
Noorsootöö valdkonna parimad 

 
2018 
Aasta noorsootöö tegija: 

 Helene Toomeoks – Tartu Noorsootöö Keskuse projektijuht. 

Aasta noor tegija: 

 "Lotte heategevuslaat lugemiskoertega" meeskond Lizette Sibul ja Grete Kull 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

Anne Noortekeskuse ruumide remont - Magnus Maiste ja Tarmo Rand Tartu 

Kutsehariduskeskusest ning Kaarel Jürissaar Pro-Building´ust aitasid korraldada remonttöid. 

Aasta üliõpilastöö: 

 Sandra Kremann – bakalaureusetööga "Noortekeskuses toimuva mitteformaalse õppe 

mõju noortele nende endi tõlgenduste alusel". 

2017 
Aasta noorsootöö tegija: 

 Laulustuudio „Laulupesa“. 

 Heidi Maarja Melts –  Tartumaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist. 

 Heigo Klaos –  Võimlemisklubi „Akros“ juht. 

Aasta noor tegija: 

 Zsolt Banhalmi, Lille Maja vabatahlik. 

 Jarlin Hollo – aktiivne noor vabatahtlik. 

 Andri Võsokovski – Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse esimees. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

 Tänavakunsti festival „Stencibility 2017“ raames korraldatud kavandikonkurss „Minu 

esimene sein“. 

Aasta üliõpilastöö: 

 Signe Parts – lõputööga „10-15aastaste noorte kehaline aktiivsus ja selle toetamine 

noortekeskustes: Tartu linna noorsootöötajate ja noorte arvamustes“. 

 Margit Pinnar – bakalaureusetööga „Tartu koolinoorte alkoholitarbimise mõjurid 

Euroopa Noored 2014 andmetele tuginedes“. 

 Kersti Türk – bakalaureusetööga „Laste ja noorte vaimse tervise toetamine koolis“. 

2016 
Aasta noorsootöö tegija: 

 Shaté Tantsukool 

 Helene Schotter, Lille Maja noorsootöötaja 

 Tartu Skatehall 

Aasta noor tegija: 

 Merili Ginter ja Triin Karis projektiga „Väike panus, suur mõju“. 

 Artur Panov – noortevahetus „Go green there is no plan(et) B“, mälumäng „Eureka“ ja 

teiste rahvusvaheliste noorsootöö algatuste eestvedaja. 

 Andri Võsokovski – Tartu Kutsehariduskeskuse õpilasesinduse esimees. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

 Noortelavastuse „Jõud“ väljatoomine – MTÜ Must Kast ja Forseliuse kooli õpilaste 

koostöö. 

Aasta üliõpilastöö: 

 Riin Tammiste – bakalaureusetööga „Lastekodulaste programmis „Vanem vend, 

vanem õde“ osalemise kogemus ja hinnangud tugivõrgustiku kohta“. 

 Sigrid Siimann – bakalaureusetööga „Koolinoorte riskikäitumine Tartu 2014/15 



noorsoouuringu andmetel“. 

2015 
Aasta noorsootöö tegija: 

 Joel Juht – JJ-Street Tantsukooli juht. 

 Elge Aas – Anne Noortekeskuse noorsootöötaja. 

 Mobiilne kontaktnoorsootöö – Tähe noorteklubi eestvedamisel. 

Aasta noor tegija: 

 Projekt „Kõik koos kiusamise vastu“ – Anne Noortekeskuse noored. 

 Noorte omaalgatusprojekt „Miljardi piljard“ – Anne Noortekeskuse noored. 

 Anelje Aunbaum – Tähe noorteklubi noor. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

 Tasku keskus – heategevuslik müük ja toetus Tartu koolidele programmis 

„Kiusamisvaba Kool“ osalemiseks. 

2014 
Aasta noorsootöö tegija: 

 Martin-Joel Bachmann – südamega tehtud töö eest Anne Noortekeskuse arendamisel 

ja noorte toetamisel. 

 Mari Venski – suurepärase ja innustava treeneritöö ning noortele eeskujuks olemise 

eest. 

 Kätlin Padesaar – hingega tehtud töö eest noorte juhendamisel ja inspireerimisel Vilde 

Teatri noortestuudios. 

Aasta noor tegija: 

 Artur Panov – suurepäraste saavutuste eest olümpiaadidel, võistlustel ning 

noorteprojektides nii Tartus, Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil. 

 Kristo Raik – silmapaistva eeskuju, tähelepaneliku meele ning innuga tehtud töö eest 

Tartu noorsootöö rikastamisel. 

 Noortealgatusprojekt „Üks päev ratastoolis" – julguse, hoolivuse ja tähelepanu 

juhtimise eest erivajadustega noorte igapäevaelule. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

 Jalgpalliklubi FC Tartu perekaardi süsteem – paljulapseliste perede ja erivajadustega 

noorte heaolu toetamise eest. 

Eripreemiad: 

 Sütitav noorte kaasaja Omari Loid – Tartu Noortevolikogu heaks tehtud muutuste ja 

oskusliku noorte kaasamise eest. 

 Noorte ettevõtlikkuse edendaja Janeli Virnas – silmapaistva panuse eest noorte 

ettevõtlikkuse edendamisel ja arendamisel. 

2013 
Aasta noor: 

 Mari Siilsalu – suure panuse eest turvalise koolikeskkonna loomisse ja 

kogemusnõustamise edendamisse Tartus. 

Aasta noorsootööasutus: 

 Tähe noorteklubi – Tartu noorsootöö teenuste arendamise ja noortesse ettevõtliku 

vaimu süstimise eest. 

Aasta noorsootöötaja: 

 Siiri Oras – hingega tehtud töö eest, noorte oskusliku motiveerimise ja juhendamise 

eest. 

Aasta noorte omaalgatus: 

 Linnafestival UIT – Tartu linnaruumi uuel moel avastava ja eri kunstiliike ühendava 



kultuuripeo ellukutsumise eest. 

Aasta noortesündmus: 

 Annelinna koolide laulu- ja tantsupidu „Hea tuju pidu“, mis on aidanud laulu ja 

tantsuga luua sõbralikku ja inspireerivat koostegutsemist Annelinna koolide vahel. 

Aasta noorteühing: 

 Tartu Ülikooli üliõpilasesindus, mis esindab väärikalt tudengeid ja julgustab neid 

osalema Tartu linna arengus. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: 

 Heategevuslik projekt „JCI Jõulupuu“, mis aitab tuua jõulurõõmu igasse Tartu linna 

peresse. 

Tänukirjad pälvisid: 

 Milvi Puis – 40 aasta jooksul mitme põlvkonna tõelisi käsitööoskusi hindavate ja 

valdavate noorte üleskasvatamise eest. 

 Martin Noorkõiv – ühiskonna valupunktidele innovatiivsete lahenduste loomise ja 

kaaslinlastele inspireerimise eest. 

 Tunnustusüritusel anti Eesti Tantsuhariduse Liidu poolt üle ka G. Neggo 

tantsupreemia Anne Tamm-Kivimetsale. 

2012 
Aasta noorsootöötaja: Kadri Lill. 

Aasta noor: Mikk Otsar. 

Aasta noortesündmus: Tartu linna ja maakonna võimlemispidu „Kodutunne“ (Sirje Eomõis). 

Aasta noorsootööasutus: Tartu Loodusmaja. 

Aasta noorteühing: AIESEC Tartus. 

Aasta noorte omaalgatus: Eesti Rahva Muuseumi suvepaviljon (Karl Kristian Kits). 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: Eesti Maaülikooli pereülikool. 

Lisaks pälvisid tänukirjad: 

 Valdeko Säre, 50 aasta jooksul tehtud olulise töö eest laevamudelismi õpetamisel ja 

purjelaagrite korraldamisel. 

 Valli Kisand, 25-aastase panuse eest tantsualases huvitegevuses. 

 Tartu Seikluspark, Tartu linna jaoks olulise vaba aja sisukaks veetmiseks loodud 

võimaluse eest. 

 Henry Narits, aktiivselt Tartu noorte õiguste kaitsel seismise eest. 

2011 
Aasta noorsootöötaja: Lauri Rand, jalgpalliklubi FC Tartu treener ja juht. 

Aasta noorsootööasutus: JJ-Street Tantsukool (Joel Juht). 

Aasta noor: Alar Nilov, noortele mõeldud N-portaali eestvedaja. 

Aasta noorte omaalgatus: Abiarstide süsteemi juurutamine Eesti tervishoiusüsteemi, Eesti 

Arstiteadusüliõpilaste Selts: (Helen Lempu). 

Aasta noorteühing: Estonian Unesco Youth Association (Deniss Jeršov, Anna Mossolova). 

Aasta noortesündmus: Suvetelk (Mariliis Maisla, Eleri Helimets). 

2010 
Aasta noor: Reelika Lodjak, programmi SINA (Suured Ideed Noorte Algatusel) käivitaja 

Tartus. 

Aasta noorsootööasutus: Tartu skatehall (Martin Bachmann). 

Aasta noorsootöötaja: Ott Pruulmann, skautluse edendaja. 

Aasta noorte omaalgatus: projekt „Ma vajan armastust!“ (Daniel Viinalass). 

Aasta noortesündmus: noorte subkultuuride seminar „Omadele võõras, võõrastele oma“ ja 

kontsertetendus „Kokku tulek“ (Heidi-Maarja Melts, Vallo Kirs). 

Aasta noorteühing: Noorte Liidrid, noorte osalust edendav ettevõte (Martin A. Noorkõiv). 



Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: heategevuspäev „Noored teevad head 2010!“ (Tartu 

Noortevolikogu). 

2009 
Aasta noor: Julija Koltsova. 

Aasta noorsootöötaja: Marge Rattik. 

Aasta noorsootööasutus: Lille Maja. 

Aasta noorsoosündmus: Tarkusepäeva Üritus "Teadmised Nähtavale!". 

Aasta noorte omaalgatus: Noorte varivalimised. 

Aasta noorteühendus: Tartu Noortevolikogu. 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: Tamme Gümnaasiumi mitmekesine ja tulemuslik 

haridus- ja huvitöö. 

2008 
Aasta noorsootöötaja: Mall Türk. 

Aasta noor: Andres Lainevool. 

Aasta noorsoosündmus: Lastekaitsepäeva Üritus „Rändteater tuli linna” (Hele Riit-Vällik). 

Aasta noorte omaalgatus: Noortekohvik Flauerpauer (Hele Riit-Vällik, Kai Krabo). 

Aasta huviklubi: Noorteraadio Klubi (Ülari Toots). 

Aasta noorteühendus: Tartu Noortevolikogu (Marleen Pedjasaar, Mihkel Lees, Rainer 

Ratnik). 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: Sõbra tänava mänguväljak (Andres Pool). 

2007 
Aasta noorsootöötaja: Ülari Toots. 

Aasta noor: Jaan Naaber. 

Aasta noorsoosündmus: Battle of EST (Toomas Lill). 

Aasta noortekeskus: Tähe laste- ja noortekeskus (Triin Raudoja). 

Aasta huviklubi: Tantsustuudio Tokra (Valli Kisand). 

Aasta laste- ja noortesõbralik tegu: Valgustatud ülekäiguradade rajamine (Priit Pruus). 

2006 
Aasta noorsootöötaja: Jaanika Palm. 

Aasta noorteliider: Triin Raudoja. 

Aasta noorsoosündmus: UNICEF`i Sinine Nädal Tartus. 

Aasta Noortekeskus: Noortekeskus URG. 

Aasta huviklubi: Tartu budoklubi. 

Aasta noorteühendus: Tartu Noorteühenduste Kogu. 

Noortesõbralik ajakirjanik: Jaanika Meier. 

Publiku lemmik: Tartu Noorteühenduste Kogu. 

2005 
Aasta noorsootöötaja: Riina Vaap. 

Aasta noorteliider: Kunnar Karu. 

Aasta noorsoosündmus: Valguse festival. 

Aasta noortekeskus: Anne Noortekeskus. 

Aasta huviklubi: Hetero Stuudio. 

Aasta noorteühendus: Estonian UNESCO Youth Association. 

Noortesõbralik ajakirjanik: Kai Väärtnõu. 

2004 

Parim noorsootöötaja: 

 Anne Õuemaa – MTÜ Öökull 

 Tiia Kollom – Tsirkusestuudio Fox 

 Andreas Kangur – Tartu Budoklubi 



Parim noorsooliider: 

 Katrin Ostrat – Noortekeskus Koht 

 Martin Kovalik – Noored Kotkad 

 Anti Sepri – Tartu Õpilasomavalitsuste Liit 

Parim projektijuht: 

 Signe Virolainen 

 Jane Miller 

 Katrin Ruitlane-Rütli 

Parim uus algatus: 

 Sotsiaalteatrite festival „Spartacus" 

 Noorte kunstide festival „Midagi muud" 

 Tartu skatehall 


