
 

 

TARTU ÜLIKOOLI VILJANDI KULTUURIAKADEEMIA 

Kultuurihariduse osakond 

Kultuurikorralduse õppekava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Airi Pütsep 

 

VÕRUMAA LAULUKARUSSELL 2014 
 

Loov-praktiline lõputöö 

 

 

 

 

 
Juhendaja: Tiina Pihlak, MA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljandi 2014



 

2 

 

SISUKORD 

 

SISSEJUHATUS ............................................................................................................................. 4 

1. KULTUURISÜNDMUSE TAUST ............................................................................................. 5 

1.1. Laulukarusselli ajaloost ........................................................................................................ 5 

1.2. Lühiülevaade Võrumaast ...................................................................................................... 6 

1.2.1. Ajaloo- ja kultuuripärand............................................................................................... 7 

1. 3. Parksepa Keskkooli tutvustus .............................................................................................. 7 

1.3.1. Parksepa Keskkooli arengukava .................................................................................... 8 

1. 4. Laulukarusselli sotsiaalmajanduslik mõju ........................................................................... 9 

2. VÕRUMAA LAULUKARUSSELL 2014 ................................................................................ 11 

2.1. Kuidas korraldada õnnestunud üritust? .............................................................................. 11 

2.1.1. Meeskonna mõiste ....................................................................................................... 12 

2. 1. 2. Meeskonnatöö põhimõtted ........................................................................................ 13 

2.2. Eelvooru planeerimine ........................................................................................................ 13 

2. 3. Eelvooru kontsert ............................................................................................................... 17 

2.4. Finaali planeerimine ........................................................................................................... 18 

2. 5. Finaalkontsert .................................................................................................................... 21 

3. ENESEREFLEKTSIOON ......................................................................................................... 23 

KOKKUVÕTE .............................................................................................................................. 25 

KASUTATUD KIRJANDUS ....................................................................................................... 26 

SUMMARY .................................................................................................................................. 27 

LISAD ........................................................................................................................................... 28 

Lisa 1 Võrumaa Laulukarussell 2013/2014 JUHEND .............................................................. 28 

Lisa 2 Eelvooru avasõnad .......................................................................................................... 30 

Lisa 4 Eelvooru tänukiri ............................................................................................................ 33 

Lisa 5 Eelvooru stipendiumitaotlus ........................................................................................... 34 

Lisa 6 Eelvooru artikkel ajalehes Võrumaa Teataja .................................................................. 37 

Lisa 7 Eelvoorust edasipääsejad ................................................................................................ 38 

Lisa 8 Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupi eelvooru aruanne ..................................... 39 

Lisa 10 Finaali stipendiumitaotlus ............................................................................................. 42 



3 

Lisa 11 Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupi finaali aruanne ...................................... 44 

Lisa 12 Finaali kuulutus ajalehes Võrumaa Teataja .................................................................. 46 

Lisa 13 Finaali artikkel ajalehes Võrumaa Teataja ................................................................... 47 

Lisa 14 Finaalkontserdi kuulutus ............................................................................................... 48 

Lisa 15 Finaali avasõnad ........................................................................................................... 49 

Lisa 16 Finaali kava ................................................................................................................... 51 

Lisa 17 Finaali proovigraafik .................................................................................................... 53 

Lisa 18 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ................................................................................................................................. 54 

 

  



4 

SISSEJUHATUS 

 

Käesolev loov-praktiline töö vaatleb Võrumaa Laulukarussell 2014 korraldamist ja läbiviimist. 

Võrumaa Laulukarussell on solistide kontsert, mille eesmärgiks on tutvustada avalikkusele noori 

ning andekaid lauljaid.  

 

Laste lauluvõistlusi on Võrumaal korraldatud alates 80-ndatest aastatest. Eestvõtjad ja 

toimumiskohad on olnud erinevad: Võru Kultuurimaja Kannel, Antsla Kultuurikeskus. Parksepa 

Keskkool on lauluvõistlust korraldanud 2009. aastast. 

 

Laulukarusselli- laadseid sündmusi on vaja selleks, et muusikaliselt andekatel lastel oleks 

avalikkuse ees esinemisvõimalus, et neil oleks väljund, mille nimel pingutada. Lisaks 

esinemisvõimalusele saavad lapsed kogemuse koostööst saateansambliga. Sellistel kontsertidel 

võib alguse saada uute tähtede avastamine.  

 

Töö koosneb kolmest osast. Esimeses osas teen ülevaate kultuurisündmuse taustast- räägin  

Laulukarusselli ajaloost, annan lühiülevaate Võrumaast ja  tutvustan sündmust korraldanud 

organisatsiooni. Teises osas tuleb juttu meeskonna mõistest ja meeskonnatöö põhimõtetest, 

sündmuse planeerimisest ja kajastub ettevalmistusprotsessi kirjeldus. Töö kolmandas osas 

hindan sündmuse toimumise ladusust ja koostan enesereflektsiooni. Järgneb kokkuvõte tööst ja 

lisad dokumenteeriva ning illustreeriva materjaliga. 

 

Minu seos Laulukarusselliga ulatub aastasse 1986 kui toimus laste lauluvõistlus Laulumaias, 

millest lauljana osa võtsin. Sellele järgnes osalemine 90-ndatel kaks korda Laulukarusselli 

võistlusel. Kõigil kolmel korral olen jõudnud välja Eesti Rahvusringhäälingu Eesti Televisiooni 

saatesse. 2008. aastast olen korraldanud Võrumaa Laulukarusselli piirkondlikku eelvooru 

Parksepa Keskkoolis. 2009. aastast Võrumaa Laulukarusselli eelvoorusid ja finaalkontserte. 
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1. KULTUURISÜNDMUSE TAUST 

 

1.1. Laulukarusselli ajaloost 

 

1968. aastast alates, kui teleekraani ja vaatajate südamed vallutas “Entel-tentel”, on laste 

lauluvõistlused olnud ETV lahutamatu osa - olles oodatud nii osalejate kui ka vaatajate poolt. 

Lasteekraani Muusikastuudio (alustas tööd 1990. a, vt (www.muusikastuudio.ee) viis 

lauluvõistlused Eestis täiesti uuele korralduslikule tasemele – 1992. a sündis üle-eestiline laste 

lauluvõistlus “Laulukarussell”, mis kestab katkematult tänaseni. Tele-Laulukarusselli lõppedes 

algavad kohe koolides ja lasteaedades, kultuurimajades ja laulustuudiotes, linnades ja külades 

uue karusselli ettevalmistused. "Laulukarussell” ei ole kunagi seadnud rahvuslikke piire, nii 

osalevad "Laulukarussellil" koos eesti lastega ka kõikide teiste Eestis elavate rahvuste esindajad. 

Laulukarussell on väljunud  telesaate rollist, olles muutunud nii rahvusvaheliseks kaubamärgiks 

kui oluliseks ja oodatud elava muusika sündmuseks igas Eesti linnas ja maakonnas. (Eesti 

Rahvusringhäälingu Eesti Televisiooni kodulehekülg) 

 

"Laulukarusselli" idee mõtlesid välja Eve Viilup ja Aarne Saluveer. Peamiseks erinevuseks 

varasematest lauluvõistlustest on see, et linnad ja maakonnad ise oma kohalike võistluste kaudu 

selgitavad televõistlusele pääsejad. "Laulukarusselli" idee mõtlesid välja Eve Viilup ja Aarne 

Saluveer. Peamiseks erinevuseks varasematest lauluvõistlustest on see, et linnad ja maakonnad 

ise oma kohalike võistluste kaudu selgitavad televõistlusele pääsejad. Laste laulusaadete 

populaarsus ERR ekraanil kestab legendaarse Entel-tenteli ajast peale. 28. märtsil 1992 algas 

ERR-s Eesti suurim laste lauluvõistlus „Laulukarussell“. (Eesti Rahvusringhäälingu Eesti 

Televisiooni kodulehekülg) 

  

"Laulukarusselli" idee mõtlesid välja Eve Viilup ja Aarne Saluveer Peamiseks erinevuseks 

varasematest lauluvõistlustest on see, et linnad ja maakonnad ise oma kohalike võistluste kaudu 

selgitavad televõistlusele pääsejad. Esimene „Laulukarussell“ toimus kahes vanuserühmas. Viies 

http://www.muusikastuudio.ee/
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televoorusaates osales 20 3-6-aastast ning 20 7-10-aastast lauljat üle Eesti. Saateid juhtis toona 

Vahur Kersna. (Eesti Rahvusringhäälingu Eesti Televisiooni kodulehekülg) 

 

 

1.2. Lühiülevaade Võrumaast 

 

Võru maakonna rahvaarv on seisuga 1. jaanuar 2014 33 426, nendest mehi 16 127 ja naisi 

17 299. Pindala on 2 305,44 km², asustustihedus 14,5 elanikku km² kohta. Võru maakond asub 

Kagu-Eestis, piirneb läänest ja loodest Valga maakonnaga, põhjast Põlva maakonnaga, idast 

Vene Föderatsiooni Pihkva oblastiga ja lõunast Läti Vabariigiga. Võru maakonnas Luhamaal 

asub Eesti–Venemaa piiripunkt. Maakonna administratiivne keskus on  Võru linn. Võru 

maakonnas on üks omavalitsuslik linn, üks vallasisene linn (Antsla), 10 alevikku ja 566 küla. 

Võru linn asub Tallinnast 253 km, Jõhvist 201 km, Tartust 71 km ja Pärnust 192 km kaugusel. 

Maakonda läbib Eesti pikim Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee. Võru maakond on 

rahvaarvult Eesti keskmine maakond – kaheksas – ja pindalalt tagantpoolt neljas. 95% maakonna 

elanikest on eestlased. Võru maakonna majanduse tähtsamad valdkonnad on puidu- ja 

mööblitööstus, toiduainetetööstus, metalli- ja plastitöötlemine, kergetööstus, ehitus ning 

transport. Tuntumad firmad on Antsla-Inno AS, Arke Lihatööstus AS, Rauameister AS, 

Semuehitus AS, Barrus AS, Toftan AS, Võru Juust AS, EKSO AS ja Nopri Talumeierei OÜ. 

Võru maakonna lõunapoolse osa moodustab Haanja kõrgustik, mis on kõrgeim nii Eestis kui ka 

Baltimaades. Võrumaal asuv Rõuge Suurjärv on Eesti järvedest kõige sügavam. Maakonna 

tähtsamad vaatamisväärsused on Suur Munamägi, Piusa koopad, Vällamägi ja Kütiorg. Urvastes 

asuv Tamme Lauri tamm on kõige jämedam puu Eestis. Juulikuise Võru rahvusvahelise 

folkloorifestivali ajal muutub Võru linn eri kultuuride, rahvatantsu ja -muusika pealinnaks. Võru 

folkloorifestival on omataoliste pidude seas üks suuremaid ja ürituserohkemaid kogu Eestis. 

Vanu laadapidamise traditsioone hoiavad alles Lindora laat Eestimaa ja Setomaa piiril, maarahva 

laat Vastseliinas, Hauka laat Antslas, Keriguplatsi laat, folkloorifestivali käsitöö ja kunsti laat 

Võru linnas ja veel mitmed ostmised-müümised küll Varstus, Sännas ja mujalgi. Uue 

traditsioonina on hoo sisse saanud võrukeelne laulupidu Uma Pido, millest esimene toimus 

Võrus ja teine Põlvas. Uma Pidost võtavad lisaks võrokestele osa ka setod ja võrokeste sõbrad 

üle Eesti. Võrumaal on sündinud lõõtspillimeister August Teppo ning luuletaja ja näitekirjanik 

Artur Adson, elanud Eesti rahvuseepose looja Friedrich Reinhold Kreutzwald. (Statistikaameti 

koduleht) 



7 

1.2.1. Ajaloo- ja kultuuripärand 

 

Võrumaal elati juba 5000 aastat tagasi. Esimesed asulakohad Võrumaal olid Kääpal, Villal ja 

Tamula järve kaldal. Põlvamaa ja Venemaaga piirnevatel aladel elab huvitav etniline grupp - 

setud. Praeguste võru või setu murret (keelt) kõnelevate inimeste esivanemad olid 

läänemeresoome idapoolsed hõimurahvad, kelle materiaalse ja vaimse kultuuri kujunemises on 

täheldatud tugevaid slaavi mõjusid. Õigeusklikel setudel on alles omapärased iidsed kombed ja 

tugev identiteet. (Võrumaa turismiarengustrateegia 2015 ja tegevuskava 2007-2010, lk 22) 

 

Võru keel on vana Lõuna-Eesti hõimukeele üks järeltulija. Võru ja setu keel on teistest 

lõunaeesti keeltest vanapärasemad ja põhjaeesti keelest vähem mõjutatud. Keel on aidanud hoida 

võrumaalaste identiteeti. Võru keele ja kultuuri uurimise, talletamise, samuti tutvustamisega 

tegeleb Võru Instituut. Populaarsust koguvad võrukeelsed laulud, kirjandus ja teatrikunst, aga ka 

kaasaegsed meediumid nagu internetipõhised mängud ja multifilmid. Külastajatele pakutakse 

programme, mis sisaldavad kohalike toidutraditsioonide, laulude, tantsude ja kombestiku 

tundmaõppimist, samuti on võimalus jälgida ja kätt proovida erinevate traditsiooniliste töövõtete 

kasutamist (sepistamine, kangakudumine, heinaniitmine jms). (Võrumaa turismiarengustrateegia 

2015 ja tegevuskava 2007-2010, lk 22) 

 

 

1. 3. Parksepa Keskkooli tutvustus 

 

Parksepa Keskkool on Võrumaal Võru vallas asuv munitsipaalkool, kus õpib 337  õpilast, keda 

õpetab 37 õpetajat. Halduspersonal koosneb 20 töötajast. Koolis tegutseb 13 erinevat huviringi. 

Ringide töös osaleb 71 õpilast 1.- 3. klassist, 66 õpilast 4.- 6. klassist, 58 õpilast 7.- 9. klassist ja 

139 õpilast gümnaasiumist. (Parksepa Keskkooli arengukava 2013-2017) 

 

Inimesed, kes töötavad Parksepa Keskkoolis püüavad oma tööd tehes lähtuda üheskoos loodud 

kooli missioonist, visioonist ja põhiväärtustest. Kooli omanik on Võru vald. Koostöö Võru 

vallaga on hea. Võru valla arenguvisioonis haridusvaldkonnas on kirjas, et säilitada tuleb koolide 

omanäolisust ja kujundada koolide traditsioone. (Võru valla arengukava 2013-2018, lk 11) 

 

Missioon- kõikide töötajate missiooniks on luua kõigile õpilastele võrdväärsed võimalused ja 

tingimused kvaliteetse hariduse omandamiseks, arvestades nende võimeid ja huvisid, mis 

võimaldavad jätkata õpinguid ja elus väärikalt toime tulla. 
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Visioon- õppekava pideva arendustöö kaudu säilitada senistel kooliastmetel hariduse andmine 

ning Eestit edasi viivate noorte ettevalmistamine, kes tähtsustavad üldinimlikke ja ühiskondlikke 

väärtusi. 

 

Põhiväärtused: 

o Vastastikune austus, sallivus ja koostöö 

o Ausus ning eetilisus nii sõnas, mõttes kui teos 

o Hoolivus ja osavõtlikkus 

o Vaimsus, loovus ja töökus 

o Traditsioonide väärtustamine 

o Arenemisvalmidus ja paindlikkus 

Kooli looduslähedane asukoht aitab kujundada keskkonnasäästliku ja tervist väärtustava 

kodaniku kasvatamist. (Parksepa Keskkooli arengukava 2013-2017)  

 

Parksepa Keskkooli eelarve on kalendriaasta põhine. Iga aasta oktoobrikuus koostavad 

raamatupidaja, huvijuht ja ainesektsioonide esimehed uue kalendriaasta eelarve, mis esitatakse 

Võru vallale, kooli omanikule, novembrikuus. Huvijuht koostab huvitegevuse eelarve, mis 

hõlmab kogu kooli sündmusi. Huvijuht reguleerib ka ringijuhtide tööd ja eelarve esitamist. 

Ainesektsioonid vastutavad ainealaste eelarvete koostamise ja täitmise eest ning raamatupidaja 

koostab ülejäänud valdkonnad. 

 

 

1.3.1. Parksepa Keskkooli arengukava 

 

Kooliarendus Parksepa Keskkoolis põhineb protsessikesksel lähenemisel ning pideva 

parendamise metodoloogial. Kavandamine kajastub eelkõige arengukavas kirjeldatud 

kokkulepitud lähenemistes, strateegilistes eesmärkides ja eesmärkide elluviimiseks kavandatud 

tegevustes. Kavandatu teostamine kajastub eelkõige üldtööplaanis arengukavas kokkulepitud 

rakendustegevustes. Tulemuste hindamine kajastub õppeaasta analüütilises kokkuvõttes ja 

sisehindamise aruandes, kus hinnatakse eesmärkide saavutamiseks rakendatud tegevuste 

tulemuslikkust. Parendamine kajastub eelkõige sisehindamise aruandes, kus hetkeolukorra 

analüüsi põhjal selguvad prioriteetsed parendusvaldkonnad. Sisehindamise aruanne on omakorda 

aluseks arengukavale, kus kavandatakse uued strateegilised eesmärgid. (Parksepa Keskkooli 
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arengukava 2013-2017)  

 

Igal aastal ajakohastatakse olemasoleva arengukava tegevuskava vastavalt toimunud muutustele 

välis-ja koolikeskkonnas ja õppeaasta analüütilise kokkuvõtte tulemuste põhjal, millega 

tagatakse strateegilises planeerimises pidev arengukava ajakohastamine. Iga õppeaasta lõpus 

hinnatakse saavutatud tulemusi ja fikseeritakse saavutatu. Tulemuste analüüsi põhjal võetakse 

augusti viimasel õppenõukogul vastu otsused arengukava ajakohastamiseks. (Parksepa 

Keskkooli arengukava 2013-2017)  

 

 

1. 4. Laulukarusselli sotsiaalmajanduslik mõju 

 

Võrumaa Laulukarussell pole kasumlikkusele orienteeritud sündmus, kuna üritus toimus koolis 

ja seda korraldas kool, siis ei saa sotsiaalmajanduslikku mõju antud sündmuse puhul hinnata. Üle 

Eesti toimuvad maakondades Laulukarusselli piirkondlikud eelvoorud, kust valitakse välja 

parimad, kes esindavad maakonda Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) saatesarjas „Laulukarussell“. 

ERR ei korralda piirkondlikke lauluvõistlusi ega vastuta nende korraldamise eest. Laulja saab 

osaleda piirkondlikul lauluvõistlusel kas elukoha, kooli, muusika- või huvikooli põhiselt. 

Korraga mitmel piirkondlikul võistlusel osaleda ei ole lubatud. (ERR-i “Laulukarussell 2015” 

osalemise juhend) 

 

Võrumaa Laulukarusselli finaalkontserti on korraldatud erinevate tegijate poolt. Sündmus on 

toimunud Võru kultuurimajas Kannel, Antsla kultuurikeskuses. Alates 2009. aastast on sündmust 

korraldanud Parksepa Keskkool. Laulukarussell on osalejatele põnev. Läbi aastate on Võrumaal 

olnud konkurents lauljate seas suur. Muusikaline tase ja popmuusika osatähtsus repertuaari 

valikul, on aastate jooksul tõusnud. Võrumaa Laulukarusselli on korraldatud aastaid eesmärgiga 

leida ja tutvustada uusi andekaid lauljaid, luua esinemisvõimalusi väljaspool oma kodukohta 

ning arendada talente läbi mitmekesise kontserttegevuse. Kohalik kogukond ja ümberkaudsed 

teemast huvitatud inimesed saavad head ja kvaliteetset laste-noorte kontserti nautida tasuta. 

Finaalkontserdil saadab lauljaid professionaalsetest muusikutest koosnev bänd. Esinejad saavad 

kogemuse koostööst saateansambliga.  

 

Sündmus mõjutab otseselt lapsi, kes võistlusel osalevad, nende õpetajaid, vanemaid. 
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Laulukarussell on sündmus, kus suure hulga inimeste eest väärtustatakse muusikaõpetajate tööd, 

tunnustatakse neid. Kaudselt saab sellest kasu kool, hea reklaami näol toimumiskoha kaudu ja 

aktiivsete inimeste kaudu, kes sündmust korraldavad. Osalejad on mitmeid kordi öelnud, et neile 

meeldib, et maakondlik suursündmus toimub hubases koolimajas, looduslähedases keskkonnas. 

See vähendab võistluspinget nii lastel kui õpetajatel. Korraldajad on osalejatele rõhutanud seda, 

et tegemist on kontserdiga, kus võidavad kõik, läbi selle, et saavad esineda suure publiku ees, 

saavad ennast näidata ja kuuldavaks teha. Võistlusmoment jäetakse teisejärguliseks.  
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2. VÕRUMAA LAULUKARUSSELL 2014 

 

2.1. Kuidas korraldada õnnestunud üritust? 

 

„Üritust võib võrrelda autosõiduga. Kõrvalistuja kohalt vaadates lihtne ja loogiline, tagaistmele 

kutsutuile eriti nauditav ja lõbus,“ fantaseerib Tequila AD juhatuse liige Meigo Pruudel, „ 

eeldades, et autojuht on kogenud ja kindel.“ Tõsi: töökorras sõidukis tunneme end turvaliselt ja 

mugavalt. Aga keegi meist ei soovi, et rooli istuks inimene, kes liikluseeskirja ei tunne. 

„Tegelikult ei piisa ka lihtsalt teooriast, auto tunnetamisest ja sõidupaiga liikluskultuuri 

tundmisest, auto võib kraavi minna mingi tühise pisiasja pärast,“ lisab Pruudel. Mõlkis auto saab 

ehk veel korda, aga nässu läinud üritus jääb korraldaja ning osalejate hinge halva mälestusena, 

mida ei saa raha ega vabandustega korvata. (Aken, A. Firmapidu. Kuidas korraldada õnnestunud 

üritust? Äripäeva kirjastus. 2006, lk 9) 

 

Võrumaa Laulukarusselli korraldusmeeskonna eesmärk oli läbi viia sündmus, mille 

lõpptulemusega oleksid rahul nii sündmusel osalejad kui ka korraldajad ise. Seepärast oli oluline 

moodustada meeskond, mis toimiks ja viiks läbi eduka sündmuse. Kuna oli ette teada, et 

Parksepa Keskkool on ka käesoleval aastal laulukarusselli korraldaja, sai meeskond moodustatud 

minust, huvijuhist, kelle töö ülesannete hulka kuulub erinevate sündmuste korraldamine, 

muusikaõpetajast, kellel on pikaajaline laulukarusselli korraldamise kogemus ja kahest 11a klassi 

õpilasest, kes tegid antud sündmuse põhjal õppekavas ette nähtud uurimistöö. Praegu, kui 

mõlemad sündmused on toimunud, võib korraldusmeeskonna tehtud arutelu ja  suulise analüüsi 

põhjal öelda, et eesmärk sai täidetud. 
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2.1.1. Meeskonna mõiste 
 

Meeskond on Katzenbachi ja Smithi järgi: 

 väike inimeste rühm (5-20 liiget, efektiivseim on 4-8 liikmeline meeskond), 

 kellel on üksteist täiendavad oskused (ja neid kasutatakse), 

 mille liikmetel on ühine eesmärk, millele igaüks on pühendunud, 

 millel on olemas mõõdetavad alaeesmärgid, mille saavutamist ühiselt jälgitakse, 

 millel on ühine tegutsemisviis, mida pidevalt arendatakse, 

 mille liikmed tunnevad oma kuuluvust meeskonda ja aktsepteerivad ühist vastutust. 

Meeskond on inimeste grupp, kelle oskused ja teadmised täiendavad üksteist. Selle liikmed on 

end võrdselt sidunud ühise eesmärgi saavutamiseks tehtava tööpingutusega ja nad on võtnud 

ühise vastutuse töö tulemuste eest. (Lääne- Viru Rakenduskõrgkooli e- kursus Meeskonnatöö)  

 

Käesoleva töö meeskond oli neljaliikmeline ja toimis efektiivselt, sest meil oli ühine eesmärk 

(tabel 1). Sündmuse korraldamisesse andsid kõik osapooled oma panuse. Ülesanded olid jagatud 

ja vastutajad erivaldkondades teada.  

 

Tabel 1 Eelvooru meeskond ja nende ülesanded 

VASTUTAJA ÜLESANDED 

Airi Pütsep- 

peakorraldaja 

projekti juhtimine, eelarve koostamine,  projekti  ja taotluse kirjutamine 

sündmuse rahastamiseks, aruandlus, suhtlemine sponsoritega, meediaga, 

helimehega, žüriiliikmetega, juhendi sõnastamine, lepingute sõlmimine, 

reklaamplakatite ja tänukirjade kujundamine 

Silja Otsar- 

korraldaja 

suhtlemine muusikaõpetajatega, helimehega, esinejate tabeli, kava 

koostamine, juhendi sõnastamine 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann- 

korraldajad 

suhtlemine sponsoritega, sponsortoodete kohale toimetamine, eelvooru 

kontserdi juhtimine, saali ettevalmistamine, helimehe ja õpetajate heaolu 

eest vastutamine 
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Kinni peeti kokku lepitud tähtaegadest ja ülesannete täitmisest. Regulaarselt saadi kokku 

jooksvate küsimuste lahendamiseks. Tegutseti ühise asja nimel. 

 

 

2. 1. 2. Meeskonnatöö põhimõtted 

 

Sündmust korraldades lähtusime järgmistest meeskonnatöö põhimõtetest: 

 Meeskonnas on juhi ülesanded sageli jagatud, eksisteerib nii individuaalse kui ka 

vastastikuse aruandmise kohustus. 

 Meeskond määrab ise oma tegevuse eesmärgid ja ülesanded st on isejuhtiv ja ühiselt 

vastutav. 

 Meeskond õpib kogemustest ja on pidevalt arenev kooslus, kus selle liikmed püüavad 

tegevuse õhkkonda mõjutada selliselt, et oleks erinevaid arvamusi, julgustada kriitikat, 

konstruktiivselt käsitleda vastuolusid neid maha surumata. 

 Meeskonnale püstitatakse ülesanne, eesmärgid püstitab meeskond ise. Eesmärk, mis on 

kõigile meeskonna liikmetele arusaadav ja vastuvõetav, muutub käitumist suunavaks, 

juhtivaks, koordineerivaks jõuks. 

 Meeskond suunab ise oma ülesannete täitmist, teeb tegelikult töö ühiselt. Kui töörühma 

tulemust võiks võrrelda mosaiigiga, siis meeskonnatöö tulemust monoliidiga. 

 Meeskonnatöö edukusele hinnangu andmisel lähtutakse püstitatud eesmärkide 

saavutamisest. (E-õppematerjal) 

 

 

2.2. Eelvooru planeerimine  

 

Esimene korraldusmeeskonna koosolek toimus 2013. aasta juunikuus. Kohtumisel tutvuti 

Laulukarusselli traditsiooniga, lauluvõistluse ajalooga, noorte sündmuse korraldamise 

kogemusega, lepiti kokku kuidas ja kus sündmus toimub. Lisaks mõtiskleti ja tehti märkmeid 

sündmuse eelvooru ning finaali kohta. Arutati läbi ning kirjutati üles, kuidas toimub eelvoor ning 

finaal ja toodi välja nende erinevused. Koostati tegevuskava ja ajagraafik, kuhu märgiti 

tegevused, mida on sündmuse jaoks vaja teha ning millal nendega peab alustama (tabel 2).  

 

Koostada oli vaja sündmuse eelarve ning sõnastada juhend (lisa 1), millest lähtuvalt 
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lauluvõistlust korraldada. Ettevalmistavate tegevuste hulka kuulusid veel reklaam, žürii, 

helimehe ning sponsorite leidmine. Koostada oli vaja sündmust sissejuhatav tekst (lisa 2). 

Vahetult enne sündmust oli vaja registreerida osavõtjad, koostada kavad (lisa 3), saata info 

muusikaõpetajatele. Kujundada tänukiri (lisa 4) ja kaunistada ruum. Sündmuse läbiviimise 

ajakava koostati nädal enne lauluvõistluse eelvooru. 

 

Tabel 2 Võrumaa Laulukarusselli eelvooru tegevuskava 

AEG TEGEVUS TEGEVUSE KIRJELDUS VASTUTAJA 

Juuni 2013 I töökoosolek Noortele Laulukarusselli 

traditsiooni tutvustamine, 

tutvumine noorte sündmuse 

korraldamise kogemusega, 

lepiti kokku kuidas ja kus 

sündmus toimub, mõtiskleti ja 

tehti märkmeid sündmuse 

eelvooru ning finaali kohta. 

Arutati läbi ning kirjutati üles, 

kuidas toimub eelvoor ning 

finaal ja toodi välja nende 

erinevused. Koostati 

tegevuskava ja ajagraafik, kuhu 

märgiti tegevused, mida on 

sündmuse jaoks vaja teha ning 

millal nendega peab alustama. 

Eelarve koostamine. 

Airi Pütsep, 

Silja Otsar 

August 

2013 

Juhendi tutvustamine Maakonna muusikaõpetajate 

sügisesel õppepäeval 

Laulukarusselli juhendi 

tutvustamine. 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann 

August 

2013 

Stipendiumitaotluse 

koostamine, esitamine 

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa 

Ekspertgrupile 

stipendiumitaotluse esitamine 

Airi Pütsep 

August II töökoosolek Suuline vahearuandluse Airi Pütsep 
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2013 tegemine, kes mida teinud on, 

kuidas läinud on 

September 

2013 

Žüriiliikmete otsimine Nimekirjade  koostamine, kes 

võiks žüriisse kuuluda, neile 

meilide saatmine, helistamine, 

kokku lepete sõlmimine 

Airi Pütsep, 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann  

September 

2013 

Sponsorite otsimine Suuline arutelu 

peakorraldajaga, kes võiksid 

olla sündmuse potentsiaalsed 

sponsorid, neile meilide 

saatmine, helistamine 

Airi Pütsep, 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann 

September 

2013 

Muusikaõpetajate 

registreerumine 

sündmusele 

Meilide saatmine osalejate 

andmetega, lauludega 

Silja Otsar 

Oktoobri 

algus 2013 

Stipendiumitaotluse 

rahastuse saamise 

kinnitus 

Teade ja kinnitus sündmusele 

rahastuse saamiseks 

Airi Pütsep 

Oktoobri 

algus 2013 

Aktiivne suhtlemine 

žüriiliikmetega 

Suhtlemine toimus meili ja 

telefoni teel, lepingute 

sõlmimine, nende vahendamine 

Airi Pütsep 

Oktoobri 

algus 2013 

Aktiivne suhtlemine 

muusikaõpetajatega 

Meilimine, helistamine Silja Otsar 

Oktoobri 

algus 2013 

Aktiivne suhtlemine 

sponsoritega 

Meilimine, helistamine Airi Pütsep, 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann 

17. okt 2013 Võrumaa 

Laulukarussell 2014 

eelvoor 

Suhtlemine 

muusikaõpetajatega, nende 

tänamine vahetult pärast 

õpilase esinemist, žüriiliikmete 

vastu võtmine ja neile juhendi 

tutvustamine, mille põhjal 

Airi Pütsep 
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vanuserühmade võitjad välja 

tuli valida, nende töö 

koordineerimine, sündmuse 

ajagraafikus püsimise jälgimine 

kuna tegemist oli väga pika 

võistlusega. 

 

17. okt 2013 Võrumaa 

Laulukarussell 2014 

eelvoor 

Kontserdi modereerimine Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann 

17. okt 2013 Eelvoorujärgne 

suuline analüüs 

Vahetult pärast sündmust 

arutleti meeskonnaga nö vabas 

vestluses ja õhkkonnas kuidas 

sündmus läks, mis oli hästi, 

mida oleks saanud paremini 

teha 

Airi Pütsep, 

Silja Otsar, 

Susan Kasuk, 

Kati 

Kesselmann 

 

2013. aasta augustis koostasin ja esitasin projekti Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupile 

(lisa 5). Taotlused (kirjalik avaldus vabas vormis) sündmuse edukaks läbiviimiseks esitasin ka 

Võru vallale ja Võrumaa Omavalitsuste Liidule, kes on laste ja noorte üritustesse alati väga 

positiivselt suhtunud ja neid vastavalt võimalustele toetanud. Leida tuli mitmeid 

koostööpartnereid. Aktiivne suhtlemine koostööpartneritega algas septembris, kuu enne eelvooru 

toimumist. Varasematest sündmuse korraldamistest oli mul olemas teadmine, millised on need 

ettevõtted, asutused, kelle poole laste- ja noorte ürituse korraldamisel pöörduda võib. 

Olemasolevate sponsornimekirjade põhjal saadeti meilid ettevõtetele-asutustele. Tagasiside 

meilidele oli passiivne. Nädala pärast helistasid Kati ja Susan minu juhendamisel sponsoritele. 

Mitmete inimestega ja ettevõtetega tuli suhelda mitmeid kordi. Suhtlemine telefoni teel osutus 

märgatavalt tulemuslikumaks, peaaegu 100%- lt nõustusid kõik sponsorid sündmust toetama. 

Suhtlemine žüriiga toimus meili ja telefoni teel. 

 

Meedias kajastas sündmust maakonna ajaleht Võrumaa Teataja (lisa 6). E-kiri sündmuse 

toimumisest saadeti ka konkureerivale Lõuna-Eesti ajalehele Lõuna Leht, Võru Valla Teatajale, 
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võrukeelsele Uma Lehele. Nemad sündmuse vastu huvi ei tundnud. Plakatid olid 

reklaamtulpadel ümberkaudsetes asulates. Kuulutused saadeti meili teel  muusikaõpetajate listi, 

koolidesse. Info toimuva kohta oli üleval kooli kodulehel. Selliseid info ja reklaami edastamise 

kanaleid kasutati seepärast, et nende kaudu jõudis info asjaosalisteni kõige kiiremini ja 

kindlamalt. 

 

 

2. 3. Eelvooru kontsert 

 

Võrumaa Laulukarusselli eelvoor toimus 17. oktoobril 2013. aastal Parksepa Keskkoolis. 

Hommikul alustati kontserdi ettevalmistamisega. Laulukarusselli eelvoor algas kell 10. 00, kestis 

16.00-ni. Kuna eelvoor toimus päevasel ajal, kui koolimajas toimus tavapärane õppetöö, tuli 

saali juures tagada vaikus ja kord. Selle tarbeks olid saali ustele organiseeritud vabatahtlikud 

gümnaasiumiõpilased, kes korrapidaja rolli täitsid. Kui koolimajja saabusid lauljad ja 

juhendajad, juhatati nad riidehoidu, kuhu sai panna üleriided, ning seejärel klassidesse, kus oli 

võimalik hääl lahti laulda ja proove teha. Saali pandi valmis tänukirjad, meened ning lilled, mis 

olid mõeldud õpetajatele ja lauljatele. 

 

Osalejaid oli paljudest maakonna lasteaedadest-koolidest, kokku esines 97 last.  

Lapsed võistlesid viies vanuserühmas: 

 kuni 6-aastased 

 7- 9- aastased 

 10- 12- aastased 

 13- põhikooli lõpuni 

 gümnaasiumi noored 

Päev oli planeeritud vanuserühmade kaupa, mis võimaldas vaheaegadel osalejatel ja publikul 

sündmuselt neile sobival ajal lahkuda ja juurde tulla. Helipuldis oli Andrus Loos. 

 

Lauljaid hindas žürii, kuhu kuulusid: 

Vivian Kallaste- Vanemuise teatri endine laulja, laulupedagoog ja klassikalise laulu osakonna 

juhtaja Heino Elleri Muusikakoolis Tartus, mitmete Tartu tippkooride hääleseadja. 

Kalev Lindal- tuntud koorijuht Lõuna- Eestis ja Eesti Eurooplaste segakoori dirigent, Varbuse 

muusikamõisa eestvedaja, muusikamõisnik. 
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Kaja Normann- endine Võrumaa muusikaõpetaja, kes nüüd juba mitu aastat elab Harjumaal, 

Paldiski Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht. 

 

Žürii pidas arutelusid vanuserühmade vaheaegadel. Lõpliku otsuse langetas seejärel kui kuulatud 

olid kõik esinejad. Žürii valis vanuserühmadest välja 26 kõige tublimat lauljat, kes pääsesid 

finaali. Edasi pääsesid 16 erineva maakonna kooli õpilased, keda juhendas 18 õpetajat (lisa 7). 

Eelvooru kontserti modereerisid minu juhendamisel korraldusmeeskonna11. klassi õpilased Kati 

ja Susan. Kõige keerulisemaks osutus noorte jaoks avalik esinemine, rääkimine mikrofoni, sest 

eelnev kogemus oli väike.  

 

Minu ülesanded eelvooru kontserdi toimumise päeval olid: suhtlemine muusikaõpetajatega, 

nende tänamine vahetult pärast õpilase esinemist. Žüriiliikmete vastu võtmine ja neile juhendi 

tutvustamine, mille põhjal vanuserühmade võitjad välja tuli valida. Sündmuse ajagraafikus 

püsimise jälgimine, sest tegemist oli väga pika võistlusega. 

 

Kõik eelvooru- järgsed kohustused on täidetud. Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupile on 

aruanne koos lisadega (lisa 8) koostatud ja saadetud. Kultuurkapital on aruande aktsepteerinud.  

 

 

2.4. Finaali planeerimine 

 

Finaali korraldusmeeskonda kuulusid samad inimesed, kes eelvooruski tegevad olid (tabel 3).  

 

Tabel 3 Finaali meeskond ja nende ülesanded 

Airi Pütsep- peakorraldaja projekti juhtimine, eelarve koostamine, projekti ja taotluse 

kirjutamine sündmuse rahastamiseks, aruandlus, 

reklaamplakatite ja tänukirjade kujundamine (lisa 9), 

žüriiliikmete leidmine ja nendega suhtlemine, suhtlemine 

muusikaõpetajatega, helimehega, bändi juhiga, proovigraafiku 

koostamine, meediaga suhtlemine, kontserdi juhtimine 

Silja Otsar- korraldaja suhtlemine muusikaõpetajatega, helimehega, bändile esinejate 

nootide saatmine 

Susan Kasuk, Kati suhtlemine sponsoritega, sponsortoodete kohale toimetamine, 
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Kesselmann- korraldajad saali ettevalmistamine, helimehe, bändi, õpilaste ja õpetajate 

heaolu eest vastutamine, meediaga suhtlemine, reklaamplakatite 

väljapaneku eest vastutamine 

 

Kuna meeskonna töö sujus ja sündmus viidi läbi edukalt, siis ei näinud ma vajadust 

meeskonnaliikmete hulgas vahetusi teha. Esimese töökoosoleku kutsusin kokku veebruari lõpus, 

kus rääkisin, mida on vaja tegema hakata, jagasin ülesanded, kes mille eest vastutab (tabel 4). 

 

Tabel 4 Võrumaa Laulukarusselli finaali tegevuskava 

AEG TEGEVUS TEGEVUSE KIRJELDUS VASTUTAJA 

November 

2013 

Stipendiumitaotluse 

koostamine, esitamine 

Eesti Kultuurkapitali Võrumaa 

Ekspertgrupile 

stipendiumitaotluse esitamine 

Airi Pütsep 

Jaanuar 

2014 

Stipendiumitaotluse 

rahastuse saamise 

kinnitus 

Teade ja kinnitus sündmusele 

rahastuse saamiseks 

Airi Pütsep 

Jaanuar 

2014 

Kokkuleppe 

sõlmimine helimehega 

Helistamine helimehele, 

broneerimine, sündmuse 

toimumise lühitutvustus 

Airi Pütsep 

Jaanuar, 

veebruar 

2014 

Nootide saatmine 

bändile 

Meili teel kontserdil esitatavate 

laulu nootide saatmine bändile 

proovide tegemise jaoks 

Silja Otsar, 

muusikaõpetajad 

Veebruar 

2014 

Läbirääkimised 

bändiga 

Telefoni ja meili teel bändiga 

läbirääkimiste pidamine, 

kokkulepete sõlmimine 

Airi Pütsep 

Veebruari 

lõpp 2014 

I töökoosolek Räägiti meeskonnaga läbi, mida 

on sündmuse jaoks vaja teha 

Airi Pütsep 

Veebruar, 

märts 2014 

Esinejate 

iseloomustuste 

kogumine 

Suhtlemine õpetajatega meili ja 

telefoni teel, neilt esinejate kohta 

iseloomustuste kogumine, nende 

läbi vaatamine ja lisamine 

kontserdi stsenaariumisse 

Airi Pütsep 

Märts 2014 Žürii liikmete otsimine Meilide saatmine ja helistamine  Airi Pütsep 
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Märts 2014 Sponsorite otsimine Meilide saatmine ja helistamine Susan Kasuk, 

Kati Kesselmann 

Märts 2014 Bändiproovide 

ajagraafiku 

koostamine, 

muusikaõpetajatele 

saatmine 

Muusikaõpetajatele ajagraafiku 

saatmine meili teel. Õpetajate 

ülesanne oli see täita, mulle 

tagasi saata. Kui kõik õpetajad 

olid tabeli täitnud, saatsin mina 

selle bändi juhile, selle põhjal 

toimusid proovid kontserdi 

päeva hommikul. 

Airi Pütsep 

28. märts 

2014 

Võrumaa 

Laulukarussell 2014 

finaalkontsert 

Kontserdi juhtimine, kogu 

sündmuse eest vastutamine 

Airi Pütsep 

28. märts 

2014 

Võrumaa 

Laulukarussell 2014 

finaalkontsert 

Muusikaõpetajate, žürii, bändi ja 

helimehe heaolu tagamine 

Susan Kasuk, 

Kati Kesselmann 

28. märts 

2014 

Võrumaa 

Laulukarussell 2014 

finaalkontsert 

Finaalijärgne suuline analüüs. 

Vahetult pärast sündmust arutleti 

meeskonnaga nö vabas vestluses 

ja õhkkonnas kuidas sündmus 

läks, mis oli hästi, mida oleks 

saanud paremini teha 

 

Airi Pütsep, 

Susan Kasuk, 

Kati Kesselmann, 

Silja Otsar 

 

Stipendiumitaotluse Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupile (lisa 10) koostasin ja esitasin 

novembris 2013. Tänaseks on koostatud ja esitatud kultuurkapitalile aruanne koos lisadega (lisa 

11). Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp on aruande aktsepteerinud. Aruanne on 

esitatud Võrumaa Omavalitsuste Liidule, ka see on aktsepteeritud. 

 

Meedias kajastas sündmust maakonna ajaleht Võrumaa Teataja. Saatsin meili teel info koos 

plakatiga toimetusse ja palusin lehes kuulutus avaldada (lisa12 ja lisa 13). Teade sündmuse 

toimumisest saadeti ka Võru Valla Teatajale. Ajakirjanikud mõlemast ajalehest oli finaalis kohal 



21 

sündmust jäädvustamas. Plakatid (lisa 14) olid reklaamtulpadel ümberkaudsetes asulates. 

Kuulutused saadeti meili teel muusikaõpetajate listi, koolidesse. Info toimuva kohta oli üleval 

kooli kodulehel. 

 

 

2. 5. Finaalkontsert 

 

Võrumaa Laulukarusselli finaal toimus 28. märtsil 2014 Parksepa Keskkoolis. Huvitav on ära 

märkida, et 28. märtsil 1992 algas ERR-s Eesti suurim laste lauluvõistlus 

„Laulukarussell“.  Finaalis osales 24 lauljat, keda juhendas 17 erinevat õpetajat. Suurim erinevus 

eelvooruga oli see, et lauljaid saatis professionaalsetest muusikutest koosnev bänd, kuhu 

kuulusid: 

 Andres Neissaar- trummid 

 Vello Annuk- basskitarr 

 Guido Pütsepp- kitarr, flööt, oboe 

 Veli Lahtmets- klahvpill, bändi juht 

Helipuldis tegi tööd Andrus Loos. Õhtujuhi rollis olin finaalis mina. Eelnevalt olin õpetajatelt 

saadud info põhjal koostanud lauljate iseloomustused. Märtsi alguses loosisime Kati ja Susaniga 

esinejate järjekorra. Koostasin kontserdi sissejuhatava teksti (lisa 15) ja kasutasin iseloomustusi 

laste tutvustamiseks (lisa 16). 

 

Hommikul kella 9.10- st algasid graafikujärgsed proovid. Proovigraafiku (lisa 17) esinejate, 

õpetajate ja ansambli jaoks koostasin umbes kolm nädalat enne finaalkontserti, õpetajad täitsid 

seda meili teel, nii, et kui keegi ennast ära registreeris, siis oli kõikidele näha milline aeg juba 

broneeritud on. Selline süsteem toimis kiirelt ja korrektselt. Esinejate ajagraafikus olemist 

kontserdipäeva hommikul jälgisime vahetustega mina Kati ja Susan. Kõik sujus suurepäraselt, 

ajanihkeid ette ei tulnud, proovidega lõpetati planeeritust varem.  

 

Lapsed võistlesid viies vanuserühmas: 

 3-7- aastased 

 8-10-aastased 

 11-13-aastased 
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 14-aastased kuni põhikooli lõpuni 

 gümnaasiuminoored 

Esinejaid hindas žürii, kuhu kuulusid: 

Inge Lahtmets- Parksepa Keskkooli vilistlane, praegu töötab Tartu Mart Reiniku koolis 

muusikaõpetajana ja poistekoori dirigendina. 

Marju Mäger- on tegelenud muusikaga sünnist saadik ja laulmine on siiani ta suurhobi. Marju 

on muuhulgas ka diplomeeritud koorijuht. Hetkel töötab väga loovas keskkonnas - Tartu 

Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, kus seisab heaselle eest, et jätkuvalt oleks Eestis olemas 

inimesed, kes hoolitsevad selle eest, et kõik kaunis, mis on loojate poolt loodud, jõuaks 

publikuni. 

Kadri Leppoja- on Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht. Juhatab koolis 

poiste-, neidude- ja segakoori. Töötab Tartu Noortekooriga ja MHG õpetajate kooriga. Kadri on 

olnud mitmete laulupidude dirigent, sealhulgas on tal  olnud au juhatada neidude- ja naiskoore  

Tallinna pidudel aastatel 2007 ja 2009. Tartus töötab juba väga kaua, aga huvitavaks 

elukogemuseks peab aega, mil töötas muusikaõpetajana Soomes Heinola põhikoolis ning 

gümnaasiumis aastatel 1990-1996. 

 

Žürii ülesanne oli välja valida vanuserühmadest: 3-7; 8-10 ja 11-13 kolm lauljat, igast 

eelnimetatud vanuserühmast üks, kes esindab Võrumaad ERR-i saates „Laulukarussell 2015“. 

Finaalis ühtegi vahepausi ei olnud. Olles kõik esinejad ära kuulanud-vaadanud, läks žürii otsust 

tegema. Samal ajal toimus saalis publikulemmiku valimine. Nii nagu arvata oligi, ei olnud žürii 

töö kerge, otsus tehti pärast pikka arutelu ja läbirääkimisi. Otsuse tulemusena esindavad 

Võrumaad ERR-i saatesarjas „Laulukarussell 2015“ Kristella Hõrak, Anita Lõhmus ja Nora Peri. 

Kahe vanema vanuserühma esinejate seas leidsid žürii poolt ära märkimist Kaspar- Oskar Kramp 

ja Anete Lokk. Kaspar- Oskar Kramp pälvis ka publikulemmiku tiitli. 

Võrreldes eelvooruga oli finaalkontsert pingevabam, sest esinejaid oli 97 asemel 24.  
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3. ENESEREFLEKTSIOON 

 

Kultuur, sh suures osas muusika, on töö autorit köitnud juba lapsepõlvest saadik. Esimene 

suurem muusikaline ülesastumine toimus mitukümmend aastat tagasi, aastal 1986 Eesti 

televisiooni laste laulusaates „Laulumaias“. Sellele järgnes osalemine 90-ndatel kaks korda 

„Laulukarusselli“ võistlusel. Kõigil kolmel korral on töö autor jõudnud välja Eesti 

Rahvusringhäälingu Eesti Televisiooni saatesse. Esimesed kogemused kultuurikorraldajana sain 

koolis algklassides õppides. Olin põhikoolis aktiivne paljudes valdkondades, ka klassivanem. 

Koos klassikaaslastega organiseerisin klassiõhtuid, ekskursioone, jõulu- ja lõpupidusid jne. 

Korraldusega kui tööga, mille eest palka makstakse, puutusin esmakordselt kokku Lasva 

rahvamajas, kunstilise juhi tööd tehes. Seal korraldasin ja viisin läbi paljude muude tegemiste 

hulgas „Laulukarusselli“ valla piirkondlikku eelvooru. Mulle meeldis. Hetkel teen korraldaja 

tööd juba viis aastat Parksepa Keskkoolis huvijuhina. 2008. aastast olen  korraldanud „Võrumaa 

Laulukarusselli“ piirkondlikku eelvooru ja 2009. aastast „Võrumaa Laulukarusselli“ eelvoorusid 

ning finaalkontserte. Käesoleval sündmusel olin peakorraldaja. 

 

Praegu, kui mõlemad sündmused on toimunud, võin öelda, et Võrumaa Laulukarussell 2014 

eelvoor ja finaalkontsert toimusid ja kulgesid planeeritult. Väga tore on korraldada sellist 

sündmust, mille järgi tuntakse vajadust ning mille valdkond pakub ka endale huvi. 

Olen arvamusel, et neljaliikmeline meeskond oli käesoleva sündmuse puhul piisav ja toimis 

edukalt, sest sündmuse korraldamisesse andsid kõik osapooled oma panuse. Ülesanded olid 

jagatud ja vastutajad erivaldkondades teada. Kinni peeti kokku lepitud tähtaegadest ja ülesannete 

täitmisest. Regulaarselt saadi kokku jooksvate küsimuste lahendamiseks.  

 

Laulukarusselli õnnestumisel oli suur osa selles, et kõik rahastamistaotlused, mis ma esitasin, 

leidsid rahastamist. Seega sai kõik planeeritud tegevused ellu viia.  
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Panuse selleks andsid  nii eelvoorus kui finaalis Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupp, 

Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru vald, Parksepa Keskkool, Eesti Kooriühingu 

mentorprogramm, mitmed sponsorid.  

 

Kõige paremini tundsin ennast laval olles, kontserti juhtides. Mulle meeldib laval olla, mikrofoni 

rääkida ja laulda, inimestega suhelda, julgustada ka teisi laval ennast hästi tundma. Väga meeldis 

suhelda bändiga, kes kõik olid väga sümpaatsed, asjalikud ja sõbralikud inimesed. 

 

Kultuuriakadeemias õppides, olen omandanud eelneva ajaga võrreldes, ajaplaneerimise oskuse, 

aga seda oskust tahaksin veel rohkem lihvida. Pean  selles valdkonnas endaga veel tööd tegema. 

Elu on siis pingevabam. 

 

Hea meel on sellest, et tagasiside osalejatelt, muusikaõpetajatelt, žüriiliikmetelt bändimeestelt ja 

helimehelt oli positiivne. Kogemustega muusikaõpetajate poolt toodi välja, et sündmus oli 

ladusalt ja kvaliteetselt korraldatud. Tähelepanu ja tunnustust said nii lapsed kui õpetajad. 

Tagasiside tuli nii suuliselt sündmuse järgselt, kui ka meili teel. 

 

Peakorraldajana hindan sündmuse korda läinuks. Kindlasti oli rohkem tööd eelvooruga, kus 

finaaliga võrreldes oli osalejaid kolm korda rohkem. Pikk päev tuli kõikide osapoolte jaoks 

korraldada võimalikult ladusaks, see eesmärk täideti. Päeva jooksul kanti hoolt nii õpetajate, 

helimehe kui žürii heaolu eest. 

 

Kõige olulisemad õppetunnid antud sündmuse korraldamise juures on mulle teadmine sellest, et 

tähtis on moodustada asjalik meeskond, keda saab usaldada. Oluline on kinni pidada 

tähtaegadest, aja planeerimisoskus. Selleks, et peakorraldajal sündmus nö „üle pea ei kasvaks“, 

peab olema kõigil asjaosalistel sündmuse raames oma valdkond, mille eest ta vastutab. 

Meeskonna liikmete vahel peab valitsema usaldus. Väga tähtis on säilitada rahu ja vaimne 

tasakaal ka kõige keerulisemates situatsioonides. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva loov-praktilise lõputöö teema oli „Võrumaa Laulukarussell 2014“. Lõputöö sündmus 

toimus kahes osas: eelvoor oktoobris 2013 ja finaal märtsis 2014. Mõlemad sündmused toimusid 

plaanipäraselt. Nende edukaks toimumiseks andsid oma panuse meeskonnaliikmed, sündmusel 

osalejad- õpilased, õpetajad, žürii- ja bändiliikmed. 

 

Projekt teostus rahaliselt planeeritult. Sündmuse koostööpartnerid nii eelvoorus kui finaalis olid 

Võrumaa Ekspertgrupp, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru vald, Parksepa Keskkool, Eesti 

Kooriühingu mentorprogramm, mitmed sponsorid. Võrumaa Laulukarusselli kajastas meedias 

maakonna leht Võrumaa Teataja. 

 

Võrumaa Laulukarusselli finaalkontserti on korraldatud erinevate tegijate poolt. Sündmus on 

toimunud Võru kultuurimajas Kannel, Antsla kultuurikeskuses. Alates 2009. aastast on sündmust 

korraldanud Parksepa Keskkool. Läbi aastate on Võrumaal olnud konkurents lauljate seas suur. 

Võrumaa Laulukarusselli on korraldatud aastaid eesmärgiga leida ja tutvustada uusi andekaid 

lauljaid, luua esinemisvõimalusi väljaspool oma kodukohta ning arendada talente läbi 

mitmekesise kontserttegevuse. Kohalik kogukond ja ümberkaudsed teemast huvitatud inimesed 

saavad head ja kvaliteetset laste-noorte kontserti nautida tasuta. Finaalkontserdil saadab lauljaid 

professionaalsetest muusikutest koosnev bänd. Esinejad saavad kogemuse koostööst 

saateansambliga.  

 

Kõige olulisemad õppetunnid antud sündmuse korraldamise juures on teadmine sellest, et tähtis 

on moodustada asjalik meeskond, oluline on kinni pidada tähtaegadest, aja planeerimisoskus. 

Kõigil asjaosalistel on sündmuse raames oma valdkond, mille eest ta vastutab. Väga tähtis on 

säilitada rahu ja vaimne tasakaal ka kõige keerulisemates situatsioonides. 

 

Aitäh juhendaja Tiina Pihlakule, kes minu töö valmimisele kaasa aitas.  
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SUMMARY 

 

The topic of this current creative- practical thesis was the regional round of song contest 

„Laulukarussell“ in Võru county. The event of the thesis had two parts: semi-final in October 

2013 and final is March 2014. Both events went as planned. All team members, participants 

students of the contest, teachers, jury and band members made the contribution for the success. 

The project was materialised financially as planned. The co-partners of the contest in semi- final 

and final were: Võrumaa Expert Group, Association of Municipalities of Võrumaa, Võru Parish, 

Parksepa Secondary School, The Mentor Program of Estonian Choral Association and ohter 

sponsors. The county magazine Võrumaa Teataja reflected the song contest „Võrumaa 

Laulukarussell“ in the media. 

 

The final concert of „Võrumaa Laurukarussell“ has been orgenized by different people. The 

contest has taken place in Võru culture centre Kannel and in Antsla culture centre. Parksepa 

Secondary School has organized it since 2009. Throughout- the years the competition among the 

singers has been big. The aim of organizing „Võrumaa Laulukarussell“ has been arranged to find 

and introduce new talented singers, to give performing possibilities outside their hometown and 

to develops talents through-out varied concert activities. Local community and people nearby 

who are interested in this topic care enjoy a good quality children concert for free. In the finals 

the singers are accompanied by professional musicians and band. Performers get an experience 

of working toghether with the band. 

 

The most important lessons about organizing this current contest is that you have to form a 

professional team. In  addition to that, keeping deadlines and time management are important. 

All the organizers have their own area they are risponsible for. Very important ist o stay calm 

even is the most complicated situations. 

 

Thank you to my supervisor Tiina Pihlak who helped me to write this work. 
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LISAD 

 

Lisa 1 Võrumaa Laulukarussell 2013/2014 JUHEND 

 

1. Käesolev juhend sätestab Võru maakonna lauluvõistluse tingimused ja  läbiviimise korra 

aastal 2013/2014. Lauluvõistluse läbiviimist korraldab ja sellega seotud küsimused lahendab 

Parksepa Keskkool koostöös Võru Maavalitsuse Haridus- ja sotsiaalosakonnaga. 

2. Lauluvõistluse eesmärgiks on tutvustada avalikkusele Võrumaa noori lauljaid, valida välja 

maakonna esindajad ETV Laulukarusselli ja pakkuda meeldivat kontsertelamust vaatajatele. 

3. Lauluvõistlus toimub 5 vanuserühmas vastavalt ETV Laulukarusselli juhendile ja vastava 

konkursi vanuseastmeid silmas pidades. (vanus seisuga 31.detsember 2013)  

 I vanuserühm: kuni 6 aastased  

 II vanuserühm: 7 – 9 aastased  

 III vanuserühm: 10 – 12 aastased 

 IV vanuserühm: 13 –  põhikooli lõpuni 

 V vanuserühm: gümnaasiuminoored 

4. Lauluvõistlus toimub kahes voorus:  

 Eelvoor – neljapäeval, 17.oktoobril 2013  Parksepa Keskkoolis. Eelvoorus tuleb esitada 

üks laul vabal valikul eesti/võru/emakeeles (kuni 3 minutit) oma saatja või 

fonogrammiga. Laulud peavad olema lastele sobivad, arvestades nende vanust ja 

võimeid. Lauldakse mikrofoni ilma taustalauljateta. Eelvooru 20 parimat lauljat pääsevad 

edasi finaalvooru.  

 Finaalvoor – avalik kontsert kevadel 2014.  Finaalvoorus on vanusegrupid ja läbiviimise 

kord vastavalt ETV Laulukarussell 2014 juhendile. Finaalvoorus osalevad lauljad 

esinevad koos saateansambliga. Ei tohi kasutada fonogramme ega taustalauljaid. 

Finalistidel võimaldatakse proovi saateansambliga vastavalt kokkuleppele. Finaalvooru 

päeval on igal lauljal kasutada 10 minutit prooviaega koos saateansambliga. 

Mõlema vooru täpne ajakava selgub nädal enne lauluvõistluse toimumist. Ajakavas võib tulla 

muudatusi. 
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5. Žüriisse kuulub 3-5 liiget. Eelvooru ja finaalvooru hindavad erinevad žüriid, mille kutsub 

kokku lauluvõistluse korraldustoimkond. Finalistide arv vanusegruppide lõikes ei ole kindlaks 

määratud. Žürii otsus on lõplik ja edasikaebamisele ei kuulu.  

Žüriil on õigus täiendavalt anda välja eripreemiaid. 

Finaalis kuulutatakse välja 3 noorema vanusegrupi edasipääseja ETV Laulukarusselli saatesse 

ning II, III või IV kohta eraldi välja ei anta. 

6. Žürii arvestab hindamisel: musikaalsus, intonatsiooni puhtus, diktsioon, laulutehnika 

(fraasitunnetus, hingamine), individuaalsed hääle omadused (tämber, ulatus), terviklik 

interpretatsioon (dünaamiline ülesehitus, saatja ja laulja koostöö, laulu sõnumi karakteerne 

esiletoomine, emotsionaalsus, laulu sobivus lauljale). 

7. Kõigil finalistidel tuleb 1.veebruariks 2014.a. esitada finaalis osalejate kohta lauluvõistluse 

korraldajatele järgmised andmed: 

 Korrektselt vormistatud noodid – esitamise helistikus ja selgesti loetavas noodikirjas, sõnad 

nootide all; õige vorm (mitu salmi ja refrään, eel- ja vahemängud), märkmed saateansamblile 

dünaamika, tempo jm kohta; muusika, teksti ja tõlketeksti autor; sõnad trükitult.  

 Andmed esitaja ja juhendaja kohta – esitaja nimi, kool/ lasteaed, klass, aadress, telefon; 

juhendaja – nimi, aadress, telefon, meiliaadress.  

 Lühike tutvustav tekst laulja kohta.  

Juhul, kui materjalid ei saabu õigeaegselt või on nõuetele mittevastavad, on toimkonnal õigus 

lauljat finaali mitte lubada. 

8. REGISTREERIMINE EELVOORU TOIMUB KUNI 7.oktoobrini 2013.  

Registreerida kirjalikult meili teel siljaotsar@hot.ee (laulja nimi, vanuserühm, eelvoorus esitatava 

laulu pealkiri ja autorid, kool /lasteaed, klass; juhendaja nimi, juhendaja telefon ja meiliaadress). Info 

Silja Otsar telefon 5156900. 

Hoogsat pealehakkamist, laululusti ning koostööd! Päikest! 

  

mailto:siljaotsar@hot.ee
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Lisa 2 Eelvooru avasõnad 

 

Laulukarussell 2013 eelvoor Parksepas 

Tere!  

Tere tulemast Parksepa Keskkooli - Võrumaa Laulukarusselli kontserdile! 

 

Mina olen Susan ja minu kõrval on Kati. 

Me oleme selle kooli 11a klassi õpilased ja meie praktiliseks ülesandeks on Võrumaa 

Laulukarusselli läbiviimine. Koos oleme selle päeva ettevalmistanud ja koos tahame seda päeva 

ka läbi viia.  

 

Tänase kontserdi korraldamisele on kaasa aidanud veel huvijuht Airi Pütsep, muusikaõpetaja 

Silja Otsar ja kooli töötajad Anneli Ilves ja Piret Orion. Veel tuleb tänada sponsoreid: Eesti 

Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Võru Vallavalitsus, Võrumaa Omavalitsuste Liit, 

Parksepa Keskkool, Katariina kohvik, Leeri Lillesalong, Maarika Lilleseaded, Võru Tarbijate 

Ühistu, Väimela Bistroo, Jaagumäe Toidukeskus, Eesti Pagar, Selver  

 

Saalis on mõned inimesed, kes aitavad meil täna parimaid välja valida. 

Tutvustan žüriid: 

Vivian Kallaste – Vanemuise teatri endine laulja, laulupedagoog ja klassikalise laulu osakonna 

juhataja Heino Elleri Muusikakoolis Tartus, mitmete Tartu tippkooride hääleseadja.  

Kalev Lindal – tuntud koorijuht Lõuna-Eestis ja ka Eesti Eurooplaste segakoori dirigent, 

Varbuse muusikamõisa eestvedaja, muusikamõisnik. 

Kaja Normann – endine Võrumaa muusikaõpetaja, kes nüüd juba mitu aastat elab Harjumaal, 

Paldiski Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht. 

Helipuldis on Andrus Loos. 

Kontserdi korraldus on lihtne: mina kutsun esinejaid lavale, Kati annab igale lauljale tänukirja ja 

väikese auhinna.  

Teeme nii, et saalis liigume ainult plaksutamise ajal, mitte laulmise ajal. 

Väga hea! 

Võime alustada! 

Alustavad kõige nooremad ehk vanusegrupp kuni 7-aastased laululapsed. 

Palun lavale: ….  
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Lisa 3 Eelvooru kava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

Lisa 4 Eelvooru tänukiri 
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Lisa 5 Eelvooru stipendiumitaotlus 
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Lisa 6 Eelvooru artikkel ajalehes Võrumaa Teataja 
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 Lisa 7 Eelvoorust edasipääsejad  

 

I vanusegrupp kuni 6- aastased 
Nr Nimi 

Kool, lasteaed 
Laul, autor(id) Õpetaja  

1.  Kristella 

Hõrak 

Väimela Rukkilille 

Lasteaed 

Riine Pajusaar „Vihmaballett“ Vilve Viilo 

2.  Marta 

Mõttus 

Puiga Lasteaed Siilike Maie Kents „Lapsel pole saba” Epp Voitka 

3.  Este-Moona 

Eliste 

Võru Lasteaed 

„Punamütsike“ 

Riine Pajusaar "Lõbus sügislaul" Milja Udras 

4.  Uku Udras Võru Lasteaed 

„Punamütsike“ 

P. Pajusaar „Hing ihkab seiklust“ Milja Udras 

5.  Anni Jalajas Lasteaed "Okasroosike" M.Kents "Pisikene  piiga" Eha  Haak 

 

II vanusegrupp 7 – 9- aastased 

6.  Emil 

Saaroja  

Antsla KSK lauluring R. Pajusaar  „Elas kord“ Cathlen Aidla 

7.  Rika 

Rohumets 

Võru Muusikakool P.Pajusaar / L.Tungal  „Lotte laul 

hoolimisest“ 

Kersti Juurma 

8.  Kauri 

Kaseväli 

Kuldre Kool Pilve Üllaste „Paha pliiats“ Kristina 

Minajev 

9.  Nora Peri Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

O.Ehala/L.Tungal "Laul vaprast 

koerasüdamest" 

Jane Reiljan 

10.  Reio Vissel Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

R.Pajusaar "Väike ööbik" Jane Reiljan 

11.  Sädeli Sarv Meremäe kool R. Pajusaar „Laul peab kõlama“ Peeter Pai 

12.  Saskija 

Jalajas 

Võru KK K. Murand / R. Rebane "Pilvepildid" Piret Rips-Laul 

13.  Mia Tamra Pikakannu Kool S. Toompere "Lauluhaldjas"  Edith Saks 

 

III vanusegrupp 10-12- aastased 

14.  Karl Sander 

Liiver 

Antsla Gümnaasium J.Trump / L.Tungal „Väga rikka unelaul“ Tiit Raud 

15.  Hellika 

Otsar 

Parksepa KK/Võru 

Loovuskool 

T.Voll / L.Kuningas "Kodu" Silja Otsar 

16.  Sanna Sööt  Antsla KSK A. Röömel "Poisid, poisid" Eda Hirson 

17.  Janeli Kõva Haanja Kool V.Vaher "Mäng" Maire Nirk 

18.  Kerli Tasso Parksepa Keskkool P.Pajusaar „Samblalõhnaline laul“ Ene Lumi 

19.  Anita 

Lõhmus 

Vastseliina Gümnaasium Villu Valdmaa/ Kalle Muuli "Miks?" Marika Põder 

 

IV vanusegrupp 13-aastased kuni põhikooli lõpuni 

20.  Michelle 

Aurelia Jõgi 

Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

M.Sherwin / H.Karmo "Ööbik sel ööl seal 

laulis" 

Jane Reiljan 

21.  Kaspar-

Oskar 

Kramp 

Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

O.Lepland "Kodu" Jane Reiljan 

22.  Mirjam 

Leesalu 

VKG / Võru Loovuskool A.Valkonen  „Muretut meelt ja südametuld“ Silja Otsar 

23.  Sandra 

Eowyn Karu 

Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

R. Rannap "Raagus sõnad" Erja Arop 

24.  Anete Lokk Võru Kreutzwaldi 

Gümnaasium 

T. Kikas /E. Samuel"Vihmaks laulan Sind" Erja Arop 

 

V vanusegrupp gümnaasiumi noored  

25.  Elis 

Kannimäe 

Antsla KSK … "Jäägu kõik nii" Eda Hirson 

26.  Birgita Palo VKG / Võru Loovuskool P.Laikre / M.Sadam "Aega luuleks" Silja Otsar 
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Lisa 8 Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupi eelvooru aruanne 

 

STIPENDIUMI SIHIPÄRASE KASUTAMISE

ARUANNE
ESITADA 1 KUU JOOKSUL PEALE STIPENDIUMI KASUTAMISE TÄHTAJA

LÕPPU VASTAVALT KAS SIHTKAPITALILE VÕI MAAKONDLIKULE EKSPERTGRUPILE

ARUANDE ESITAMISE TÄHTAEG ON30.01.2014

LEPINGU ANDMED
LEPINGU NUMBER

M15-13/0237

ARUANDE SISULINE OSA: Kasutage lisalehte, kui sisuline osa on pikem kui pool A4 lehekülge.

ARUANDE SISULISE OSA LISAD

STIPENDIUMI KASUTAMISE AEG LEPINGU JÄRGI

LÜHIÜLEVAADE PROJEKTI TEOSTUMISEST – STIPENDIUMI KASUTAMISE/PROJEKTI TEOSTUMISE TEGELIK AEG, ÜLEVAADE LÄHTUVALT TAOTLUSES JA 

LEPINGUS KIRJELDATUST, HINNANG PROJEKTI TEOSTUMISELE ASJAOSALISTE JA KÕRVALSEISJATE POOLT, VIITED PROJEKTI KOHTA MEEDIAS, MUUD SELGITUSED

 KOOPIAD PROJEKTI KOHTA ILMUNUD MATERJALIDEST AJAKIRJANDUSES

 TELLIMUSTÖÖ PUHUL TELLIJAPOOLNE KINNITUS VÕI VASTUVÕTU AKT TÖÖ VALMIMISE VÕI VASTUVÕTMISE KOHTA

Võrumaa Laulukarussell 2014 eelvoor toimus 17. oktoobril 2013 Parksepa Keskkoolis. Laulukarusselli 

korraldas kooli huvijuht Airi Pütsep koos aktiivsete õpilasesinduse noortega.

Sündmusel osales üle saja õpilase maakonna lasteaedadest-koolidest nii nagu projektis planeeritud. Lauljaid 

hindas žürii, kes valis välja kõige tublimad märtsis 2014 toimuvasse finaali.

Finaal, kus osaleb 26 parimat lauljat on geograafiliselt laiahaardeline, esindatud on 16 erinevat kooli.

Projekt teostus planeeritult. Panuse selleks andsid Võrumaa Ekspertgrupp, Võrumaa Omavalitsuste Liit, Võru 

vald, Parksepa Keskkool, mitmed sponsorid.

Pika ja sisutiheda muusikat ja laulu täis päevaga jäid rahule nii õpilased kui õpetajad. Päev oli planeeritud 

vanuserühmade kaupa, mis võimaldas vaheaegadel osalejatel ja publikul sündmuselt neile sobival ajal lahkuda ja 

juurde tulla.

Võrumaa Laulukarusselli kajastas meedias Võrumaa Teataja.

1.10.2013 - 31.12.2013 Lauluvõistluse "Võrumaa Laulukarussell 2014" 

eelvooru korraldamine

Parksepa Keskkool 400,00

 TRÜKIS

 HELIKANDJA VÕU FILMI PUHUL VASTAV SALVESTATUD MATERJAL (CD, KASSETT, VHS, DIGIKOOPIA VM)

SUMMASTIPENDIUMI SAAJA

STIPENDIUMI KASUTAMISE EESMÄRK
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ARUANDE FINANTSOSA VAJADUSEL KASUTAGE LISALEHTE

KULU LIIK PLANEERITUD 

EELARVE

EELARVE TÄITMINE TOETAJAD PLANEERITUD 

SUMMA

TEGELIK SUMMA

žürii töötasu (3 x 100 eurot ) 300,00 300,00 Parksepa Keskkool 150,00 150

Helitehnika rent (Andrus Loos) 250,00 250,00 Sponsorid 100,00 100,00

Tänulaud ja eriauhinnad	 100,00 100,00 Võru vald		 150,00 150,00

Korralduskulud (kuulutused, tänukirjad, ruumi  

rent, lavakujundus, projektijuhi töötasu) 150,00 150,30 Võrumaa ekspertgrupp 400,00 400,00

Lilled (25 x 2 eurot) 50,00 50,00 Võrumaa Omavalitsuste Liit 300,00 300,00

Meened lauljatele (100 x 1,5 eurot) 150,00 149,70

Meened õpetajatele (20 x 5 eurot ) 100,00 100,00

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

KOKKU 1 100,00 1 100,00 KOKKU 1 100,00 1 100,00

     

ARUANDE FINANTSOSA LISAD

ALUSDOKUMENTIDE JA MAKSMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE KOOPIAD KULTURKAPITALILT SAADUD STIPENDIUMISUMMA ULATUSES (KOHUSTUSLIKUD)

ARUANDELE ALLAKIRJUTAMISEGA KINNITAN, ET SELLES ARUANDES ESITATUD ANDMED ON ÕIGED

          
KONTAKTTELEFON / E-POST

     52 65 466 airi.pytsep@gmail.com

TÄIDAB KULTUURKAPITAL

LISAINFO

     

LISASELGITUSED – TÄIENDAV/SELGITAV INFORMATSIOON ARUANDE FINANTSOSA KOHTA (VAJADUSEL)

 ALUSDOKUMENTIDE (ARVED, ETTEMAKSU ARVED, TELLIMUSLEHED, KASSATšEKID, KVIITUNGID, LEPINGUD, TASUDE LOETELUD VM) KOOPIAD.

 MAKSMIST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE (MAKSEKORRALDUS, PANGAKONTO VÄLJAVÕTE, SULARAHALISTE MAKSETE PUHUL KASSA VÄLJAMINEKU ORDER VM) 

ARUANDE KOOSTAJA KONTAKTTELEFON / E-POST

ARUANDE KONTROLLIJA NIMI, ALLKIRI, KUUPÄEV

JURIIDILINE ISIK (ALLKIRJAÕIGUSLIKU ISIKU NIMI, ALLKIRI, 

KUUPÄEV)

ERAISIK (NIMI, ALLKIRI, KUUPÄEV)

KASUTAMATA JÄÄK = KULTUURKAPITALI POOLT ERALDATUD STIPENDIUMI SUMMA – ARUANDES 

ESITATUD KULUD KOKKU

KULUD  KÕIK PROJEKTI RAAMES TEHTUD KULUTUSED LÄHTUVALT KASUTAMISE 

EESMÄRGIST, AJAVAHEMIKUST JA TAOTLUSES ESITATUD EELARVEST

TULUD  KÕIK PROJEKTIGA SEOTUD SISSETULEKUD, 

KAASAARVATUD TEISTEST ALLIKATEST SAADUD TOETUSED, 

OMATULUD JA -FINANTSEERINGUD

JUHUL KUI TASUDE MAKSMISEL ON MAKSMIST TÕENDAVATEST DOKUMENTIDEST (MAKSEKORRALDUSE VÕI KASSA VÄLJAMINEKU ORDERI SELGITUSEST) TÄPSELT 

VÕIMALIK VÄLJA LUGEDA, MILLE EEST JA KELLELE ON RAHA ÜLE KANTUD VÕI SULARAHA MAKSE TEHTUD, EI PEA LISAMA ARUANDELE ALUSDOKUMENTIDE (SÕLMITUD 

LEPINGUTE) KOOPIAID. SELLISEL JUHUL PIISAB TASUDE LOETELUST KOOS MAKSMIST TÜENDAVATE DOKUMENTIDEGA



41 

Lisa 9 Finaali tänukiri 

 
 



42 

Lisa 10 Finaali stipendiumitaotlus 
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Lisa 11 Eesti Kultuurkapitali Võrumaa Ekspertgrupi finaali aruanne 
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Lisa 12 Finaali kuulutus ajalehes Võrumaa Teataja 
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Lisa 13 Finaali artikkel ajalehes Võrumaa Teataja 
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Lisa 14 Finaalkontserdi kuulutus 

 

 
Võrumaa Laulukarussell 2014 

finaalkontsert 
 
 

28. märtsil kell 15. 30   
  Parksepa Keskkoolis 
 

    
 

Esinevad Võrumaa parimad laululapsed. 
Lauljaid saadab ansambel  

Veli Lahtmetsa juhendamisel. 
 
 

  
  

 
 
 
 

Ootame kõiki kuulama ja vaatama!   
 

üritus on tasuta!!! 
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Lisa 15 Finaali avasõnad 

 
VÕRUMAA LAULUKARUSSELL 2014 FINAALKONTSERT 

28. märts 2014 

Tere tulemast kõigile Parksepa Keskkooli- Võrumaa Laulukarusselli finaalkontserdile. 

Tänane kontsert on maakonna suurim laste laulusündmus, kus kõige tublimaid lauljaid kuulda 

ja näha saab. 

Mina olen Airi- Parksepa Keskkooli huvijuht. Laulukarusselli korraldan juba mitmendat 

korda. Aga enne kui ma seda sündmust korraldama hakkasin, olin selles hoopis ise osaline, 

laulja, nii nagu täna Teie, kes te peagi esinema hakkate. 

Kolm korda olen selles samas karussellis keerelnud ETV-s. Olen näinud ja tundnud, mida 

kujutab endast ühe laulusaate tegemine. Põnev oli! Mulle meeldis! Kohtasin seal hästi palju 

tuntuid televisiooniinimesi. Millisele lapsele ei meeldiks näha ja kohtuda kuulusustega?  

Tänase kontserdi korraldamisele on kaasa aidanud 11a klassi õpilased Susan Kasuk ja Kati 

Kesselmann, muusikaõpetaja Silja Otsar, koolitöötajad Antti Leppik ja  Kirsten Veelmaa. 

Tänada tuleb sponsoreid: Eesti Kultuurkapitali Võrumaa ekspertgrupp, Võru vallavalitsus, 

Võrumaa Omavalitsuste Liit, Parksepa Keskkool, Katariina kohvik, Leeri lillesalong, Maarika 

lilleseaded, Võru Tarbijate Ühistu, Väimela Bistroo, Eesti Pagar, kauplus Magazin, Peetri 

Pizza, Mõisa Ait. 

Saalis on mõned inimesed, kes aitavad meil täna parimad välja valida.  

Tutvustan Teile žüriid: 

Inge Lahtmets- ütleb enda kohta nii- Väga soe ja südamlik tunne on tulla vilistlasena oma 

kooli, mille ma lõpetasin 1984. aastal (sellel ajal kandis kool veel Parksepa 8-klassilise 

Kooli nime). Praegu töötan Tartu Mart Reiniku koolis muusikaõpetajana ja 

poistekoori dirigendina. 

Marju Mäger- On tegelenud muusikaga sünnist saadik ja laulmine on siiani ta suur 

hobi. Marju on muuhulgas ka diplomeeritud koorijuht. Hetkel töötab väga loovas 

keskkonnas - Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias, kus seisab hea 

selle eest, et jätkuvalt oleks Eestis olemas inimesed, kes hoolitsevad 

selle eest, et kõik kaunis, mis on loojate poolt loodud, jõuaks publikuni. 

Kadri Leppoja- On Miina Härma Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja koorijuht. Juhatab koolis 

poiste-, neidude- ja segakoori. Töötab Tartu Noortekooriga ja MHG õpetajate kooriga. 

 

Kadri on olnud mitmete laulupidude dirigent, sealhulgas on tal  olnud au juhatada neidude- ja 
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naiskoore Tallinna pidudel aastatel 2007 ja 2009. Tartus töötab juba väga kaua, aga 

huvitavaks elukogemuseks peab aega, mil töötas muusikaõpetajana Soomes Heinola 

põhikoolis ning gümnaasiumis aastatel 1990-1996. 

 

Lauljaid saadab bänd Veli Lahtmetsa juhtimisel. 

Bändiliikmed : 

 Andres Neissaar- trummid 

 Vello Annuk- basskitarr 

 Guido Pütsepp- kitarr, flööt, oboe 

 Veli Lahtmets- klahvpill 

Helipuldis on Andrus Loos. 

Kontserdi korraldus on lihtne: mina kutsun esinejad lavale, Kati ja Susan annavad igale 

lauljale ja õpetajale pärast esinemist tänukirja ja väikse meene. 

Publikulemmik valitakse pärast seda kui kõik lauljad on esinenud. 

Vanuserühmad on kooskõlastatud ERR-i laulusaatega Laulukarussell.  

Žürii ülesanne on välja valida vanuserühmadest: 3-7; 8-10 ja 11-13 kolm lauljat, igast 

eelnimetatud vanuserühmast üks, kes esindab Võrumaad ERR-i saates Laulukarussell 2015. 

Aga nüüd kõlab Teile tervituslaul Kustas Kikerpuu „See rõõm on elust endast“. See on laul, 

mida laulsin ise aastate eest Laulukarusselli saates.   

Rõõmsat kontserti! 

Enne koduteed 

Aitäh, et tulite! Ilus ja rõõmus laulu täis päev oli! Uute kohtumisteni ja ilusat koduteed! 
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Lisa 16 Finaali kava 
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Lisa 17 Finaali proovigraafik 

 

KELL LAULJA KOOL, LASTEAED LAUL ÕPETAJA 

9.10 -9.20 Hellika Otsar Parksepa Keskkool "Alles jääb laul" Silja Otsar 

9.20- 9.30 Birgita Palo VKG "Aega luuleks" Silja Otsar 

9.30- 9.40 Mirjam Leesalu Võru Loovuskool "Mina ise" Silja Otsar 

9.40- 9.50 Airi Pütsep Parksepa Keskkool 
"See rõõm on elust 
endast" Silja Otsar 

9.50- 10.00 
Este-Moona 
Eliste Punamütsike LA "Lõbus sügislaul" Milja Udras 

10.00-10.10 Uku Udras Punamütsike LA "Hing ihkab seiklust" Milja Udras 

10.10- 10.20 Kerli Tasso Parksepa Keskkool "Samblalõhnaline" Ene Lumi 

10.20- 10.30 Marta Mõttus 
Puiga lasteaed 
Siilike "Eks ma ole usin" Epp Voitka 

PAUS 30 min         

11.00-11.10 Anni Jalajas Okasroosike LA "Inventuur" Eha Haak 

11.10- 11.20 VÄIKE PAUS       

11.20- 11.30 Nora Peri VKG "Hakkan ise laulma" Jane Reiljan 

11.30- 11.40 Reio Vissel VKG "Tige tigu" Jane Reiljan 

11.40- 11.50 
Michelle Aurelia 
Jõgi VKG "Hõbeniit" Jane Reiljan 

11.50- 12.00 
Kaspar Oskar 
Kramp VKG "Jäljed" Jane Reiljan 

12.00- 12.10 Kristella Hõrak Väimela LA "Laululinnulugu" Vilve Viilo 

12.10- 12.20 Janeli Kõva Haanja "Uus mood" Maire Nirk 

12.20-12.30 Emil Saaroja Antsla KSK "Krokodill" 
Cathlen 
Aidla 

PAUS 30 min         

13.00-13.10 Sädeli Sarv Meremäe kool "Maasikamuusika" Peeter Pai 

13.10- 13.20 Anete Lokk VKG 
"Meresängi päike 
vajus" Erja Arop 

13.20- 13.30 Kauri Kaseväli Kuldre Kool "Lumesahk" 
Kristina 
Minajev 

13.30- 13.40 Sanna Sööt Antsla "Poisid, poisid" Eda Hirson 

13.40- 13.50 Elis Kannimäe Antsla "Jäägu kõik nii" Eda Hirson 

13.50- 14.00 Saskija Jalajas 
Võru Kesklinna 
Kool "Midagi head" 

Piret Rips-
Laul 

14.00- 14.10 Karl Sander Liiver 
Antsla 
Gümnaasium "Väga rikka unelaul" T.Raud 

14.10-14.20 Anita Lõhmus 
Vastseliina 
Gümnaasium "Kodus" 

Marika 
Põder 

14.20- 14.30 Rika Rohumets Võru Muusikakool "Saatke meile meile" 
Kersti 
Juurma 
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Lisa 18 Lihtlitsents lõputöö reprodutseerimiseks ja lõputöö üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks  

 

 

 

 

 

Mina, AIRI PÜTSEP 

_____________________________________________________________________, 

     (autori nimi) 

 

 

1. annan Tartu Ülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud teose 

VÕRUMAA LAULUKARUSSELL 2014 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

    (lõputöö pealkiri) 

 

mille juhendaja on TIINA PIHLAK 

____________________________________________________________, 

     (juhendaja nimi) 

 

 

1.1. reprodutseerimiseks säilitamise ja üldsusele kättesaadavaks tegemise eesmärgil, sealhulgas 

digitaalarhiivi DSpace-is lisamise eesmärgil kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja 

lõppemiseni;  

1.2. üldsusele kättesaadavaks tegemiseks Tartu Ülikooli veebikeskkonna kaudu, sealhulgas 

digitaalarhiivi DSpace´i kaudu kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni. 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile. 

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

 

Viljandis, 14.05.2014 

 


