
 

Kandidaadid Põhjendus  (esitatud taotluste alusel) Esitajad 

Madis Ligi Madis Ligi sidus end Tartuga, kui asus Tartu 

Ülikoolis ajalugu õppima. Õppimise kõrvalt osales ta 

tudengina raadiotöö huviringis. Aastatel 1978–1993 

töötas Eesti Raadios, 1994–2003 Eesti esimese 

eraraadiojaama Raadio Tartu programmidirektorina, 

2003–2021 Raadio Kuku vanemtoimetajana. 2021. 

aastast praeguseni teeb ta Kuku raadios jätkuvalt 

Maaelu saadet, Tartu Ülikooli tegijaid ja tegemisi 

kajastavat saadet “Kuue samba taga” ning 

loomulikult Tartu Linnatundi. Ilmselt ei ole väga 

palju tartlasi, kes tema häält ei tunneks. Kes on seda 

kuulnud rahvusringhäälingus, kes Tartu või Kuku 

raadios, kes valimisdebattide või linnakodanike 

koosolekute juhina, kes aastate eest Tartu bussides 

peatuste kuulutajana, kes teab teda õhtujuhi, 

Postimehe päeva juhi, võimlemispidude konferansjee 

või sootuks pulmavanemana, paljud nii suuremad kui 

väiksemad tartlased on tema häält kuulnud hoopis 

jõuluvana habeme alt. Aktiivse spordimehena on ta 

Tartu maratoni suursaadik. Liikumisharjumust 

isiklikult väga oluliseks pidades on ta kajastanud 

teemat oma raadiotöös ning seisnud muuhulgas 

tartlastele tervislikuma eluviisi võimaldamise eest ka 

Tartu volikogus, mille liige ta oli kolmes koosseisus 

(1993–2002). Ta on Tartu esimese Lions-klubi 

asutajaliige. Klubi heategevuslikku tegevust peab ta 

tähtsaks, kuna saab nii ühiskonna heaks enam teha, 

kui päevatöö võimaldab. Sündinud küll saarlasena, on 

ta pea pool sajandit olnud ihu ja hingega tartlane ning 

kogu selle aja end Tartu kõikvõimalike tahkude, 

murede ja rõõmudega kursis hoidnud. Raadioeetri 

vahendusel on ta Tartu ja tartlaste toimetamisi 

kajastanud juba üle 40 aasta.  

Heino Anderson (LC 

Tartu), Toomas 

Asser (Tartu 

Ülikool), Mait 

Klaassen (Eesti 

Maaülikool), Sirje 

Eomõis (VK 

Rütmika), Indrek 

Kelk (Klubi Tartu 

Maraton), Tiina 

Tamm (Lõuna-Eesti 

Pimedate Ühing), 

Rein Haak 

(linnamajanduse 

osakond), Tiiu Aro, 

Tiia Karelson, Laine 

Randjärv, Andrus 

Ansip, Ants 

Veetõusme, Paavo 

Nõgene, Liis Vaher, 

Kadri Ligi, Martin 

Ligi 

Tiina 

Stelmach 

Tiina Stelmach lõpetas Tartu Ülikooli 

arstiteaduskonna pediaatria eriala 1985. aastal ja 

omandas doktorikraadi 2006. aastal. 1987. aastast 

töötas lasterehabilitatsiooni ja taastusravi valdkonnas 

SA TÜK lastekliinikus ning 2003. aastast kuni 

praeguseni juhatuse liige ja pereteenuste juht SA 

Eesti Agrenska Fondis. Tiina Stelmach on arst, kes on 

oma elu ja töö pühendanud erivajadustega lastele, 

noorukitele ja nende peredele. Eesti Agrenska Fondis 

on ta seisnud selle eest, et pered, kus kasvab puudega 

või harvaesineva haigusega laps, saaksid parimat abi 

perede võimalikult normaalseks funktsioneerimiseks. 

Tiina Stelmachi eestvõtmisel on Eesti Agrenska Fond 

saanud pakkuda lapsehoiuteenust ja tugiisikuteenust 

raske ja sügava puudega lastele. Eesti Agrenska Fond 
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oli esimene riikliku lapsehoiuteenuse osutaja Eestis 

raske ja sügava puudega lastele. Tänu sellele on 

paljud pered saanud toimida paremini - emad on 

saanud tööl käia, säilitades oma professionaalsed 

oskused ja olla aktiivsed osalised ühiskonnas. Ka 

keerulises pandeemia olukorras suutis Tiina Stelmach 

korraldada perede tugiteenuseid ja perelaagreid 

vastavalt riiklikele nõuetele. Pereprojektide juhina on 

tema vastutada olnud ka perelaagrid, kus pered 

saavad vajalikku informatsiooni, võimaluse suhelda 

ja üksteisele tuge pakkuda, aga ka laagrid/hoiuteenus 

erivajadustega lastele, et anda vanematele võimalus 

puhkuseks. Eesti Agrenska Fondi üheks oluliseks 

ülesandeks on tegelemine harvikhaigusi põdevate 

isikutega, et vähendada pere murekoormat, kui 

selgub, et lapsel on haruldane haigus, millel sageli 

puudub ravi. Probleemile laiema tähelepanu 

pööramiseks toimuvad „Harvikhaiguste ümarlauad“ 

koos Puuetega Inimeste Kojaga, kus tutvustatakse 

harvikhaigusi ning osalejad on nii spetsialistid kui 

haigusi põdevate laste pered ja haiged ise.  Selles 

projektis on Tiina Stelmachil koordinaatori 

ülesanded. Ta oli ka üks aktiivne „Harvik/haruldaste 

haiguste arengukava Eestis“ koostajatest. 

Peeter 

Volkonski 

Peeter Volkonski on vaieldamatult Eesti kultuuri 

suurkuju. Pärast lavakunstikooli lõpetamist 1976. 

aastal on ta töötanud pidevalt näitleja ja lavastajana. 

Tema märkimisväärsed teatritööd on olnud seotud 

just Tartu teatritega ja tema tegevus selles vallas 

jätkub. Ta on mänginud paljudes eesti filmides ja 

osalenud teletöödes. Lisaks sellele on Peeter 

Volkonski andnud hindamatu panuse eesti 

muusikaellu nii autori kui esitajana. Tartu 

muusikapäevadel on aastate jooksul esmaettekandes 

kõlanud Volkonski teosed tema enda esituses, mis on 

inspireerinud kümneid eesti muusikuid. Need teosed 

on aga inspireerinud ka tuhandeid tartlasi ja Eesti 

inimesi võitluses vabaduse ja parema elu eest. Olgu 

siinkohal mainitud vaid mõned näited: E=mc2;  

"Rosta Aknad" ja tema lood V. Majakovski 

tekstidele; R. Rannapi loodud ansambli "Hõim" 

rahvalaulutöötlused ja palju teised. Volkonski on ka 

maailmamuusika koguja ja arhiveerija. Tegutsenud 

on ta ka Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõuna. 

Peeter Volkonski on produktiivne kirjanik ja tõlkija. 

Tema sulest on ilmunud ridamisi teoseid lastele. 

Tõlkijana on ta eesti keelde vahendanud mitmeid 

teiste rahvaste tüvitekste. Ta on ühiskondlikult 

aktiivne tartlane, kelle seisukohad on alati 

läbimõeldud ja argumenteeritud.  

Tartu 

Muusikapäevade 

korraldajate nimel 

Rein Lang, Jaan 

Habicht ja Ilme Tiik 



Naatan 

Haamer 

Naatan Haamer on hingehoidja, pereterapeut, 

superviisor, leina- ja kriisinõustaja ning koolitaja ja 

õppejõud, kes on 30 aastat olnud abivajajatele – 

väikelastest eakateni – toeks nende elukriisides. Ta 

lõpetas 1997 EELK Usuteaduse Instituudi ning 

omandas 2008 Tartu Ülikoolis 

religiooniantropoloogia magistrikraadi. 

Hingehoidlikku tööd alustas ta Viljandi noortevanglas 

1990. aastal. 1995. aastast töötab Tartu Ülikooli 

Kliinikumis, olles praegu Tartu Ülikooli Kliinikumi 

laste- ja naistekliiniku hingehoidja. Tema töö 

hingehoidjana haiglas vääribki kõige enam esile 

toomist, see on töö keerulistes ja traagilistes 

olukordades, kus on tarvis leida tröösti ja hingerahu 

nii pöördumatult rasketele haigetele, lahkunute 

omastele kui haigla personalilegi. Lisaks hingehoidja 

tööle on ta Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika 

komitee esimees. Vaimuliku tööd teeb ta EELK Tartu 

Ülikooli-Jaani koguduse abiõpetajana. Kuulub 

erinevatesse erialaseltsidesse ning ühingutesse. 

Naatan Haamer on ühiskondlikult aktiivne, sügava 

empaatiavõimega ja alati suhtlemisaldis, ainult temale 

omase heatahtlikkuse, rahulikkuse ja 

huumorisoonega.  

EKRE Tartu 

ringkond ja Tartu 

Linnavolikogu 

EKRE fraktsioon 

Tarmo Noop Tarmo Noop töötas A. Le Coqi juhina 1998–2022. 

Tema juhtimisel on Eesti vanim ja suurim joogitootja 

kasvanud nii käibelt, kasumilt kui ka müügiliitritelt, 

sh ekspordilt. Tänasel päeval eksporditakse Tartu 

tehases toodetud jooke enam kui 60 riiki üle maailma. 

Seega on A. Le Coq tuntud ettevõte Eestis, aga ka 

maailmas. Ettevõte on Tartus oluline tööandja ja 

maksumaksja, pakkudes lisaks oma töötajatele head 

partnerlust Tartu ja Lõuna-Eesti firmadele, aga olles 

ka spordi ning kultuuri toetaja kogukonnale laiemalt.  

Tarmo Noobi juhtimisel on A. Le Coq alates aastast 

2002 Eesti kõige suurem joogitööstus ning ettevõte 

on tunnistatud aasta kõige konkurentsivõimelisemaks 

toiduainetööstuse ettevõtteks 13 aastal (vahemikus 

2006–2022). Viimastel aastatel on ettevõte Tarmo 

Noobi juhtimisel olnud eestkõnelejaks 

vastutustundlikkuse teemadel ning pööranud suurt 

tähelepanu keskkonnale. 

Lisaks äritegevusele on Tarmo Noobi eestvedamisel 

2003. aastal rajatud A. Le Coqi Õllemuuseum, mis 

2022. aastaks läbis põhjaliku uuenduse. Tegemist on 

ainulaadse toiduainetööstuse muuseumiga, mis 

tutvustab maailma ühe vanima joogi tootmise ja 

tarbimise ajalugu maailma ja Eesti kultuuri- ja 

tootmisajaloo kontekstis. Tarmo Noobi kui eduka 

tööstusliidri juhtimisel on A. Le Coqist saanud 

AS A. Le Coq, 

Jaanus Vihand 



vastutustundlik ning kasumlik toiduainetööstuse 

ettevõte, mis on toonud au ja kuulsust Tartu linnale 

nii Eestis kui ka kaugemal, sest väärika ajalooga 

tehase tooteid võib leida kauplustes üle kogu 

maailma.  

Külliki 

Saldre 

Külliki Saldre on lõpetanud lavakunstikooli 7. lennu 

1976. aastal, olles Voldemar Panso viimaste õpilaste 

seas.  

Pärast tööaastaid Draamateatris ja Ugalas, jõudis ta 

1998. aastal Vanemuise draamatruppi. Selle aja 

jooksul on ta teinud enam kui 40 rolli, olles pidevalt 

Vanemuise hõivatumate näitlejate ridades, tõestades 

end nii psühholoogilises draamas kui ka komöödias. 

Rõõmustavalt palju on Külliki Saldre, tänaseks 

Vanemuise draamatrupi teenekaim naisnäitleja, 

leidnud viimasel ajal kasutamist ka erinevates filmi- 

ja teleprojektides. Tema viimane suurroll, Niskamäe 

vanaperenaine Hella Wuolijoki perekonnasaagas 

"Niskamäe naistes", pärjati 2021. aasta Eesti parima 

naispeaosa tiitliga.  

Vanemuise teater 

 


