
TEGEVUSARUANNE 2020 

MTÜ Tarvastu Kool on avalikes huvides tegutsev juriidiliste ja füüsiliste isikute 
vabatahtlik ühendus. Ühingu eesmärgid on Tarvastu kooli arengu toetamine ja 
traditsioonide hoidmine ning jätkamine. 
Oma eesmärkide saavutamiseks oleme 2020. aastal ellu viinud järgmisi tegevusi: 

HEINO PARSI nimeline VII ANIMAFESTIVAL 

 

Heino Pars on öelnud: “Vaimustus on see, mis surub inimese põlvili murule 

otsima rohujuure tasandilt imet ja jagama seda kõike filmikunsti vahendusel 

vaatajatega.“ 

MTÜ Tarvastu Kool eestvedamisel toimus 2020. aastal juba seitsmes Heino 

Parsi nimeline ANIMAFILMIFESTIVAL. 

 



Reedel, 4. detsembril oli festivali lõppüritus- seekord virtuaalmaailmas. 

Oktoobris möödus 95 aastat Heino Parsi sünnist. Meenutasime Mustlast pärit 

animaatorit. Tervituse noortele filmiloojatele saatis  H. Parsi tütar Ene Pars, 

kes soovis osalejatele nutikust ja fantaasiaküllust. 

Parsile mõeldes valiti seekord  töötoa teemaks  legendaarne multifilmi tegelane  

operaator Kõps. Nukufilmi Lastestuudio  virtuaalses õpitoas osales 13 

võistkonda. Neid juhendas Sondra Lampmann. Ta jagas õpetusi, vastas 

küsimustele ja juhendas lapsi ekraani vahendusel. Osalejaid oli Tallinnast, 

Viljandimaalt, Tamsalust ja Võrumaalt. Otseülekandes näidati kõigi õpitubade 

töid ja tegemisi.  

Pärastlõunal jõudis kätte päeva põnevaim ja oodatuim osa- autasustamine.                 

Žürii liikmed kommenteerisid festivalile esitatud filme ja soovisid lennukaid ideid 

edaspidiseks. Elevust tekitas nominentide ja laureaatide väljakuulutamine. 

Tutvustati võitjaid ja  videosilla vahendusel said lapsed jutustada, kuidas nende 

multikas sündis. Selle aasta võitjateks osutusid:  

Lasteaia arvestuses  Viljandi valla lasteaed Päikesekiir „Püüa kinni - ära maga!“. 

I- III klasside arvestuses Tarvastu Gümnaasiumi 1. H klass „ Meile meeldib 

sport“.                                                                                                                                         

IV- VI klasside arvestuses Rocca al Mare Kool „Heategu ununeb“.                             

Täiskasvanute arvestuses Tarvastu Lasteaed Soe maja „Soe 

sügisolümpiamängud 2020“.                                                                                         

Viljandi valla eripreemia sai Tamsalu Gümnaasium „Kiiremini, kõrgemale, 

kaugemale“.                                                                                                                                   

MTÜ Tarvastu Kool eripreemia pälvis Viljandi valla lasteaed Päikesekiir  

„Päikesekiir on matkasell...“.                                                                                                

Rahvalemmikuks osutus online hääletusega Parksepa Keskkool "Jänese päev"          

Kuulutati välja VIII ANIMAFESTIVALI teema „ LOODUSE MUINASJUTT“.            

Kokkuvõte H. Parsi nimelisest VII ANIMAFESTIVALIST 

https://www.animafestival.ee/ 

Meediakajastused:  

"Viljandi Valla Teataja" jaanuar 2020 
Viljandi valla koduleht https://www.viljandivald.ee/ 
Tarvastu Gümnaasiumi koduleht https://tarvastu.vil.ee/ 
mitmed postitused Facebooki gruppides 
festivali koduleht https://animafestival.ee 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.animafestival.ee%2F%3Ffbclid%3DIwAR3pYKB1CvNmZ_yY-izSlG1mwPG10qyqmP3CHX2ckY1uKcemvCN8T68NkKA&h=AT1r2OJCcv0A_Sy_s0YXsCa9xyTcbPt7gLHjWVmMxnhgI2bv--XPQPWSVZO8nYmJmyxz6exwa4l-gENQm3rP0GHx4QydyA9GvwZ4vb2nrsOVtJ9rsgX7HNugNLuYJMWn4l2y5uwrM4t079maa1ig&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3Ib8GoaHtV6rMqzFZL42LOvOIDXv95_4fQSCtOcGXJ2umQwgOs0k6Z3KuiHavlkvnXhxL7TG5xTb7MQCmlRgUsF44eZwZq-7s6HOY54vM6vDhzKKgJuAe_GJd_bYHWE-BkP4hFFu3dVSLi0IkrNqqHSuzdQBFeLn8
https://animafestival.ee/


VÄIKESE  MULGI KULTUURIKOHVER 2 

VÄIKESE MULGI KULTUURIKOHVRISSE 2 mahtusid TARVASTU IV TALVINE 

TANTSUPIDU, mis toimus Tarvastu Gümnaasiumi õuealal ja millest said osa 

kogukonna tantsuhuvilised- lasteaialastest memmedeni. Tantsiti mulkide loodud 

rahvatantse. Koos peeti talvepiknik, kus pakuti kuuma teed magusa meega ja 

mulgi korpi. Eesti Põllumajandusmuuseumi muuseumitunnis VILJATERAST- 

LEIVANI saime teada, kuidas vanasti vilja külvati, lõigati, tuulutati, jahuks 

jahvatati. Tegime üheskoos läbi leiva valmistamise etapid. TARVASTU 

KULTUURIPÄRLID- tutvusime Tarvastust pärit kultuuritegelaste eluloo ja 

loominguga. Mängisime kultuuriloolisi lauamänge. Valmistasime järjehoidja, 

kujundamisel kasutame mulgi arhailisi mustreid. SÕNA KÕLA- äratasime huvi 

pärimuse vastu, meelitasime lapsi ja õpetajaid lugude märkamise, kuulamise ja 

jutustamise juurde. Eesti rahvajutte vestis Piret Päär. Muuseumitund ERM-is 

RAHVUSLIKUD MÄNGUASJAD- saime teada, millised olid talulapse 

mänguasjad. Poisid meisterdasid endale karjapoisi oksalooma ja tüdrukud riidest 

nuku. LASKE SISSE MARDI- KADRISANDID, rääkisime mardi-kadripäeva 

kommetest, mardi-kadri perekonnast ja õppisime selgeks vajalikud mardi-kadri 

laulud ning tantsud. ANIMEERITUD RAHVAJUTUD- alustasime Eesti 

rahvajuttude animeerimisega. Projekt VÄIKESE MULGI KULTUURIKOHVER 2 

täitis oma eesmärgi. Õpilased said teadmisi paikkonna pärandkultuurist. Läbi 

erinevate tegevuste väärtustasime Mulgimaale omast elulaadi, kultuuri, keelt ja 

meelt.  

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    

Meediakajastused: 

Tarvastu Gümnaasiumi koduleht https://tarvastu.vil.ee/                                                                                                                                                
mitmed postitused Facebooki gruppides                                                                       
SAKALA 17.11.2020        



                                                                                                                                                                                                                                                            
RAHVUSVAHELINE PROJEKT - READ TO ANIMATE 
 
Toetasime projektiga seotud tegevusi.  
Toimusid erinevad animatsiooni õpitoad.   

https://youtu.be/aax3bSdN9to  

https://youtu.be/3nt3fs-e0FY  

 

LASTE JA NOORTE ÕPPEKAVA TOETAVATE TEGEMISTE ja HUVITEGEVUSE 

TOETAMINE. 

MTÜ Tarvastu Kool on koordinaatoriks loodusõppeprogrammide edastamisel ja 

elluviimisel. Toetasime õppeprogramme, mis toimuvad väljaspool kooli. 

(muuseumiõpe, õuesõpe jne), sõite teatrisse ja heategevusüritustele 

(kunstimuuseum, kontserdid). 

 

  

Oleme teostanud otseülekandeid erinevatest kooliüritustest, Tarvastu piirkonna 

üritustest ja Viljandi Vallavolikogu istungites 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/aax3bSdN9to
https://youtu.be/3nt3fs-e0FY


KOGUKONNA SPORTLIKU TEGEVUSE ja LIIKUMISHARJUMUSTE 

TOETAMINE                                                                                                                        

Reipalt koolipinki-  liikumispäev 

 

Tarvastu noorte talvine tantsupidu                       

 

https://youtu.be/JHNoAT5keFE     

 

 

 

https://youtu.be/JHNoAT5keFE


STIPENDIUM TARVASTU TRAGI 

MTÜ Tarvastu Kool poolt välja antava Andrea Flügge - Ahlers mälestusfondi                                   

200 € stipendiumi Tarvastu Tragi sai 2020. aastal  INGANORA MAKKO.                

Stipendium on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea 

õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi. 

 

 

 

 


