle kõrgesse torni ja heita pilgu loodusele. Seal samas on ka muuseum, õigemini terve see loss on muuseum.
Varsti oligi aeg koju sõita. Kahju oli Lätist ära minna, aga samas tahtsime koju ka.... Jälle sõitsime tuttavat
teed pidi Eesti poole. Varsti olimegi piiripunktis ja jälle Eestis. Ka Leie jõudsime kiiresti.
Oli väga tore reis ja loodame, et reisime veel palju välismaale!
Janika, Kätlin, Marilis
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spordipäeva tulemused:

1 ringi
jooks

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

E- kl 1998- ja nooremad
poisid
Liiv Erki
2.30,12
Vaht Heimar
2.52,18
Randmer Karl
2.52,67
tüdrukud
Dimitrijev Teisy
3.16,23
Dimitrijev Tuuli
3.22,93
Saksniit Riina
3.39,65
D-kl 1996-1997
tüdrukud
Õunapuu Tairi
Kruuse Kristi
Jõgi Marleen
poisid
Vaht Jaanus
Ilmjärv Jarmo
Dimitrjev Tauri
C-kl 1994-1995
tüdrukud
Volt Sirli
Kivi Mare
Kivilaan Jane
poisid
Lepik Siim
Suik Gert
Mets Riivo

1.
2.
3.
1.
2.
3.

B-kl 1992-1993
tüdrukud
Vaht Jaanika
Salu Maarja
Urbla Agnes
poisid
Jõuram Jüri
Toomsalu Taavi
Rander Even

2.32,11
2.32,40
2.37,04
2.18,53
2.37,92
2.44,81

2.23,72
2.41,40
2.53,50

1.
2.
3.

2.26,46
2.36,35
2.46,70

1.
2.
3.

A-kl 1990-1991
tüdrukud
Türkson Helerin
Raamat Mari-Liis
Türkson Heleri
poisid
Lepik Renno
Läänesaar Silver
Niinemäe Aldo

1.
2.

J-kl 1988-1989
tüdrukud
Vaht Maris
Visnapuu Marika

2.25,40
3.02,27

1.
2.
3.

poisid
Varilepp Maarek
Johanson Rait
Roopa Jan

1.55,56
2.17,15
2.22,85

2.44,83
2.50,15
2.55,73
2.16,41
2.19,35
2.25.03

2.25,11
2.31,24
2.40,03
2.10,62
2.11,60
2.15,07

60 m
jooks

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

E-kl 1998- ja nooremad
poisid
Liiv, Erki
Vaht, Heimar
Randmer, Karl
tüdrukud
Randmer, Triin
Puranen, Kristin
Saksniit, Riina
D-kl 1996-1997
poisid
Ilmjärv, Jarmo
Vaht, Jaanus
Jõgi, Raigo
tüdrukud
Õunapuu, Tairi
Jõgi, Marleen
Türkson, Kaisa

9,83
10,55
11,55

1.
2.
3.

12,1
12,61
13,18

1.
2.
3.

10,04
10,07
11,26

1.
2.
3.

10,04
10,98
11,09

1.
2.
3.

B-kl 1992-1993
poisid
Õunapuu, Tanel
Jõuram, Jüri
Moks, Paul-Richard
tüdrukud
Liiv, Merilin
Vaht, Janika
Urbla, Agnes
A-kl 1990-1991
poisid
Lepik, Renno
Ruzits, Tauno
Niinemäe, Aldo
tüdrukud
Raamat, Mari-Liis
Lepik, Ramona
Rander, Annela

9,1
9,57
9,81
9,3
9,43
9,77

8,21
8,66
8,78
9,2
9,35
9,63

60m jooksu jätk

1.
2.
3.
1.
2.
3.

C-kl 1994-1995
poisid
Suik, Gert
Lepik, Siim
Mets, Riivo
tüdrukud
Tillmann, Epp
Lembavere, Jaanika
Kivilaan, Jane

9,15
9,23
9,25

1.
2.
3.

10,45
10,54
10,88

1.
2.

J-kl 1988-1989
poisid
Varilepp, Maarek
Roopa, Jan
Johanson, Rait
tüdrukud
Vaht, Maris
Visnapuu, Maarika

7,87
8,59
9,16
9,37
10,46

Kaugushüpe

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
1.
2.
3.

E-kl 1998 ja nooremad
poisid
Liivi, Erki
Vaht, Heimar
Randmer, Oskar
tüdrukud
Dimitrijev, Teisy
Randemer, Triin
Puranen, kristin
D-kl 1996-1997
poisid
Ilmjärv, Jarmo
Vaht, Jaanus
Kask, Kevin
tüdrukud
Õunapuu, Tairi
Tootsi, Hanna Maria
Jõgi, Marleen
C-kl 1994-1995
poisid
Mets, Riivo
Suik, Gert
Lepik, Siim
tüdrukud
Lembavere, Jaanika
Tillmann, Epp
Saul, Merele-Maria

3,24
2,77
2,72

1.
2.
3.

2,27
2,25
2,16

1.
2.
3.

3,34
3,10
2,81

1.
2.
3.

3,40
2,62
2,61

1.
2.
3.

3,89
3,63
3,56

1.
2.
3.

3,35
3,02
2,76

1.
2.

B-kl 1992-1993
poisid
Õunapuu, Tanel
Moks, Paul-Richard
Toomsalu, Taavi
tüdrukud
Liiv, Merilin
Salu, Maarja
Saksniit, Kristi
A-kl 1990-1991
poisid
Lepik, Renno
Niinemäe, Aldo
Ružits, Tauno
tüdrukud
Raamat, Mari-Liis
Lepik, Ramona
Türkson, Helerin
J-kl 1988-1989
poisid
Varilepp, Maarek
Roopa, Jan
Johanson, Rait
tüdrukud
Vaht, Maris
Visnapuu, Marika

3,67
3,26
3,25
3,29
3,20
3,17

4,64
4,59
4,34
3,72
3,31
3,13

5,06
4,10
3,51
3,44
2,76

Pallivise
E-kl 1998-ja nooremad
poisid
Vaht, Heimar
Liiv, Erki
Mägi, Kert
tüdrukud
Randmer, Triin

35
30
23
16

B-kl 1992-1993
poisid
Rander, Even
Toomsalu, Taavi
Moks, Paul-Richard
tüdrukud
Kiis, Kati

52
42
41
35

Saksniit, Riina
Dimitrijev, Teisy
D-kl 1996-1997
poisid
Ilmjärv, Jarmo
Vaht, Jaanus
Kask, Kevin
tüdrukud
Õunapuu, Tairi
Jõgi, Marleen
Türkson, Kaisa
C-kl 1994-1995
poisid
Mets, Riivo
Lepik, Siim
Lepik, Janari
tüdrukud
Saul, Merle-Maria
Kivi, Mare
Tillmann, Epp

16
13

39,5
35,5
32
25
20
17

50
42
35
24
22
17

Saksniit, Kristi
Urbla, Agnes
A-kl 1990-1991
poisid
Lepik Renno
Ruzitš Tauno
Läänesaar Silver
tüdrukud
Türkson Heleri
Türkson Helerin
Raamat Mari-Liis
J-kl 1988-1989
poisid
Varilepp,Maarek
Johanson,Rait
Roopa,Jan
tüdrukud
Vaht,Maris
Visnapuu,Marika

32
29

69
60
56
33
28
27

69
47
40
32
17

