
Kultuuri aasta aunimetus Kultuurikandja 

  2015. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 17. veebruaril 2016. a 

Athena keskuse saalis  

Aasta kultuurisündmus - Tartu Uue Teatri lavastus "Odysseia" 

kutseline kooslus - Tartu Kunstimuuseum 

harrastuslik kooslus - Luuleprõmmu Euroopa meistrivõistluste korraldustoimkond 

teose looja - koreograaf ja lavastaja Renate Keerd 

rahvakultuurikandja - Hugo Treffneri Gümnaasiumi rahvatantsuansambli Tantsutallad 

kunstiline juht Uve Saar 

noor kultuurikandja - komisjoni otsusega jäeti tiitel selles kategoorias sel aastal välja andmata 

kultuurikorraldaja - kultuuri- ja loomekeskuse Tartu Aparaaditehas käivitaja, Eesti 

Trükimuuseumi ja projekti Tartu loomeresidentuur juht Lemmit Kaplinski 

kultuurikajastaja - kultuuriblogide "Suur jalutuskäik" ja "Jalutuskäik ajas" autor Agnes Joala 

uustulnuk - teatri Must Kast lavastaja ja näitleja Silver Kaljula 

kultuurisõbralik ettevõte - infotehnoloogiafirma Contriber 

 

  2014. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 18. veebruaril 2015. a 

Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli Tubina saalis  

Aasta kultuurisündmus - Miina Härma 150. sünniaastapäevale pühendatud Tartu laulupidu 

„Enne ja nüüd“ 

kutseline kooslus - kultuurileht Müürileht 

harrastuslik kooslus - E STuudio noortekoor  

teose looja - maalikunstnik Imat Suumann  

rahvakultuurikandja - etnoloog Reet Piiri 

noor kultuurikandja - laulja Reigo Tamm 

kultuurikorraldaja - Juhani Jaeger 

kultuurikajastaja - Alo Põldmäe  

uustulnuk - ansambel Innersound 

kultuurisõbralik ettevõte - OÜ Arhiivipoisid 

 

  2013. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 17. veebruaril 2014. a 

Tartu Sadamateatris  

Aasta kultuurisündmus - Valdur Mikita teose „Lingvistiline mets“ ilmumine 

kutseline kooslus - Kursi koolkond 

harrastuslik kooslus - Big Band Tartu 

teose looja - tänavakunstnik Edward von Lõngus 

rahvakultuurikandja - dirigent Triin Koch 

noor kultuurikandja - luuletaja Maarja Pärtna 

kultuurikorraldaja - Ahto Külvet 

kultuurikajastaja - Hedvig Lätt 

uustulnuk - linnafestival UIT ning kultuuri- ja kogukonnaaed Uus Õu 

kultuurisõbralik ettevõte - OÜ Ülikooli Kohvik 

 



 

  2012. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 17. veebruaril 2014. a 

Tartu Sadamateatris  

Aasta kultuurisündmus - kaasaegse kunsti festival ART IST KUKU NU UT 

kutseline kooslus - Tartu Kunstimaja näituste meeskondharrastuslik kooslus - Tartu 

Akadeemiline Meeskoor 

teose looja - Urmas Vadi 

rahvakultuurikandja - Terje Puistaja 

noor kultuurikandja - Kadri Nikopensius 

kultuurikorraldaja - Oleg Pissarenko 

kultuurikajastaja - Mihkel Kunnus 

uustulnuk - Tartu Elektriteater 

kultuurisõbralik ettevõte - AS Giga 

  2011 . aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 18. veebruaril 2012. a 

Vilde lokaalis 

Aasta kultuurisündmus – rahvuseepose „Kalevipoeg“ uustõlge inglise keelde,  

kutseline kooslus – Tartu Kunstikool, 

harrastuslik kooslus – Eesti Maaülikooli rahvatantsuansambel Tarbatu, 

looja – Mart Kivastik, 

rahvakultuurikandja – Krista Aru, 

noor kultuurikandja – Liisa Pulk, 

produtsent – Tiiu Sild, 

kultuurikajastaja – Raimu Hanson. 

  2010 . aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 18. veebruaril 2011. a 

Tartu raekoja saalis 

Aasta kultuurisündmus – album ja näitus „Pallas“,  

kutseline kooslus – Eesti Teatri Festivali meeskond, 

harrastuslik kooslus – Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, 

looja – Ivar Põllu ja Ene Mihkelson, 

rahvakultuurikandja – Lauri Breede, 

noor kultuurikandja – Mari Kalkun, 

produtsendid – kirjandusfestivali Prima Vista toimkond, 

kultuurikajastaja – Indrek Grigor.  

  2009 . aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 19. veebruaril 2010. a 

Tartu Linnamuuseumis 

Aasta kultuurisündmus – armastusfilmide festival tARTuFF,  

kutselise kooslus – Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool, 

harrastuslik kooslus – Tartu Uus Teater, 

looja – Peeter Volkonski, 

rahvakultuurikandja – Triinu Nutt, 

noor kultuurikandja – Andra Teede, 

produtsendid – Paavo Nõgene, 



kultuurikajastaja – Ene Puusemp.  

 

  2008 . aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 30. jaanuaril 2009. a Jaani 

kirikus 

Aasta kultuurisündmus – Kultuuritehase avamine vanas Pärmivabrikus,  

kutselise kooslus – Teaduskeskus AHHAA, 

harrastuslik kooslus – Genialistide Klubi, 

looja – Tõnis Mägi, 

rahvakultuurikandja – Raivo Adlas, 

noor kultuurikandja – Hannaliisa Uusma, 

produtsendid – Ivar Põllu, Maarja Mänd ja Allan Aint Genialistide Klubi eestvedajatena, 

kultuurikajastaja – Urmas Vadi.  

 

  2007 . aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 9. veebruaril 2008. a 

Athena kultuuri ja konverentsikeskuses 

Aasta kultuurisündmus – Tartu Ülikooli 375. aastapäeva tähistamine,  

kutseline kooslus – Vanemuise balletitrupp,  

harrastuslik kooslus – Tartu Noortekoor,  

looja või esitaja – skulptor Mati Karmin,  

rahvakultuurikandja – koorijuht ja dirigent Ave-Maria Sild,  

noor kultuurikandja – näitleja Ott Sepp,  

produtsent – SA Ateen tegevjuht Viljar Pohhomov,  

kultuurikajastajad – saatesarja „Tubane suvi” tegijad Aivi Parijõgi ja Mati Kark. 

Publik valis 24 nominendi hulgast oma lemmikuks Tartu Ülikooli 375. aastapäeva 

tähistamise. 

  2006. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 28. veebruaril 2007. a 

Vanemuise kontserdimajas 

Aasta kultuurisündmus – XV üliõpilaste laulu- ja tantsupidu Gaudeamus, 

kutseline kooslus – Tartu Kõrgem Kunstikool,  

harrastuslik kooslus – Tartu Üliõpilasteater,  

looja – Mart Kivastik,  

rahvakultuurikandja – Ants Johanson,  

noor kultuurikandja – Riivo Kallasmaa,  

produtsent – Margus Kasterpalu ja Kaarel Oja, 

kultuurikajastaja – Raimu Hanson.  

Publik valis 24 nominendi hulgast oma lemmikuks XV üliõpilaste laulu- ja tantsupidu 

Gaudeamuse. 

 

2005. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 4. veebruaril 2006. a 

Vanemuise teatris 
 

Aasta kultuurisündmus – Jaani kiriku taasavamine, 

kutseline kooslus – ajakirja Akadeemia toimetus,  



harrastuslik kooslus – ajakirja Värske Rõhk toimetus,  

looja – Merle Jääger,  

rahvakultuurikandja – Aapo Ilves,  

noor kultuurikandja – Sass Henno,  

produtsent – Berk Vaher, 

kultuurikajastaja – Aare Pilv.  

Publik valis 24 nominendi hulgast oma lemmikuks Jaani kiriku taasavamise. 

 

  2004. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 5. veebruaril 2005. a. 

Vanemuise kontserdimajas. 

Aasta kultuurisündmus - Tartu kirjandusfestival “Prima Vista”,  

aasta kutseline kooslus - Tartu Mänguasjamuuseum,  

parim harrastuslik kooslus - näitemänguselts Vilde Teater,  

looja - Ain Mäeots,  

rahvakultuurikandja - Alo Ritsing,  

noor kultuurikandja - Jarek Kasar,  

produtsent - Krista Ojasaar, 

kultuurikajastaja - Andres Keil.  

Publik valis 24 nominendi hulgast oma lemmikuks Tartu Mänguasjamuuseumi. 

 

 

  2003. aasta aunimetused jagati välja aunimetuste tseremoonial 31. jaanuaril 2004.a. 

Vanemuise kontserdimajas.  
 

Aasta kultuurisündmuse tiitel sai teatrifestivalile «Draama 2003».  

Parim kutseline kooslus - Emajõe Suveteater,  

harrastuslik ühendus - Tartu Noortekoor,  

looja - Tõnis Mägi,  

noor looja - Eda Lõhmus,  

rahvakultuurikandja - Kadri Leppoja,  

produtsent - Matti Milius,  

kultuurikajastaja - Berk Vaher.  

Publiku preemia pälvis Hannes Kaljujärv. 

 

  2002. aasta aunimetused:  

Muusikal “Evita”, Tampere Maja, Vanemuise teatri peadirigent Mihkel Kütson, 

puhkpilliorkestri Tartu juhatuse esimees Toomas Peterson ning “Evita” produtsent Paavo 

Nõgene. 

 

  2001. aasta aunimetused:  

Eesti Meestelaulu Selts, teaduskeskus “Ahhaa”, arhitekt Andres Lunge, Eesti Rahva 

Muuseumi töötaja Terje Puistaja ja lavastaja Andrus Laansalu. 

 


