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Klaveriõpe 

õp. Anastassia Obili 

LAIDVEE Richard  esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

 

Laste Muusika ja Kunsti Arenduse Keskus TereMok 

 õp. Jekaterina Arhipenko 

ŠEVTŠENKO Polina  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

GNEZDOVSKI  Izabel  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

LEPIHHOVA Anna  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

KRIKUHHINA Anna  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

 

Merivälja Kooli 

õp. Lea Gabral 

KÕRVEK Krete    esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

KUUS Krista   III koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

 

Nõmme Noortemaja 

õp. Helen Kivimägi 

VESKIMÄGI Dharma Helena esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

TAMMVERE  Hetter  esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest  

õp. Helle Sooäär 

MÕISNIK  Mia   esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

 

Tallinna 21.kooli 

õp. Helju Jaunzeme 

MIILEN Mia Maria  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

    esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

KUUSARU Katariina   esile tõstetud vabastiili pala parima  esituse eest 

                                                         esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“ parima  esituse eest 

RIISNA Adriana   esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“ parima esituse eest VEBER Getter 

  esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“ parima esituse eest 

 

Tallinna Inglise Kolledži muusikaklass 

õp. Juta Kareda 

SILVET Meril   esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

KIIS Anne-Liise    esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 



Tallinna Kanutiaia Huvikool 

õp. Veera Kudrina 

UDRAS Anna   esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

õp. Mari-Ann Bruncrona 

ANDERSON Aile   esile tõstetud vabastiili pala parima 

 

Tallinna Kopli Noortemaja 

õp. Jelena Novikova 

VARLAMOVA Venera  esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

 

Triin-Maret Laulu Klaveristuudio  

õp. Triin-Maret Laul 

TRUUSALU Mari-Ly  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

    esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“ parima esituse eest 

NAU  Jasmiin   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

MERELAINE  Emma Elisabeth esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

KALLIO Lauri Toivo   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

MIHKELSON  Triin  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

                                                         II koht KONKURSS  „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

ROOS Jan Andrews   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

                                                         I koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

    esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 

 

Tallinna Huvikeskus KULLO 

 õp.Olga Marenkova 

TŠURDALJOVA Alisia  esile tõstetud põhikava parima esituse eest     

   esile tõstetud  ansambli „õpilane  ja õpetaja“ parima esituse eest 

POLUPANOVA Arina  esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

    III koht KONKURSS  „Eesti muusika“ /1 vanuserühm/ 

POLUPANOVA Arina ja ERGEJEVA Aleksandra esile tõstetud ansambli parima esituse eest 

MERKULOVA Alissia  III koht KONKURSS „Eesti muusika“ /1 vanuserühm/ 

TYSHCHUK Nikita  III koh KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

 KIVIRAND Mia Sofia  II koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

    esile tõstetud  vabastiili pala  parima esituse eest 

                                                         esile tõstetud ansambli  parima esituse eest /koos viiuliansambliga/ 

MANAJEVA Darja  esile tõstetud  vabastiili pala  parima  esituse eest  

MANAJEVA Darja ja STJUF Monika esile tõstetud  ansambli parima esituse eest 

STJUF Monika   esile tõstetud vabastiilipala parima esituse eest 

TAAR Aleksandra esile tõstetud ansambli „ õpilane  ja õpetaja“ parima esituse eest 

 



õp. Lia Denissova 

KASEPALU Angelina   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

                                                                        II koht KONKURSS „Eesti muusika“ /1 vanuserühm/ 

VERETENINA-HALAVACH  Kamilla III koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

 

õp.Ellen Koik 

HEERING Helen    esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

KOSK Paula  ja REHKALT Gerli  esile tõstetud  ansambli parima esituse eest   

 

õp. Lilian Kapp 

PINT Laura Lee    II koht KONKURSS „Eesti muusika“ /1 vanuserühm/ 

                                                                        esile tõstetud  vabastiili pala parima  esituse eest 

LAUR Jasper    III koht KONKURSS „Eesti muusika“ /3 vanuserühm/ 

TOPP Jan Marcus   esile tõstetud vabastiilipala parima esituse eest 

MAE Jüri Artur    esile tõstetud vabastiilipala parima esituse eest 

SALTSBERG  Laura  , SALTSBERG Liis, MAE Jüri-ArturI, PINT Laura Lee (laul), TŠIKANOV Maia (laul)  

    esile tõstetud  ansambli  parima  esituse eest 

SALUMÄE Gunnar    esile tõstetud vabastiilipala parima esituse eest 

KAARNA Elina     esile tõstetud vabastiilipala parima esituse eest 

KAARNA  Elina, ARUTAMM Anett ja KALJO  Madli  esile tõstetud  ansambli  parima  esituse eest 

 

õp. Veronica Khoretskaya 

PLODUHHINA Anna   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

PLODUHHINA Anna ja  KARASJOVA Anastasia esile tõstetud ansambli parima esituse eest 

PIDVÕSSOTSKAJA Anna   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

     II koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

     esile tõstetud  ansambli „ õpilane  ja õpetaja“ parima esituse eest 

MITINA Arina    esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

MITINA Arina ja IVLEVA Anastasia esile tõstetud ansambli parima esituse eest 

KARASJOV Ivan    esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

IVLEVA Anastasia   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

                                                                       I koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

IVLEVA Anastasia ja SOKOLOVA Maria esile tõstetud ansambli parima esituse eest  

SOKOLOVA Maria   esile tõstetud  ansambli „ õpilane ja õpetaja“ parima esituse eest 

SELJANKO Bogdan   esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

     I koht KONKURSS „Eesti muusika“ /2 vanuserühm/ 

                                                                        esile tõstetud ansambli parima esituse eest  /koos viiuliansambliga/ 

KARASJOVA Anastasia    esile tõstetud põhikava parima esituse eest 

                                                                        I koht KONKURSS „Eesti muusika“ /1 vanuserühm/ 

KARASJOVA Anastasia ja KARASJOV  Ivan  esile tõstetud ansambli parima esituse eest 

KOTILEVITŠ  Daniil   esile tõstetud põhikava parima esituse eest    

    I koht KONKURSS „Eesti muusika“ /3 vanuserühm/ 

     esile tõstetud ansambli „ õpilane  ja õpetaja“ arima esituse eest 

ŠARAJEV  Dmitri   esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“ parima esituse eest 

TUGAY Maryana Elisabeth  esile tõstetud ansambli „õpilane ja õpetaja“  parima esituse eest 



TUGAY Maryana Elisabeth ja TUGAY Arina Beatrice  esile tõstetud  ansambli parima esituse eest 

MÕISNIK  Mia    esile tõstetud vabastiili pala parima esituse eest 


