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Spordi valdkonna lähteolukord
Sporditegevust Paide linnas korraldavad SA Paide Spordikeskus, alapõhised eraspordikoolid
ja mittetulunduslikud klubid. SA Paide Spordikeskus asutaja on Paide linn. Sihtasutus
moodustati Paide Linnavolikogu 17. mai 2007 otsusega nr 38. Sihtasutuse ülesandeks on Paide
linna spordielu terviklik juhtimine ja kasutatavate spordiobjektide ja rajatiste ühtne haldamine
ning uute spordiobjektide rajamine. Sihtasutuse tegevust juhib juhatuse liige ja 5 liikmeline
nõukogu.
Sihtasutuse Paide Spordikeskus hallatavad spordiobjektid:
E-Piim Spordihall avati 20. veebruaril 2009 aastal. 1400 m² saal koos 792 istekohaga
võimaldab korraldada erinevaid spordivõistlusi, treeninguid, kontserte, messe jm. Lisaks 180
m² aeroobikasaal, avar jõusaal, 126 m² peegelsaal, 60 m maneež koos kaugushüppekastiga,
tuletõrjeronimissein ja välikaljuronimissein.
Paide Linnavõimla kus on pallimängudeks sobilik saal ja väike maadlussaal . Praegu on saali
peamisteks kasutajateks võimlejad ja trampoliinisportlased. Võimla vajab kaasajastamiseks
remonti, eriti probleemne on hoone katus.
Paide linnastaadion avati 16. septembril 2002.aastal. 400m ringiga 8 jooksurajaga staadionil
on võimalik korraldada võistlusi ja treenida kergejõustikualadel (kaugus- ja kolmikhüpe,
kuulitõuge, kettaheide, odavise, kõrgus- ja teivashüpe).Loodusliku muruga väljakul toimuvad
jalgpallivõistlused ja -treeningud. Pealtvaatajate jaoks on 400 istekohaga tribüün. Paide linna
staadion vajab statsionaarse kastmissüsteemi rajamist ja staadionihoone väljaehitamist.
Paide linna kunstmurustaadion, mõõtmetega 101 x 66 m, avati 21. novembril 2009 aastal.
2016 a detsembris paigaldatud valgustus (250 lx) võimaldab treenida ja võistlusi pidada ka
pimedal ajal ja aastaringselt. Lähiajal vajab väljavahetamist kunstmurukate. Viletsad on ka
riietumis ja pesemistingimused mis toimuvad ajutiselt selleks kohandatud soojakutes.
Paide Gümnaasiumi rekonstrueeritud staadion avati 5.novembril 2009. aastal. Staadionil
on 250m tartaankattega jooksuring koos kahe kaugushüppekastiga, odaviske-, kettaheite- ja
kuulitõukesektoriga. Staadioni kõrval on kaks tartaankattega võrkpalliväljakut ning üks
korvpalliväljak, kus saab mängida ka tennist. Uuendamist vajavad tartaankattega väljakud,
samuti on vaja võrkpalliväljakute tagust aeda kõrgemaks ehitada ja rajada piirdeaed
tenniseväljakule.
Paide ujula 12. oktoobril 1999. aastal avatud Paide linna ujulas on külastajate kasutada 4rajaga 25m ujumisbassein, lastebassein koos veeatraktsioonidega, saun ja jõusaal. 2017 . aastal
rekonstrueeriti hoone katus, kuid samuti on hoone välisseinad ja konstruktsioonid
amortiseerunud.
2017. aastal andis linnavolikogu loa uue ujula ehitamiseks ja ujumisteenuse ostmiseks
eraettevõtjalt.
Paide matkarada, raja pikkus 6 km. Paide matkarada saab alguse staadionite vaheliselt alalt
ning kulgeb Reopalu ja Pärnu jõe kallastel. Raja läbitavus sõltub ilmastikuoludest. Kevadised
suurveed ja pikemad vihmaperioodid muudavad raja kuiva jalaga läbimatuks.
Tänavakorvpalliväljakud asuvad Paide Tehisjärve ääres ja Paide Avatud Noortekeskuse
juures Lai tn 33
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Paide Ülejõe Disc-golfi park – kohalike disc-golfihuviliste ja entusiastide eestvõttel rajati
29.07.2016 Ülejõestaadioni kõrvale disc-golfipark (esialgu kümne korviga, 2017 lisandus 8
korvi).
Talveperioodil külmakraadid olemasolul rajatakse Paide Avatud Noortekeskuse juurde
tänavakorvpalli väljakutele liuväli ja tehisjärve äärde suusarajad.
2017. aastal alustati jäätmejaama juures tehismaastiku terviseraja ettevalmistustega. 2018
aastal on plaanis edasi minna pump track ja BMX rattaradade ehitusega. Planeerimisjärgus on
Pärnu jõe äärse matkatee ühendamine valmisoleva matkarajaga.
Paide tehisjärve ääres olevatel rannavõrkpalli väljakutel on läbi suve võimalik mängida
rannavollet. Väljakuid hoiab korras Paide võrkpalliklubi koostöös Paide Haldusega.
Laste ja noortespordiga tegelevatele koolitusluba omavatele klubidele on rahastamise
põhimõtted kehtestatud Paide Linnavolikogu määrusega. Üks kord aastas antakse välja linna
spordipreemia ja parima sportlase preemia. 2017/2018 hooajal on Paide linnal
esindusmeeskonnad kolmel spordialal: Premium liigas mängiv Paide Linnameeskond
jalgpallis, Credit24 meistrisarjas mängiv Järvamaa võrkpalliklubi võrkpallimeeskond ja Eesti
Meistrivõistluste I liigas mängiv Paide-Viking Window korvpallimeeskond. Kõik
esindusmeeskonnad saavad linnalt tegevustoetust. Esindusmeeskondade kodumängud
meelitavad saalidesse ja staadionile hulgaliselt kodupublikut kaasa elama. Noortespordi
arendamiseks toetab linna kõiki noortega tegelevaid eraspordikoole, kes vastavad
linnavolikogu määruse „Spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide linnas“ nõuetele.
2018. aastal toetab linn pearahaga 12 eraspordikooli, kus treenib kokku 614 Paide linna last.
Klubi

EMV osalejaid

Harrastajaid

kokku

Järva Noorte Maleklubi

6

5

11

Spordiklubi Hotsport

0

20

20

Spordiklubi Maribel

25

24

49

MTÜ Paide Sport

38

0

38

MTÜ Paide Võrkpalliklubi

41

18

59

MTÜ Karateklubi Täht

6

26

32

Spordiklubi Kati

33

19

52

MTÜ Paide Ujumisklubi

6

40

46
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MTÜ Urban Style

0

46

46

Spordiklubi Korrus 3

0

13

13

MTÜ Korvpalliklubi Seitse

43

98

141

MTÜ Paide Linnameeskond 52

55

107

kokku

364

614

250

Tabel nr 7. Laste osalemine spordiklubide tegevuses 2018
Aktiivsed spordiklubid korraldavad mitmeid oma ala populariseerivaid võistlusi ja turniire.
Paide Võrkpalliklubi eestvedamisel toimuvad suvekuudel suvevolle turniirid tehisjärve äärsetel
liivaväljakutel ja võrkpalliklubi sünnipäevaturniir ja sügisturniir, võimlemisklubi Maribel
eestvedamisel ilu- ja rühmvõimlemise võistlused, spordiklubi Kati korraldab trampoliini
võistlusi, Vabatahtlik Tuletõrjespordi Selts korraldab traditsioonilisi tuletõrjespordivõistlusi
„Paide Torn“, korv- ja jalgpalliklubid oma ala populariseerivaid turniire. Traditsioonilised
rahvaspordiüritused on Paide–Türi rahvajooks, nostalgiaturniir võrkpallis, pikamaaujumise
võistlused, Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused, Paide–Türi kevadtriatlon, südamekuu
matkad „Paide liigub“, eelkooliealiste laste rattaralli, Jüriöö rattaretk ja Jüriöö jooks ja kõnd.
Vastavalt eelarve võimalustele toetatakse linna eelarvest ühekordsete toetustega
rahvaspordiürituste korraldamist.
Paide
linna
Roosna-Alliku
piirkonnas
korraldavad
sporditegevust
erinevad
mittetulundusühingud nagu MTÜ Järvamaa Ratsaspordiklubi ,MTÜ Roosna-Alliku
Motospordiklubi, MTÜ Roosna-Alliku Spordiklubi. Roosna-Alliku piirkonnas puudub võimla.
Kooli kehalise kasvatuse tunnid toimuvad rahvamaja saalis. Rahvamaja saalis toimuvad ka
noorte karatetreeningud, võimlemine Piirkonna inimesed kasutavad treeningvõimalusi Paides,
Järva-Jaanis ja Sargveres. Roosna-Alliku Põhikoolil on olemas spordiväljak, samuti on
alevikus olemas mini spordiväljak kunstmuruga, kus on võimalik mängida korvpalli, jalgpalli
ja tennist. Roosna-Alliku tehisjärve ääres on rannavõrkpalliväljak. Traditsioonilised
rahvaspordiüritused on matkamäng „Saan ise looduses hakkama“, vendade Roobade
jalgpalliturniir, jüriöö jooks, rannavolle etapid, motovõistlused ja lauamängude
karikavõistlused.
Paide linna Sargvere piirkonnas tegutseb MTÜ Spordiklubi Sargvere. Pallimängudeks on
võimalik kasutada välispordiväljakut. Sargvere keskusehoones endisest rahvamaja saalist
spordisaaliks ümber kohandatud võimlas käivad koos mehed korv- ja võrkpalli mängimas ja
eakad võimlemas. Aktiivset sporditegevust ei toimu.
Paide linna Tarbja külas lastead kooli hoones on olemas kaasaegne võimla. Võimlat kasutab
lasteaed kool kehalise kasvatuse ja liikumistundide läbiviimiseks. Võimla on alakasutatud ja
aktiivset sporditegevust ei toimu. Endise Paide valla piirkonna traditsioonilise
rahvaspordiüritustena on ainsana elujõuline Matsimäe rattamaraton.

