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 Ko hal olid osa val la ko gu liik-
med Ma ti Le ho la, Anu Rand-
maa, Too mas Rõ hu, Tõ nu 
Sa lu, Ka ro lii ne Kask. Puu du sid 
Ma dis Ves ki mä gi, Mark Soo-
saar. 

Osa võt sid abi lin na pea Mar-
ko Šo rin, Tõs ta maa osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son.

Päe va kord
 Pär nu Lin na va lit su se kor ral-
du se „Kin ni sas ja reaal ser vi tuu-
di ja isik li ku ka su tu sõi gu se ga 
koor ma mi se ta su mää ra de keh-
tes ta mi ne“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne;

Eel nõu tut vus tas osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu ot su se 
„OÜ Tõs ta maa Sa dam lõ pe ta-
mi ne“ eel nõu le ar va mu se and-
mi ne;

Eel nõu tut vus tas osa val la-
kes ku se ju ha ta ja Anu Pe ter son. 

Lin na va lit sus teeb lin na vo-
li ko gu le et te pa ne ku lõ pe ta da 
osaü hin gu Tõs ta maa Sa dam 
te ge vus ala tes 01. ap ril list 2019. 

Vii mas tel aas ta tel ei ole 
osaü hin gul ma jan dus te ge vust 
toi mu nud.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „Tõs ta maa Kesk koo li 
põ hi mää rus“ eel nõu le ar va mu-
se and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mar ko Šo rin. 

Uue põ hi mää ru se kin ni-
ta mi ne on tin gi tud ko ha li ke 
oma va lit sus te lii tu mi sest ja eri-
ne va te mõis te te ja kor ral dus-
li ke toi min gu te täp sus ta mi se 
va ja du sest.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

 Pär nu Lin na vo li ko gu mää-
ru se „ Pär nu lin na kul tuu ri- ja 
spor dia su tus te töö ta ja te pal-
ga ju hend“ eel nõu le ar va mu se 
and mi ne;

Eel nõu tut vus tas abi lin na-
pea Mar ko Šo rin. Seo ses uue 
oma va lit su se moo dus ta mi se ga 
on va ja lik üht lus ta da kul tuu-
ria su tus te juh ti de ja töö ta ja te 
töö ta sus ta mi se alu sed ja li sa da 
ju hen dis se ka spor dia su tu sed.

OT SUS TA TI (ühe hääl selt) 
toe ta da esi ta tud eel nõu.

  Aren gu ka va te ge vus ka va 
üle vaa ta mi ne;
 Toi mus aru te lu Tõs ta maa 
osa val da puu du ta va te te ge vus-
te ja in ves tee rin gu te osas.

Täis ma hus koo so le ku pro-
to koll on lei tav Pär nu lin na 
do ku men di re gist rist.

TOK

 23. veeb rua ri va ra hom mi-
kul är ka sin hea sõb ra kor te ris 
Tõs ta maal. Van ni tup pa ei pää-
se nud, sest see oli umb selt lil li 
täis. Kri bi nal haa ra sin kohv ri, 
et mars si da üli va ra ja se le bus-
si le lä bi oo ta ma tult möl la ma 
ha ka nud tui su. Sa la lik li be dus 
mur dis mind pi ka li just mõ ned 
meet rid en ne pääst vat oo te pa-
vil jo ni. Peaa si, et luud ter ved. 
Pär nus tuis ka sin hoo ga ühelt 
bus silt tei se le. Treh va sin bus-
sis isand Kõr ret ja mõ nu sas ti 
nae ru pu gis ta des oli me siuh ti 
Tal lin nas. Ju ba kap pa sin tram-
mi le, et su ju valt õhu vä ra vas se 
jõu da. Uu dis hi mu pä rast la sen 
te ras tii ba del en nast kan da, sest 
ilm on hu vi tav ja avas ta mist 
väärt. Reis oli kul ge nud oo ta-
ma tult la du salt.

Lõ puks len nu kis hin ga sin 
sü ga valt ja mõt le sin, et olen 
ik ka üks õn ne seen. Ju ba järg-
mi sel päe val võin las ta vi hi se da 
kõr vus kõr be tuu lel. Unus ta da 
kor raks ära poe gi vad pu du-
lo ju sed ja heit li kud il mad, aga 
ai nult kor raks.

Eel mi se õh tu pi du lik sünd-
mus pa ni ja lad veel len nu kis ki 
võ di se ma, kui da gi oo ta ma tu 
tä he le pa nua val dus sai mul-
le osaks. Us ku ma tu oli suur 
õn nit le ja te arv ja veel suu rem 
lil le sü lem.

Sõb rad saat sid hõl ju ki täie 
lil li saa re le mind oo ta ma ja 
ko gu see lil lei lu võt tis ki mind 
ko ju jõu des pi du li kult vas tu. 

Mul on hea meel, et siin 
kan dis ela tud kol me küm ne 
aas ta jook sul olen leid nud pal ju 
to re daid ja töö kaid ini me si, kel-
le ga jut tu aja da ja le he lu gu te ha. 
Kor du ma tud on lood, mi da 
ini me sed oma elust ju tus ta vad, 
neid kuu la tes elan mõ ne mi nu-
ti just kui nen de elu. Mi nu ti test 
on saa nud aas ta te ga tun nid ja 
see aeg on mul le hin da ma tu.

Ül le Tamm, toi me ta ja
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P är nu lin na va lit sus on val-
mis ku ni 40% ula tu ses toe-

ta ma kor te ri-, hoo ne- või ela-
muü his tuid, kes soo vi vad sel 
aas tal oma hoo ve kor ras ta da, 
taot lu si sel leks oo da tak se ku ni 
15. mai ni.

Toe tust või vad taot le da 
kõik Pär nu lin nas ja osa val da-
des te gut se vad ühis tud. Linn 
toe tab män gu- või spor di väl-
ja ku ra ja mist või pa ren da mist; 
ja la käi ja te ala, seal hul gas hal-
jas- või puh kea la ra ja mist või 
pa ren da mist; hoo viin ven ta ri 
pai gal da mist või kor ras ta mist 
ning ra tas te ja sõi duau to de 
par ki mis koh ta de ra ja mist või 
pa ren da mist.

Toe tust an tak se taot le ja le 
ku ni 40% ula tu ses töö ko gu-
mak su mu sest, kuid mit te roh-
kem kui 2000 eu rot ühe taot le ja 
koh ta või 4000 eu rot ühe üle 50 

kor te rio man di ga taot le ja koh-
ta või 4000 eu rot ühis taot lu se 
kor ral.

Taot lu se ja ku lua ruan-
de vor mi leiab lin na va lit su se 
ko du le helt (https://par nu.ee/
in dex.php/lin na ko da ni ku le/
kesk kond-ma jan dus/hea kord/
hea kord/hoo vid-kor da). Taot-
lu si saab esi ta da ku ni 15. mai ni, 
kuid ar ves ta da tu leks, et kor te-
rio ma ni ke üld koo so le ku kok-
ku kut su mi ne ja ka van da ta va 
töö ee lar ve koos ta mi ne võ tab 
ae ga. 

Taot lu se le on va ja li sa da 
kor te rio ma ni ke üld koo so le ku 
või põ hi kir jast tu le ne va te vo li-
tus te alu sel ju ha tu se pro to kol-
li koo pia, mis si sal dab ot sust 
hoo vi hea kor ras ta mi seks va ja-
li ku töö te ge mi se koh ta; ühis-
taot lu se esi ta mi sel kin ni tus 
nõu so le ku koh ta ühis taot lu se 

esi ta mi seks; va ja du sel taot le ja 
va lit se da ole va naa ber kin nis-
tu oma ni ku nõu so lek; kin nis-
tu või kin nis tu te plaan ka van-
da ta va töö asu ko has kee mi ga 
ja ka van da ta va töö kir jel dus; 
fo tod ka van da ta va töö asu ko-
hast en ne töö de al gust; ka van-
da ta va töö ee lar ve ning va ja du-
se kor ral as ja ko ha sed koos kõ-
las tu sed või nõu so le kud ka van-
da ta va töö te ge mi seks.

Toe tu se and mi se ot sus tab 
lin na va lit sus. Toe tu se saa ja ga 
sõl mi tak se toe tu se si hi pä ra se 
ka su ta mi se le ping. Ka van da-
tu tu leb el lu viia hil je malt sel le 
aas ta 1. det semb riks ja aruan ne 
esi ta da 3. det semb riks. Toe tus 
maks tak se väl ja hil je malt ühe 
kuu jook sul ala tes nõue te ko ha-
se aruan de esi ta mi sest.

Teet Roo saar
Pär nu lin na va lit su se mee dia nõu nik

Lin na va lit sus toe tab kor te re la mu te hoo vi de kor ras ta mist
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K 
au nis pi du meie oma 
ko dus! 22. veeb rua ril 
ko gu ne si me Ees ti Va ba-

rii gi 101. sün ni päe va pi du li kuks 
kont sert-ak tu seks Tõs ta maa 
rah va maj ja. 

Mi da kin ki da sel päe val oma 
rii gi le? Hea ta va ko ha selt ter-
vi ta si me Ees ti maad lau lu, pil-
li män gu ja tant su ga, pak ku des 
kõr va- ja sil mai lu kõi gi le. Uh ke 
on tõ de da, et sel li se suu re pä ra se 
kont ser di suu da me kok ku pan-
na ja teoks te ha meie oma Tõs-
ta maa ko ha li ke ise te gi ja te ga! 
Suur ai täh kõi gi le, kes sel le üri-
tu se hea toi mu mi se jaoks vae-
va nä gid, oma ae ga ja ener giat 
pa nus ta sid!

Ak tu se amet li ku ma ja vää ri-
ka ma osa na an ti üle va pi mär gid. 
Õn nit le me siin ko hal veel kord 
2019. aas ta va pi mär ki de oma-
nik ke Ül le Tam me ja Vii vi Kar-
le pit ja üht la si tee me tä nu kum-
mar du se aas ta te pik ku se pa nu se 
eest Tõs ta maa kul tuu riel lu.

Tä na me ka n-ö ko gu kaad-
ri ta gust mees kon da, li saks rah-
vus li ke amp su de pak ku jaid: 
Anu Pa gar ja Ja ne ly Ko du köök, 
ning rah va ma ja kau ni te te maa ti-

lis te de ko rat sioo ni de loo jat Jan-
ne Rau da.

Ak tu se amet li ku osa lõp pe-
des ava si me kaks näi tust: “Kau-
nis ema keel” ja Eve ja Kar men 
Kää ri loo dus fo tod, ning see jä rel 
olid pa lu tud kõik tant su le. Ees-
ti 101. sün ni päe va õh tu jät kus 
mõ nu sa ja la kee ru tu se ga meie 
oma an samb li Sir li kaa sa haa ra-
va muu si ka ja rüt mi de saa tel.

Kat ri

101, ole me ik ka veel ole mas! 
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 Teh no loo gia ka su ta mi se on muu tu nud tööl ja 
ka erae lus ai na olu li se maks ning see pa neb va ne-
mad ini me sed kee ru li se mas se olu kor da. Liht sa-
maid prot ses se tu leb ar vu ti ga tä na te ha ju ba pea 
igal töö ko hal. 

Pär nu Kont ser di ma jas toi mub 3. ap ril lil 
Pär nu maa töö- ja kar jää ri mes si ajal ta su ta õpi tu-
ba 50+ va nu ses ini mes te le di gios kus te pa ran da-
mi seks. Di gi tead mi si ja gab BCS Koo li tu se õp pe-
jõud.  

Koo li tu sel õpi tak se ka su ta ma ID-kaar ti, saa-
dak se ai mu mo biil-ID või ma lus test, di giall kir-
jas ta tak se do ku men te ja pöö ra tak se tä he le pa nu 
Ees ti.ee por taa li le ja tee nus te le. 

Hu vi li sed pea vad osa le mi seks kaa sa võt ma 

oma ID-kaar di ja pin-1 ning pin-2 koo did. Li saks 
saab töö tu kas sa ini mes te käest in fot, mil li seid 
ta su ta koo li tus või ma lu si töö tu kas sa pa kub tööl 
käi va te le ini mes te le, kust peaks alus ta ma koo li-
tus te ot si mist ja mi da õpe ta tak se.

Kui ini me ne on vä he malt viie küm ne ne ja saab 
kesk mist pal ka, siis või mal dab töö tu kas sa ta su ta 
lih vi da oma ar vu tios ku si. 

Töö ta va te le ini mes te le pa ku tak se eri ne vaid 
IT koo li tu si – pä ris alus ta ja te le ja ka spet sia lis ti-
de le. In fot koo li tus te koh ta saab aad res silt www.
töö ta jaõ pi.ee

Lau ri Kool
Ees ti Töö tu kas sa 

kom mu ni kat sioo nio sa kon na peas pet sia list

P ä rast fil mi “Tõ de ja õi gus” 
tek kis sel li ne tun ne, et oleks  

veel eda si vaa da nud, sest see oli 
hea film. Mind pa ni mõt le ma 
see, et miks  kü si da tei selt ra ha, 
kui las ta kraa vi te ha en da maa le. 
Ta lu rah vas oli vei der. Sel les fi l-
mis oli kaks pe re meest, kes käi-
sid iga as ja pä rast koh tus. 

Var ga mäel ei pu ha nud mit te 
kee gi, sest kõik  ra ba sid või ma-
li kult pal ju päe vast päe va  tööd 
te ha nii kui das jõud sid. Neil ei 
ol nud ki mi da gi rõõ mus ta vat. 

See fi lm saab mi nult ras va se 
“5+”, sest oli nii hu vi tav ja na tu-
ke vei der.

S ee film oli üli häs ti teh tud. 
Ma ta va li selt sel li seid va na 

aja fil me ei vaa ta, aga see oli 
tõe li selt hu vi tav. Ko gu aeg käis 
min gi su gu ne te ge vus ja igav ei 
ha ka nud, näit le jad olid ka häs-
ti va li tud. 

See fi lm pa ni mõt le ma sel le-
le, kui liht ne on meie  elu prae gu. 
Ku na tööd oli siis nii pal ju, olid 
ka ini me sed mor ni mad, lap sed 
män gi sid roh kem oma va hel, 
nai sed te gid ka ras ket tööd.

M õt le sin pä rast fi l mi sel le-
le, et meie elu on prae gu 

ik ka pal ju liht sam. Ei pea te ge-

ma ras ket tööd, sel le tee vad ära 
iga su gu sed ma si nad. Pal ju on 
are ne nud teh ni ka, trans port, 
me dit siin, ha ri dus. Siis pi di ise 
kar tu leid, vil ja jm toi duai neid 
kas va ta ma, nüüd saab neid 
poest os ta. Ta lu sai pä ran da-
da vaid po ja le. Nai sed te gid ka 
ras ket tööd. Kah ju oli sel lest, et 
And res ei saa nud Pea ru ga üld se 
lä bi ning nad käi sid tih ti koh tus. 

Film meel dis mul le vä ga. 
Vaa tak sin se da hea mee le ga veel 
ja loo dan, et sel le le tu leb ka jär-
ge sid.

K ui ki no saa list väl ja as tu sin, 
oli mõt tes vaid “Vau!” Fil-

mi teos tus oli vä ga rea list lik ning 
häs ti lä bi mõel dud. Need kolm 
tun di möö du sid mär ka ma tu kii-
ru se ga, sest näh tu si su oli köi tev 
ja põ nev. 

Mõ ni st seen oli üp ris emot-
sio naal ne ning kis kus väl ja ka 
pi sa rad. Film pa ni mind mõt le-
ma sel le le, kui pal ju on meil eri-
ne vaid või ma lu si me dit sii ni- ja 
teh ni ka val las, mis nii mõ ned ki 
iga päe va sed toi me tu sed liht sa-
maks muu da vad.

M õt teid pä rast fi l mi vaa ta-
mist. Kas va nas ti tões ti 

saa di nii pal ju lap si? Kas teh ti nii 

pal ju ras ket tööd? Ta va li ne vist 
oli gi see, et teh ti tööd. Eba ta va-
li ne oli see, et riiel di naab ri te-
ga. Kumb ki pe re mees ei jät nud 
tei se kiu sa mist. Nai sed püüd-
sid küll me hi le pi ta da. Lap sed 
said oma va hel häs ti lä bi, nad 
vii sid üks tei se le sae pu ru, lei ba, 
pa kuot si. Rõõ mu dest ja kur bu-
sest ei rää gi tud.

K ui film lõp pes, ei ol nud 
mul eri li si tun deid. Ma ei 

saa öel da, et mul le fi lm ei meel-
di nud, aga sa mas ka ei saa öel-
da, et see eri ti meel dis. Mul le ei 
meel di nud, et see nii sün ge oli, 
sest ma ei usu, et va nas ti pol nud 
üh te gi to re dat as ja. Aga fi l mist 
jäi sel li ne mul je.

M i nu ar va tes oli fi lm pikk 
ja lo hi sev, kind las ti saaks 

lü he malt te ha, näi teks ei peaks 
pi kalt näi ta ma se da, kui das 
lehm so hu kin ni jäi või käi di 
ko hut. Sa mas on fi lm vä ga tõ si-
ne ja rää gib sel lest ajast, kui pol-
nud ma si naid, maal pol nud koo-
le (ha ri dust saa di lin nas), pi di 
nai se või me he leid ma...

S ee fi lm an dis mul le vä ga hea 
et te ku ju tu se sel lest elust, mis 

oli üle sa ja aas ta ta ga si. See fi lm 

oli teh tud nii häs ti, et ilm selt raa-
ma tut lu ge des po leks ea les ki nii 
se da elu et te ku ju ta nud. Pal ju 
oli koh ti na gu tä na päe va elus-
ki. Näi teks naab ri te oma va he-
li ne käi tu mi ne. Ik ka ta he tak se 
pa rem ol la ja kee ra tak se tei se le 
käk ki, et en dal ai na pa rem oleks. 

Kuid oli ka sel li seid koh ti, 
mis pa nid kü si ma, kas pä ri selt 
on ka elus nii, et oled aus ja võit-
led oma õi gu se ni mel, kuid siis-
ki või dab see, kes va le tab ja on 
oma ka su püüd lik. 

Mind häm mas tas, kui das 
va nas ti lap sest saa ti teh ti tööd 
hom mi kust õh tu ni. Tä na päe val 
on ju ba liig, kui kaks tun di peab 
füü si list tööd te ge ma. 

Va nas ti olid ka pal ju kül me-
mad tal ved, prae gu vin gu tak se 
ju ba paa ri mii nusk raa di üle.

Ääre mär kus

 Küll on kul tuu ri nau ti mi-
ne mu ga vaks teh tud. Tõs ta maa 
Mõi sas saab vaa da ta uu si ees ti 
män gu fi l me ja kuu la ta eri-
ne vaid esi ne jaid. Tea ter End-
la mei le ko ha le küll ei tu le aga 
oma bus si ga teat ris se sõi du tab 
küll. 

Märt sis oli meil või ma lus 
vaa ta ta Ja rek Ka sa ri muu si ka li 
„Oli ver Twist“. Eten dus oli hea 
ja häs ti tem po kas. Kõr val rol-
lis as tus üles meie kan dist pä rit 
Joo sep Käär. Soo vi taks se da 
eten dust vaa ta ma min na nii 
noor tel kui va na del.

Mai kuus peaks tu le ma veel 
üks või ma lus bus si ga ot se teat-
ris se sõi ta. Jäl gi ge rek laa me.

Teat ri kü las ta ja

Töö tu kas sa kut sub 50+ va nu ses Pär nu maa 
ini me si töö mes sil ta su ta töö tup pa

Oli ka sel li seid koh ti, 
mis pa nid kü si ma, kas 
pä ri selt on ka elus nii, 
et oled aus ja võit led 
oma õi gu se ni mel, 

kuid või dab see, kes 
va le tab ja on 

oma ka su püüd lik. 

Mõtteid pärast fi l mi “Tõ de ja õi gus
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...oli sel le aas ta ema kee le päe va tu le mus, 
kui iga klass pi di mõt le ma ja kau nilt ku jun-
da tu na kir ja pa ne ma ühe ilu sa lau se. Lau-
sed tu lid ki ilu sad.
1. klass: Ees ti keel on ilus keel ja Ees ti loo-
dus on ilus.
2. klass: Ees ti keel on pü ha keel.
3. klass: Ma ar mas tan Ees tit. 
4. klass: Ees ti maa on kau neim koht, kus 
ela da.
5. klass: Elas kord üks mees, kel lel oli suur 
ni na ees.
6. klass: Krea tiiv ne kärg pe re kä ru tas kuu-
kul gu ri ga kuu le.
8. klass: Tol mu tor mi tõt tu hu ku le mää-
ra tud lae val maa li vad ka hek sa muu si kut 
seit set ba le rii ni, kes kan na vad he le roo sa-
sid uju mis kos tüü me ja mee kar va me si ma-
gu sa väl ja nä ge mi se ga ava raid kü ba raid, ise 

sa mal ajal kul mu de ga viiu li poog na le sil-
ma kir je lik ke au tog ram me kir ju ta des.
9. klass: Soeuu ri ja ja kul la pai vaa ta sid 
kuu var ju tu se ajal vir ma li si, mis sil ler da-
sid na gu klaa si kil lud ning äkit selt kä ra-
tas mu si rull oma mö ku ta va le rull no ka-
le :„Kaua sa hoiad neid ii ri seid oma sel ja 
ta ga?”
10. klass: Ku ning lik lin nu ke si ris tab ju ma-
li kult kuu val gel aa sal.
11. klass: Miks är ga ta, kui võib ma ga da 
na gu kass?
12. klass:  ÕÕ vas tav ÖÖ sorr ÕÕ vas tas 

ÕÕ va kol li jääää re le jää nud 
kuu li len nu tee tun ne li luu gi peal.

13. klass: Ema ing li hääl kõ las imearm sa 
lap su ke se mõt teis. 

Lau sed trük kis õpe ta ja 
Ma ri Lü his te

S ee film oli põ nev ja aren-
dav. Mi nu pea le-fi l mi-emot-

sioon oli sil mi avav, reaal sus ta ju 
kõi gu tav, emot sio naal selt kur-
nav, mee liü len da valt em paa ti-
li ne, kurb, rõõ mus, kaas tund-
lik, tä nu- ja õn ne tun ne, kõi ge-
le uues ti mõt le mi ne. Mi nu le jäi 
sel lest fi l mist vä ga hea ko ge mus 
ja ku lu ta tud kolm tun di oli se da 
väärt.

S e da fi l mi oli vä si tav vaa da ta, 
nii pikk, eba mu gav hak kas. 

Sa mas oli hu vi tav, ku na see oli 
nii na gu pä ri selt va na aeg, vä ga 
rea list lik. Need me hed aja sid 
oma vaid le mis te ga mind va he-
peal när vi. Siia ni on see ol nud 
pa rim ees ti fi lm, mi da ma näi-
nud olen. Mul le meel di vad roh-
kem ac tion-fil mid ja noor te le 
mõel dud fi l mid.

En ne fil mi vaa ta mist ar va-
sin, et mul le see tõe näo li-

selt ei meel di, ku na pal jud va ne-
mad ini me sed olid öel nud: „Teie 
põlv kon da see ei hu vi taks.” või 
„Teie põlv kond nii kui nii ei saa 
sel lest fi l mist aru.” See tõt tu olin 
ül la tu nud, kui hea fi lm see oli 
ning ma ei saa nud sil mi ek raa-
nilt.  Ko gu aeg oli hu vi tav ja vä ga 
pin ge li ne, vä ga häs ti teh tud ka. 

Soo vi tan soo jalt kõi gil eest las tel 
se da vaa da ta, see on vaa ta mist 
väärt.

And res Paas oli vä ga tõ si ne 
ja kin ni ne mees, kes aus tas 

vä ga kõ va töö te ge mist ja Piib lit, 
kust ot sis õi gust. Ta mõt les ai na 
tu le vi ku pea le ja kui das nen-
de lap sed sel le ko ha üle võ ta-
vad, aga unus tas ühe vä ga täht-
sa as ja. Ni melt ar mas tu se, mi da 
oleks pi da nud oma nai se, las te ja 
ko du pai ga vas tu väl ja näi ta ma. 
Sel le pä rast ei taht nud ki kee-
gi sin na jää da, sest nad ise ka ei 
ar mas ta nud se da pai ka. 

Oru Pea ru oli vä ga en da ka su 
peal väl jas, va le tas, va ras tas ja 
kee ras kõi gi le käk ki. Ta ei aus-
ta nud oma naist, lap si ning veel 
vä hem naab ri meest. Va hel tun-
dus Pea ru ka nor maal ne. 

Mi nu lem mik koht sel les fi l-
mis oli see, kui And re se nai ne 
Krõõt, laps sü les, läks vaa ta ma 
aia juur de, mil le Pea ru oli kat ki 
tei nud, et nä ha, mi da tei ne teeb, 
kui sead on te ma ruk ki põl lu le 
läi nud. Need sõ nad, mi da Krõõt 
hüü dis, et si gu ta ga si kut su da, 
kum mi ta vad siia ni mul peas.

9. klas si õpi las te mõt teid 
va hen das õpe ta ja Ma ri Lü his te

s” vaatamist
MÄRTS

Ree de, 29. märt sil kell 17.00 Tõs ta maa rah va ma jas 
Kai li-Lot ta KAL LIG RAA FIA KUR SUS

AP RILL
Kol ma päe val, 3. ap ril lil kell 19.00 Tõs ta maa rah va ma jas 

Tõs ta maa võrk pal li tur nii ri FI NAAL MÄNG

Ree del, 5. ap ril lil kell 12.00 Tõs ta maa mõi sas 
SO LIS TI DE KON KURSS “Muu si ka meid kõi ki seob”

Ree del, 5. ap ril lil kell 19.00 Tõs ta maa rah va ma jas 
Tõs ta maa võrk pal li tur nii ri FI NAAL MÄNG

Kol ma päe val, 10. ap ril lil kell 19.00 
Tõs ta maa mõi sa keld ris 

TEAT RIÕH TU 
Kü las To ri näi te ring On1Tea ter N. Nežda na 

eten du se ga “See, kes avab uk se” 
Eten du se pik kus 1 h ja 15 mi nu tit, va hea ja ta. 

NB! Eten dus ei so bi al la 14 aas tas te le teat ri sõp ra de le.

Lau päe val, 13. ap ril lil kell 21.30 Tõs ta maa rah va ma jas
 TANT SUÕH TU: “Kü la li sed Ma ni jalt ja Phi la delp hiast”. 

Tant suks Ma ni ja Poi sid ja DJ Ri ho Pruul (Cool Pä xe) 
kell 22.00 eten dab Tõs ta maa rah va ma ja näi te ring
N. Si mo ni lü hi näi dendi “Kü la li ne Phi la delp hiast”. 

Pi let eel müü gist 5€, peo õh tul 10€. 

Lau da de ja pi le ti te bro nee ri mi ne Tõs ta maa raa ma tu ko gus 

tel: 44 96184

Es mas päe val, 29. ap ril lil 
JÜ RIÖÖ JOOKS

KUHU MINNA

Kor ral da ja jä tab en da le õi gu se te ha va ja du sel täien du si ja muu da tu si.

Kauni muusikalise kingituse 8. märtsi 
õhtul mõisas tegi Tõstamaa naistele 
ansambel Trio Romansid - suurepärane 
kontsertelamus! Siiras tänu hea publik, 
kes te ikka ja jälle tulete! Maitseelamusi 
pakkusid AnuPagar ja Pootsi veinimõis. 

Üks ilus ees ti keel ne lau se...
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S 
ir vi sin in ter ne tis va nu aja-
leh ti. Ja en da le gi suu reks 
ül la tu seks leid sin, et Tõ he-

las se ole vat ehi ta tud uus koo li-
ma ja.

28. au gus ti 1936. aas ta aja-
le hes Pos ti mees oli il mu nud 
väi ke tea de Pär nu maalt: „Tõs-
ta maa val la vo li ko gu ot sus tas 
1937. aas ta koo li va hea jal ehi-
ta da Tõ he las se uue koo li ma ja, 
mil leks te hak se lae nu 50 aas taks 
ha ri dus mi nis tee riu mi kä su tu ses 
ole va test koo li ma ja de ehi tus fon-
di sum ma dest.”

20. ok toob ri 1936. aas tal 
(sa mal aas tal) tea tab aja leht Uus 
Ees ti oma ar tik lis ju ba uue koo-
li val mi mi sest! Veel gi hu vi ta vam 
on see, et aval da tud on ka uue 
koo li ma ja pilt. Ilus ja uh ke!

30. ok toob ri 1936. aas ta aja-
leht Jär va Tea ta ja tea tab ka oma 
le hes, et Tõ he las ava ti pi du li kult 
uus koo li ma ja. Sa ma fo to gi kõr-
val. Suur hoo ne, ar ves ta des sel-
le ga, et Tõ he la 6-klas si li ses alg-
koo lis õp pis sel ajal kesk mi selt 
60 õpi last.

Usu veel aja leh ti ja aja kir ja-
nik ke!

Eel nev oli aja kir ja ni ke fan taa-
sia, aga kui das oli asi te ge li kult.

Tõ he la Noor soo Selts alus tas 
te ge vust aas tal 1917. Üs na pea 
lei ti, et koo li klas si ruum on kok-
ku saa mis teks ja pi du de kor ral-
da mi seks väi ke, on va ja suu re-
mat saa li. Vii maks saa di kok ku-
lep pe le, et 1874. aas tal val mi nud 
koo li ma ja le (prae gu rah va ma ja) 
tu leb te ha juur dee hi tus. 1931 oli 
pro jekt val mis.

La se me rää ki da Noor soo 
Selt si pro to kol li del.

20. veeb ruar 1933: ”Pär nu 
Maa va lit su se ha ri du se osa kond 
tea tas, et selt si poolt esi ta tud 
Tõ he la koo li ma ja juur dee hi tu-
se plaa ni ei ole Ha ri du se- ja Sot-
siaal mi nis tee rium kin ni ta nud.”

Uue pro jek ti te ge mi se pal ve-
ga pöör du ti Tõs ta maa Val la va-
lit su se poo le.

7. mai 1935: „Tõs ta maa Val la-
va lit sus tea tab, et val la va lit su se 
koo so le kul 3. mail 1935 on vas-
tu võe tud ot sus, kus ne mad ära 
üt le vad Tõ he la alg koo li juur de-
e hi tu se pro jek ti val mis ta mi-
sest ja sel le ga seo ses ole vaist 

ku lu dest ning lu ba vad pro jek ti 
Noor soo Selt sil omal val mis ta-
da, kui selts se da soo vib, mui du-
gi selt si omal ku lul.”

4. ap rill 1936: „Ju ha tus Pär-
nu maa Koo li va lit su se kir ja 
nr. 25 alu sel, kus tea ta tak se, et 
Tõ he la alg koo li ma ja – selt si ma ja 
pro jekt on kin ni ta tud, ot sus tab 
pro jek ti val mis ta mi se ta su arh. 
Me ri väl ja le väl ja maks ta.”

Ko gu aeg käis vil gas te ge-
vus ra ha han ki mi seks. Noor-
soo Selt si põ hi li ne ra ha saa di 
pi du de sis se tu le kuist, vä he mal 

mää ral liik me mak su dest. Selt-
si ma ja ehi tu se heaks kor ral da-
ti „ba saar” peoõh tu, õn ne män-
gu de ja ei ne laua ga. Toi mu sid 
an ne ta tud as ja de müük ja lo te rii.

Si se mi nis tee riu mi loa ga vii di 
lä bi kor jan du sed.

Va li ti küm ne liik me li ne ehi-
tus ko mis jon. Alus ta ti ehi tu seks 
va ja li ke ma ter ja li de ko ha le veo-
ga. Siis tu li või mu muu tus ja see-
jä rel pää ses sõ ja van ker vee re ma 
ja ehi tus jäi gi see tõt tu el lu vii ma-
ta.

Sil vi Rand            

Ole ma tu uus koo li ma ja
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VAI KE LEP PIK 
20.12.1943 – 17.02.2019

JA NEK TUUL MEES 
17.02.1973 – 03.03.2019

NE LE-ELII SE 
RUNT HAL 

22.02.2000 – 04.03.2019

Me mõt teis pü sid sa ik ka, elad eda si sõp ra de seas...

JA NEK TUUL MEEST

mä les ta vad klas si kaas la sed Tõs ta maa Kesk koo li päe vilt.

Kõik jal on jäl gi su töö dest ja te gu dest, 
mi da loo nud sa aas ta te reas.
Elad eda si meel tes ja mõ te tes, 
oled ala ti meie seas. 

Mä les ta me to re dat klas si ven da 

JA NEK TUUL MEEST. 

Aval da me sü dam lik ku kaas tun net te ma pe re le.

Klas si kaas la sed Tõs ta maa koo li päe vilt


