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Paide linnapreemiate laureaadid 2015
Hariduspreemia laureaat - Paide
Ühisgümnaasiumi eesti keele ja
kirjanduse õpetaja Anne Kivimäe
Anne
Kivimäe
töötab eesti keele ja
kirjanduse õpetajana 1983. aastast alates. Praegu õpetab
ta 7.- 12. klasse. Ta
on välja töötanud
ainekavad kõikidele
gümnaasiumiklassidele. Tal on selge ülevaade olukorrast, oskab näha probleeme ja
raskusi, tunneb hästi oma õpilasi ning oskab valida õigeid ja otstarbekaid õppimisstrateegiaid. Ta kasutab tunnis julgelt kaasaegseid metoodikaid: rühma-ja paaristöid,
ajurünnakuid, intervjuusid, rollimängu ja
väitlust. Ta viib vajadusel tunde läbi arvutiklassis kasutades erinevaid tarkvara programme.
Aastaid on ta juhendanud kooli ajalehe
väljaandmist. Ajalehe tase on aasta-aastalt
tõusnud ja iga uue numbri ilmumine on
sündmuseks koolielus. Ajalehe väljaandmise ümber koondub rida aktiivseid noori,
kelle hulgast nii mõnigi on läinud ajakirjandust õppima. Vabariiklikul koolilehtede konkursil on nii leht tervikuna kui õpilaste kaastööd pälvinud tunnustust.
Igal aastal valmib Anne Kivimäe juhendamisel terve rida eesti keele ja kirjandusalaseid, kodu-uurimuslikke ja meedia
valdkonna uurimistöid, millest parimad
on esitatud vabariiklikku vooru. Ta on
pikaaegne Järvamaa emakeele – ja kirjandusõpetajate ainesektsiooni juht. Anne Kivimäe on oma kolleegide hulgas tunnustatud õpetaja ja valiti 2009. aastal kooli
Aasta õpetajaks.
Kultuuripreemia laureaat - Paide
Huviteatri looja ja hing Erich Einstein
Erich Einstein asutas Paide Huviteatri 20 aastat tagasi. 2015. aastal valmistus
Erich ja Paide Huviteater hoolega ette Ees-

ti Harrastusteatrite riigifestivali,
mis jõudis Paidesse tänu tema
tublile toimetamisele.
Paide Huviteater alustas tegevust 1996. aastal tükiga „Mardus, Mjääu!”.
Aastate jooksul on Huviteater rõõmustanud publikut etendustega nagu „Hans Hädavares”, „Naised ja viin”, „Ristumine peateega”. 2009. aastal pälvis Paide Huviteatri
„Karu” (lavastaja Erich Einstein) publiku
lemmiku tiitli Kuhjavere teatripäevadel.
2010. aastal tunnistati Einstein samas
parimaks lavastuses „Palju õnne argipäevaks”.
2015. aastal nägi üle aastate taas ilmavalgust A.Tšehhovi „Karu”, mis kandideeris edukalt Harrastusteatrite Riigifestivalile
Paides, osutudes valituks 19 parima trupi
hulka.

Spordipreemia laureaat - KK7
eestvedaja ning spordientusiast
Janno Viilup
Janno Viilup on
MTÜ Korvpalliklubi Seitse (KK7)
juhatuse esimees ja
Paide korvpallielu
eestvedaja. Tema
juhtimisel on Paide
esindusmeeskond
Viking
Window
edukam kui kunagi varem. Sel aastal
jätkatakse mängudega kõrgeimate kohtade
nimel. KK7 töös on Janno panus korraldaja ja nõuandjana hindamatu. Paljud suured
üritused on teoks saanud tema juhtimisel ja
ta annab alati nõu igapäevastes küsimustes
ja treeningutes. 2015. aastal oli Janno KK7
juhatuse aktiivne liige ja alates sellest aastast
on ta klubi juhatuse esimees ehk president.
Paide spordiellu on ta oma panuse andnud

ka sihtasutuse Paide Spordi- ja Tervisekeskus
nõukogu esimehena. KK7 on 2015. aastal
olnud aktiivsem kui kunagi varem. Klubiga
on liitunud uusi inimesi ja sellega on kaasnenud uus energia. Suurt tööd on tehtud
korvpalli ja sportlike eluviiside tutvustamisel
ja populariseerimisel laste, noorte ja täiskasvanute seas. Kui kevadel osales KK7 treeningutel spordihallis 50 last ja lasteaias 30, siis
sügisel on spordihallis treenijaid juba 90 ja
lasteaias 10. See tähendab, et tõsisemate treenijate arv on sisuliselt kahekordistunud.
Parim sportlane - Krete Kaasik
Krete Kaasik osaleb Paide Võimlemiskoolis rühmvõimlemise
ja
trampoliini treeningutel. Rühmvõimlemisega tegeleb Krete juba 12
ning trampoliinihüpetega 7 aastat. Nädalavahetustel osaleb Krete Tartu BG trampoliinitreeningutel. 2015. aastal esindas
Krete trampoliinvõimlemises Eestit Noorte MM-l Taanis ning juba 2016. aasta kevadel on ta ka kindel Eesti esindaja Noorte
EM Hispaanias.
Tulemusi 2015.a:
V Paide linna lahtised meistrivõistlused
batuudihüpetes - 1. koht
X rahvusvaheline SK.Biomechanics Group
Kevadturniir Tartus-1. koht(individuaal);
2. koht(sünkroon)
III Eesti meistrivõistlused batuudihüpetes1. koht
Spordiklubi Piruetas rahvusvaheline turniir 2015 Leedus 1. koht
Tartu lahtised meistrivõistlused batuudihüpetes - 1. koht(individuaal); 1.
koht(sünkroon)
II Eesti karikavõistlused batuudihüpetes1. koht
Noorte MM Taanis, Odenses- 49. koht
individuaalhüpetes (82 osaleja seast), 20.
koht sünkroonhüpetes.

Paide linna „Andekas laps“
sihtkapitali preemiasaajad 2016
• H. Hanssoo Malekool
• Kristofer Nilp, PÜG 9.B
• Robin Randrüüt, PÜG 3.A
• Shrek Tankler, PÜG 7.B
• Emili Liis Osula, PÜG 6.B
• Krete Kaasik, PÜG 9.B
• Robin Oja, PG 11
• Samuel Ehman, PG 8.B
• Rene Münzer, PG 7.B

• Jan Margen Vau, PÜG 11.
• Ivar Salm, PÜG 8.A
• Heigo Tornik, PG 8.B
• Geili Kruusimaa, PÜG 12.B
• Martin Leotoots, PG 7.B
• Linda Blande, PG 9.A
• Maivo Sirelbu, PG 5.A
• Patricia Matrov, PÜG
• Frank Gennert Osula, PG 11

Paide linna tublisid lapsi ja noori toetava
Hillar Hanssoo pärandvara põhjal loodud
sihtkapitalile „Andekas laps“ saavad annetusi teha kõik soovijad, arveldusarve SEB
Pangas on EE421010030228771016.

Aprill

02.04 Paide linna laste lauluvõistlus „Lauluhäll” kultuurikeskuses
03.04 Kohtumisõhtu “Paidest pärit” kultuurikeskuses
16.04 Noorte omaloomingu konkurss „Südamelaul” kultuurikeskuses
16.-23.04 Arvamusnädal
20.04 Orienteerumismäng „Seitsme silla seiklus”
21.04 Paide ajaloo- ja visioonikonverents Järvamaa muuseumis
22.-23.04 Neljakuningatee jalgrattaretk Padiselt Paidesse
23.04 Nelja Kuninga Päev ja jürilaat Keskväljakul
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Paide linnavolikogu
18.02.2016 istungi
kokkuvõte
• Kinnitati kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks.
01. jaanuaril 2016 jõustus uus sotsiaalhoolekande seadus. Kuni 31.detsembrini 2015
kehtinud sotsiaalhoolekande seaduse alusel
kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste
määrused tuleb viia 01. jaanuaril 2016 kehtima hakanud sotsiaalhoolekande seadusega
kooskõlla hiljemalt 01. aprilliks 2016. Võrreldes seni kehtiva määrusega käesolevas määruses sisulisi muudatusi ja piirmäärasid tõstetud ei ole. Muudetud on ainult preambulis
olev viide määruse andmise alusele.
• Kinnitati Paide linna eelarvest makstavate
toetuste piirmäärad:
Lapse sünnitoetuse määr 400 eurot.
Esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse suurus 100 eurot.
Õppetoetuse taotlemise piirmäär on 180 eurot pereliikme kohta (senine piirmäär 150)
Toitlustustoetuse taotlemise piirmäär on 180
eurot pereliikme kohta (senine piirmäär 150)
Määruse vastuvõtmisega suurendati õppeja toitlustustoetuse piirmäära 30 euro võrra.
Teiste toetuste piirmäärad jäid samaks. Määrus jõustub 01. aprillist 2016.
• Paide linna koolivõrgu ümberkorraldamine.
Paide linnavolikogu otsustas lõpetada Paide Gümnaasiumi ja Paide Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmetes õppetöö alates
31.augustist 2018 ning alates 01. septembrist 2018 jätkata põhihariduse andmist Paides kahes põhikoolis.
• Pearaha suurused Paide linna laste ja noorte treening- ja võistlusspordialase tegevuse
toetamiseks 2016. aastal.
Paide linnavolikogu otsustas kinnitada Paide
linna laste ja noorte treening-ja võistlusspordialase tegevuse toetamiseks 2016. aastal
alljärgnevad pearaha suurused:
1) I grupp laps/noor, kes osaleb Eesti meistrivõistlustel 226 eurot aastas
2) II grupp laps/noor, kes tegutseb spordiklubis,
kuid ei osale Eesti meistrivõistlustel 166 eurot aastas
• Maa taotlemine Paide linna munitsipaalomandisse.
Paide linnavolikogu otsustas taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas
asuv, ligikaudu 760 520 m² suurune terviseraja ning haljasala-parkmetsa alune maa-ala
Pärnuvälja tn 21. Kõnealuse maa-ala munitsipaliseerimine on oluline kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmiseks. Maa-alal asub
matkaraja ja haljasala-parkmetsa alune maa.
Terviserada on juba aastaid olnud kasutuses
loodusõpperajana nii lasteaialastele kui ka
kooliõpilastele. Samuti saavad seda ca 6 km
pikkust rada kasutada linnakodanikud jalutamiseks ja tervisespordi harrastamiseks.
• Kohanime määramine.
Paide linnavolikogu otsustas määrata Paide
linnas Soo ja Kure tänavate piirkonnas asuvale liikluspinnale kohanimeks Kanarbiku
tänav. Kõnealune liikluspind oli enne kohanime määramist tuntud paralleeltänavana ja
selle tänava äärde jäävate maaüksuste aadressid olid praktikas adresseeritud Kure tänavanime järgi (Kure tn 4, Kure tn 6 ja Kure tn 8).
• Paide linnas, Rüütli tn 40 asuva vallasasja ja
sellel paikneva vallasvara sundvõõrandamise taotluse esitamine.
Paide linnavolikogu otsustas taotleda Paide
linnas, aadressil Rüütli tn 40 asuva vallasasja
(ligikaudne pindala 2864 m²) ja sellel asuva
eraisikule kuuluva vallasvara sundvõõrandamist Paide linnale. Sundvõõrandamise eesmärgiks on võõrandada Rüütli tn 40 vallasasi
ning sellel paiknev vallasvara, et kõrvaldada
seeläbi ümbrust kahjustav ja varisemisohtlik
ehitis, mis kujutab endast ohtu nii lähedal
asuvatele naaberkinnistutele kui ka teistele
kõrvalistele isikutele.
• Loa andmine riigihanke hankemenetluse
läbiviimiseks.
Paide linnavolikogu otsustas lubada Paide
linnavalitsusel viia läbi riigihanke hankemenetlus Paide linnavalitsuse, linna hallatavate asutuste ja linna poolt asutatud sihtasutuste (sihtasutus Paide Haldus, sihtasutus
Paide Spordi- ja Tervisekeskus, sihtasutus
Ajakeskus Wittenstein) kuni järgneva nelja
majandusaasta (2016. -2019. a) aruannete
audiitorteenuse osutamiseks audiitori leidmiseks ja kümne tunni ulatuses audiitori
konsultatsiooniteenuse osutamiseks Paides.
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Pannkoogihommik ja kevad
Siret Pihelgas
Linnapea

26.

märtsil saab mul linnapeana ametis oldud
üks aasta, linnavalitsusel täitub see 2. aprillil. Mul on hea
meel, et oleme selle aja vastu
pidanud, arvestades, et kahel eelmisel linnavalitsusel jäi
aeg veelgi lühemaks.
On tegelikult tragikoomiline, et
räägime ühest aastat kui mingist pikast perioodist, mis tegelikult on ju
ikkagi väga lühike aeg, arvestades,
et ühe linna, maakonnakeskuse,
arendamine ja pidamine ei käi nädalate ega kuudega, vaid aastatega.
Ei hakka siin loetlema aasta jooksul saavutatud edulugusid ega ebaõnnestumisi, neid on olnud mõlemaid, see on ka loomulik.
Mul on siiralt hea meel, et meie
neljaliikmeline linnavalitsus teeb

konstruktiivset tööd ning valmistab ette volikokku jõudvad eelnõud
lähtudes sisulistest vajadustest, mitte poliitikast, seda enam, et pooled
meist on linnaametnikud ega kuulu
erakondadesse.
Tunnistan ausalt, see aasta pole
olnud lihtne. Kujutage ette, et tahate teha lastele pühapäeva hommikul pannkooke, maasikamoosiga ja puha. Tainas on segatud ning
panngi tulel. Siis ilmub, ei tea kust,
nagu Eesti muinasjuttudes, ahjualune ning tunneb huvi, kas tainas
on ikka õigesti tehtud. Proovib seda ja ütleb, et vaja vedelamaks teha.
Lisan siis piima juurde. Siis uurib,
kas munakoored said ikka korralikult puhtaks tehtud. Võtan munakoored prügikastist välja ning
näitan, et said küll. Vaevalt saad esimese koogi pannile, kui ahjualune
nõuab, et näitaksin talle poest toodud piima ja muna ostutšekki. Jätan koogi pannile küpsema ning lähen rahakotti otsima, sest tšekk seal
vahel. Jõuan sellega tagasi ning ulatan küsijale. Vaevalt saan mõelda,
et nüüd saan küpsetamisega jätka-

ta, kui ahjualune pistab mulle kätte
paberi ja pliiatsi, et ma põhjendaks
oma ostuvalikut, miks munakoored
pole täiesti puhtad ning miks tainas
liiga paks oli. Asun siis vastu vaidlemata kirjutama, et olla viisakas.
Kui valmis saan, on ahjualune kadunud ning köögist tuleb kõrbelõhna. Kook oli loomulikult selle aja
peale kõrbema läinud, vähe sellest,
ka pann oli rikutud. Vabandasin
pere ees ning leppisime võileibadega. Kompensatsiooniks viisin lapsed pärast pizzat sööma ning lubasin õhtul kauem üleval olla.
Kevad on käes, vähemalt astronoomiliselt, ning Kevadpealinnagi tervitamas käidud. Türi on õide puhkemas ja Kevadpealinna vastutavat
koormat kantakse seal uhkusega. Türi
linn on meile olnud selles osas eeskujuks ning tänavu tahab ka Paide linn
lilleiluga silma paista. Seda enam, et
tähistame oma juubeliaastat.
Uskumatu, aga ligi veerand on
sellestki aastast juba möödunud,
käes on viimased märtsikuu päevad. Alles me tähistasime aastavahetust ning Eesti Vabariigi sünni-
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päeva. Algamas on linnavalitsuse
teine aastakäik, loodan, et säilitame
oma tegutsemistahet ja optimismi.
Ees ootab muu hulgas uue perekodu sisustamine ja sissekolimine
ning Maanteeameti teeremont, samuti ragistame ajusid teiste suurte projektidega, et remontida teid
ning rajada atraktiivset muusemikeskust. Vastu kevadet oleme saanud uue särasilmse noortevolikogu
koosseisu ning SA Paide Spordi- ja
Tervisekeskus uue juhi. Soovin neile edu uutes ülesannetes. Et märts
on ka teatrikuu, on paslik mainida,
et käisin hiljuti Lavakunstikateedri
tudengitel külas kuulamaks maad,
kas noored teatritudengid oleksid
huvitatud Paides töötamisest. Ning
nad olid seda. Meie suur teatrisaal
on neid igatahes ootamas ja valmis
kõigeks, olgu tegemist siis ooperi,
balleti, monotüki või moedemonstratsiooniga. Seda viimast tõestas
taaskord hiljutine MoeP.A.R.K., et
Milano ja Pariisi kõrval võib moelinnaks sobida ka Paide, kui on ainult tegijaid ja endasse uskujaid.
Kaunist kevadet kõigile!

Siseministeerium tunnustas Paide linna abipolitseinike toetamise eest

S

iseministeerium tunnustas
1. märtsil siseturvalisuse
tunnustusüritusel
Tallinnas
Paide linnavalitsuse tegevust
Järvamaa abipolitseinike toetajana.
“Järvamaal on abipolitseinike read
olnud seni hõredad ning toetus nende tegevusele kasin. Kui Paide politseijaoskonna juures tegutsevad
abipolitseinikud juba aasta eest teavitasid vajadusest täiendava varustuse ostmiseks, hakati koos otsima lahendust lisaraha leidmiseks. 2015.

a tuli appi Paide linn. Abipolitseinikud soovisid oma töö paremaks
korraldamiseks paikades, kuhu autoga ligi ei pääse ja jalgsi patrullimine ei ole efektiivne, kasutusele võrra
ATV. Masina vajalikkust põhjendati ka sooviga abipolitseinike kaasamise võimaluste laiendamisega, et
koostööd teha ka suuremate spordi
ja vaba aja sündmuste turvamisel ja
julgestamisel ning seda mitte ainult
Paide linnas, vaid kogu Järva maakonnas.
Kuigi abipolitseinikud said suure

toetuse ATV soetamiseks kogukondliku turvalisuse toetusprogrammist,
jäi kolmandik vajalikust summast
puudu. Paide linn leidis võimaluse toetada abipolitseinike tööd ning
eraldas puuduoleva summa. Paide
linn on maakonnas olnud seni suurim abipolitseinike tegevuse toetaja.
2015.a toetati ka koolituste korraldamist, inventari soetamist ja patrullreidide jaoks kütuse ostmist.
Lisaks mitu aastat kestnud rahalisele toetusele tehakse suurt koostööd
ka linna turvakaamerate võrgustiku

arendamisel ja kaamerapildi jälgimisel. Ainuüksi turvakaamerate võrgustiku arendamine väärib tunnustust,
kuid kiitust väärib ka koostöö- abipolitseinikel on pidev ligipääs kaamerate otsepildile.
Abipolitseinikud on kaasatud ka Paide linna erinevate alaliste komisjonide
töösse, nende arvamustega arvestatakse
ja koostöös püütakse lahendada tekkinud kitsaskohad ning ennetada riske,”
seisis ettepanekus. Järvamaal tegutseb
hetkel 22 abipolitseinikku.
Paide LV

„Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste.“

A

javahemikul 17.03.201416.03.2016 viisime Paide Avatud Noortekeskuses ellu
projekti „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste.“
Projekti eesmärk oli parandada läbi
noortekeskustele loodud spetsiaalsete
meetmete 7- kuni 26-aastaste noorte
heaolu ja kaasatust.
Programmi raames toimub tihe
koostöö partneriga, et valida ja kohandada tõhusaid huvipõhiseid meetmeid (nt seikluskasvatus, draamaõpe).
Suur rõhk oli laste ja noorte sotsiaalsete oskuste arendamisele suunatud tegevustel (huvitegevus, laagrid).

Projekti raames toimub koostöö
kohalike omavalitsustega ning sidusvaldkondade spetsialistidega (lastekaitse, sotsiaaltöö, haridus jm), ühiselt
koordineeriti kohalikul tasandil valdkondade üleseid tugi- ja võrgustikusüsteeme.
Projekti toel korraldasime ühisüritusi koolidega (huvitegevuse päevad
noortekeskuses ja koolis koos Paide
Huvikeskusega) samuti aitasime mitmel aastal korraldada üle-linnalist Lastekaitsepäeva. Tegutseb tehnikagaraaz,
kus asjahuvilistest noored õpivad autosid ja muid tehnikavidinaid parandama. Toimus väga vahva koostöölaager „Südames ja mere taga“ Paide,

Loksa ja Emmaste noortekeskuste
vahel, kus osales igast omavalitsusest
8 last vanuses 8-12 eluaastat. Lisaks
sellele toimus erinevaid teemapäevi:
meisterdamine, sport, tähtpäevade tähistamine, karjäär, ilu ja makeup jne.
Korraldasime koostöökohtumisi erienevate spetsialistega, et leida lahendusi
noori puudutavatele probleemidele.
Projekt oli rahastatud Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) toetuste
programmi „Riskilapsed ja –noored“
avatud taotlusvoorust 2014 – 2016.
Programmi viisid üheskoos ellu
Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks

oli Eesti Noorsootöö Keskus ning
partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste
Liit. Lisainfo programmi kodulehelt
www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja
Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored
Margit Udam
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja

Alustas noortevolikogu
teine koosseis

T

egevust alustas Paide linna noortevolikogu teine koosseis, mille liikmed selgusid
läbi valimiste Paide linna koolides ja noortekeskuses.
Esimese koosseisu liikme ning noortevolikogu koordinaatori Riin Luksi sõnul oli soov koosseisu pääseda noorte
seas väga suur ning tuli teha valik. “Uus koosseis on vähemasti sama aktiivne, kui on olnud senine ning pean mainima, et liikmeskond on muutunud nooremaks. Üks esimesi
ülesandeid on värsketel liikmetel Paide arvamusnädala korraldamine, mis toimub 16.-23. aprillil,” ütles Luks. Esimeheks valiti Sabine Krais, kes oli ka esimeses koosseisus, ning
aseesimeheks Johanna Tuisk. Foto: erakogu

Teine koosseis: Paide Ühisgümnaasium: Johanna Tuisk, Kaur Pennert, Sabine Krais, Birgit
Suurorg
Paide Avatud Noortekeskus: Serkko Vasli, Carmen Breemet, Rauno Jüristo, Meeri Kätriin Voolaid
Paide Gümnaasium: Samuel Ehman, Hans Artur Ehman, Crislyn Saviste, Damaris Ly Tambla
Järvamaa Kutsehariduskeskus: Birk-Jörgen Jalakas, Ege Mätlik
Täiskasvanute Keskkool: Kerda Uutar
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Paide linn jätkab tulevikus kahe põhikooliga

P

aide linnavolikogu otsustas oma 18. veebruari istungil lõpetada Paide Gümnaasiumi ja Paide
Ühisgümnaasiumi gümnaasiumiastmetes õppetöö alates 31. augustist 2018 ning
alates 01. septembrist 2018
jätkata põhihariduse andmist
Paides kahes põhikoolis.
Paide abilinnapea Ülle Leesmaa
sõnul oli volikogu otsust vaja selleks, et haridus- ja teadusministeerium saaks alustada riigigümnaasiumi loomist Paides. “Oleme
linnavalitsuses seda meelt, et mõistlikum on jätkata kahe eraldi põhikooliga kui kahe koolimajaga ühtse
juhtimise all. Seda meelt on olnud
ka kõik huvigrupid, kellega teemat
arutanud oleme - õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Oleme andnud riigile sellega kindla sõnumi,
et Paide linn gümnaasiumihariduse andmisega ei jätka, see ülesanne

jääb 2018. aasta sügisest juba riigigümnaasiumi kanda, “ ütles Leesmaa. Otsus ei puuduta Paide Täiskasvanute Keskkooli tegutsemist,
kus keskhariduse andmine jätkub
ka pärast riigigümnaasiumi tulekut. Paide linna koolivõrgu ümberkorraldamise eesmärk on kindlustada Paide linna lastele kvaliteetne
põhiharidus.
Linnavalitsus on lähtunud
järgmistest põhimõtetest:
• Muutuste elluviimisel lähtume
eelkõige lapse huvidest ja hariduse
kvaliteedist.
• Praegu olemasolevas rekonstrueeritud Paide Gümnaasiumi hoones
ei ole kaasaegset õpi- ja töökeskkonda 800 õpilasele ja ca 80 õpetajale.
Kool ei tohi olla ülerahvastatud
• PÜG hoone (Kooli 1) vajab rekonstrueerimist või lammutamist
ja kaasaegse energiasäästliku koolihoone ehitamist.
• Õpilaste õpikeskkond ei tohi

muutuda halvemaks, säilima peaksid koolide vaimsus ja traditsioonid.
• Õpetajate töökeskkond ei tohi
muutuda halvemaks.
• Tugisüsteemid peavad muutuma
paremaks ja õpetamisel peab lähtuma lapse individuaalsest arengust.
• Oluline on arvestada hariduslike
erivajadustega lastega ja luua neile
parimad õppimisvõimalused (väikeklassid)
• Peame olema valmis õpetama lihtsustatud õppekavaga lapsi, kes praegu õpivad riigi erikoolides
• Peame olema valmis pärast omavalitsuste ühinemist õpetama teistest valdadest tulevaid lapsi.
Huvigruppide argumendid
kahe eraldi toimiva põhikooli
otsuse kujundamisel olid
järgmised:
• Ühtse juhtimise alla viimine ei
too rahalist kokkuhoidu, kuid lõhub toimiva organisatsiooni.
• Ei leitud ühtegi argumenti, miks

on kahe suure toimiva kooli ühtse
juhtimise alla viimine parem, kui
kaks seni hästi tegutsevat omanäolist kooli.
• Kõige pingevabam lahendus nii
õpetajatele kui õpilastele.
• Säilib kaks omanäolist ja oma
traditsioonidega kooli, säilib minu
kooli tunne - õpilased, lapsevanemad , õpetajad on oma praeguste
koolidega rahul.
• Õpilastel on võimalik valida kooli ja mitte ainult elukoha läheduse tõttu vaid ka traditsioonide ja
muude näitajate põhjal.
• On hea, kui koolis on erivanuses
lapsed, tekib omavaheline sünergia
(nn väikesed õpivad suurematelt
jne). Õpetajad ei pidanud mõistlikuks varianti, kus ühes majas on
ainult teismelised ja teises ainult
algklassiõpilased.
• Omavalitsus ei pea kulutama
raha õpetajate ega tugipersonali
koondamisele.

Paide linnavalitsus annab üürile kultuurikeskuse kohvikuruumid

E

esmärk on leida hea koostööpartner Paide Kultuurikeskuses toitlustusteenuse
osutamiseks ja majas toimuvatest üritustest osavõtjate
teenindamiseks, annab Paide
Linnavalitsus eelläbirääkimistega pakkumise korras tähtajaliselt ja sihtotstarbeliselt
üürile Paide Kultuurikeskuse
kohvikuruumid.
Üürileandmise tingimused
1) üürile antavaks varaks on Paide
Kultuurikeskuses aadressil Pärnu 18
Paide linn asuvad kohvikuruumid
(köök, teenindussaal ja abiruumid),
üldpinnaga 305 m2;
2) üüripinnal puudub köögitehnika,
teenindussaalis olemas lauad (9 tk) ja
toolid (21 tk);
3) üüriperiood kuni 10 aastat;

4) üüripinda tohib kasutada ainult
toitlustus- ja catering teenuse osutamiseks alljärgnevatel tingimustel:
- peab olema tagatud igapäevane teenindus - sooja toidu pakkumine kogu Paide Kultuurikeskuse lahtioleku ajal, seminaride, nõupidamiste ja
koosolekute teenindamine;
- teenindus Paide Kultuurikeskuses
toimuvate kontsertide, teatrietenduste ja muude ürituse ajal, samuti enne
ja peale üritusi, vajadusel lisamüügipunktide organiseerimine üürileandjaga kokkulepitud kohtadele;
- cateringi võimekus kuni 600-le inimesele.
5) võimalus korraldada üüripinnal
üürileandjaga kooskõlastatult erinevaid üritusi (kontserdid, salongiõhtud, koolitused jne.) tingimusel, et
eelisjärjekorras on tagatud teenindus

Paide Kultuurikeskuse poolt korraldatavatel üritustel;
6) võimalus avada välikohvik;
7) üürnik on kohustatud investeerima kohvikuruumide kaasajastamisse,
sealhulgas ehitama teenindussaali põranda osa ühele tasapinnale. Elektrisüsteemi rekonstrueerimise vajadusel
tegema koostööd Paide Kultuurikeskuse käidujuhiga;
8) remonttööde teostamise eeldatav
ajavahemik on 16. mai kuni 26. august 2016. Teenuse käivitamise aeg
hiljemalt 26. august 2016;
9) üürileandja tagab üürnikule keskkütte-, veevarustuse-, kanalisatsiooni-, elektri- ja ventilatsioonisüsteemi
kasutamise võimaluse hetkel olemasolevates võimsustes;
10) üürileandja renoveerib muinsuskaitse all olevad vitraažid ning teos-

tab uue läbimurde fuajeest kohvikusse, majaesiselt terrassilt kohvikusse ja
ehitab välja uued WC-d hiljemalt 26.
augustiks 2016.
Üürile antavate ruumidega on võimalik tutvuda kohapeal, leppides
eelnevalt kokku tutvumise aja Paide
Kultuurikeskuse direktori Ülle Mülleriga (e-mail: ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee, mobiil: 515 2775).
Pakkumise esitamise viis, koht
ja tähtpäev
Pakkumine tuleb esitada eesti keeles Paide Linnavalitsuse üldaadressile
paide@paide.ee või tuua paberkandjal kinnises ümbrikus märksõnaga
„Pakkumine Paide Kultuurikeskuse
kohvikuruumide üürile võtmiseks”
Paide Linnavalitusse aadressil Pärnu
3 Paide linn hiljemalt 04. aprill 2016
kella 15.00-ks. Lisainfo: paide.ee

Võilill jääb! Paide spordihall
kannab ka edaspidi E-Piima nime

E

-Piim Tootmine AS, SA Paide
Spordi-ja Tervisekeskus ning
Paide linn sõlmisid 24. veebruaril
lepingu, millega jätkavad omavahelist koostööd Paide ja Järvamaa
spordielu arendamisel.
E-Piima juhatuse esimehe Jaanus Murakase (pildil) sõnul on ettevõttele olulised
püsiväärtused ning pikaaegsed partnerlussuhted. „Toetudes sellele jätkame koostööd
nii Paide Spordi- ja Tervisekeskusega kui ka
ERSOga. Koostöö üle Paide linnaga on väga hea meel. Oleme Eesti ettevõtte ning tahame näidata suuremeelsust toetades meie
kultuuri, sporti ja lapsi. Kuigi piimandussektoris ei ole praegu kõige paremad ajad,
panustame oma partnerlusprojektide jätkumisele,” ütles Murakas.
Paide Spordi- ja Tervisekeskuse endise
juhatuse liikme Urmas Rooba sõnul pole
koostöölepingu jätkamine oluline ainult
Paide linnale, vaid elulise tähtsusega kogu
Järvamaale. „Tervisekeskuse näol on ilmselgelt tegemist maakonna kehakultuuri tuiksoone ja südamega. Siinsed treeningtingimused on Järvamaa parimad nii noortele
kui ka täiskasvanutele mis tahes spordialal.
Lepingu pikendamine annab meile võimaluse neid veelgi parandada ja pakkuda ela-

nikele jätkusuutlikku võimalust oma tervise eest hoolitseda. Lisaks on aasta-aastalt
kasvanud kultuuri - ja spordiürituste arv,
mida me oma ruumides järvamaalastele
oleme pakkunud”, ütles Rooba. „Kindlasti
ei saa mainimata jätta, et lepinguga kaasnev
toetus suunatakse 100% ulatuses tagasi rajatiste korrashoiule ja parendamisele. Eelmist koostööperioodi E-Piimaga hindan
väga heaks ning loodan, et lepingu teine
pool saab vastata samaga. Siinkohal tahan
mainida ka seda, et erinevaid spordihooneid külastanuna võin väita, et meil on tegemist Eesti ühe ilusama ja pilkuköitvama
logoga spordihoonega,” lisas ta.
Ka Paide linnapea Siret Pihelgas on seda
meelt, et koostöö on olnud väga hea. „Olen
E-Piimale siiralt tänulik, et ta otsustas lepinguga jätkata. Pean seda väga oluliseks
panuseks,” sõnas Pihelgas. Kolmepoolne
leping sõlmiti taas neljaks aastaks.
Foto: Maarja Trauss

Jätkub Paide
725 mälumäng
V

eebruaris küsisime riiki, mille
piirkond avaldas 2010. aastal soovi saada Paide linna kümnendaks
sõpruspiirkonnaks. See riik oli Hiina.
Õigeid vastuseid tuli kokku 4. Loosi tahtel saab auhinna Endla Roosmaa Paidest.
Ka ülejäänud tublid vastajad (K. Haavel,
A. Lillepõld ja S.M. Lepp) saavad väikese
meene. Auhind ja meened ootavad teid Järvamaa Keskraamatukogus. Märts on teatrikuu. Möödunud aasta Arvamusfestivalil
käidi välja Paidesse kutselise teatri loomise
idee. Teame, et sõjajärgsel ajal tegutses Paides kutselise teatrina Narva Teater. Aastatel
1949-1950 anti etendusi Paide Teatri nime
all.
Märtsi küsimus:
Paide Teatri avaetendus toimus 23. veebruaril 1949. aastal. Näidendi auto oli
Rogosinskaja-Nikolajenko,
lavastaja
Raivo Opsola. Mis oli näidendi pealkiri?
Küsimusele saab vastata tulles Järvamaa Keskraamatukokku ja täites vastuselehe koos oma kontaktandmetega. Iga uue
kuu algul loositakse õigesti vastanute vahel
välja auhind. Aasta jooksul viktoriiniküsimustele õigesti vastanute vahel loositakse
üks vaba pääse Paide Kultuurikeskuse ühele üritusele.

SA Paide Spordi- ja
Tervisekeskus sai
uue juhi
A

lates 14. märtsist on SA-l Paide
Spordi- ja Tervisekeskus uus juhatuse liige Mario Polusk.
Mario Polusk on pärit Jõgevamaalt
ning elanud ja töötanud pikemalt Tallinnas. Ta on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli kinnisvarahalduse erialal ning
töötanud varasemalt kinnisvaraettevõttes
eelarvestaja ja projektijuhina ning viimati
Sotsiaalministeeriumi finants- ja varahalduse osakonnas.

Polusk on spordiga seotud olnud ligi
20 aastat, mängides korvpalli Eesti meistriliigas ning tegelenud ka võrk- ja jalgpalliga.
Mario Polusk peab uut ametikohta Paides heaks väljakutseks, eesmärgiga panustada kohalikku elukeskkonda ning pakkuda inimestele toredaid tegevusi ning
ajaveetmise võimalust. “Paide linna spordivaldkonnal on väga hea infrastruktuur,”
ütles Polusk.
Uus spordijuht lisas veel, et kavatseb
esimesel võimalusel ka Paidesse elama
asuda, et ei peaks Tallinnast iga päev sõitma.
Sihtasutuse eelmise juhatuse liikme Urmas Rooba leping lõppes käesoleva aasta
märtsis.
Paide LV, foto: Maarit Nõmm
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Värviline Paide MoeNädal
Paide Avatud Noortekeskus kaasas MoeNädalasse ka töökollektiive ja asutusi riietamaks end vastavalt teemale. Esmaspäeval
kanti sinist, teisipäeval kollast jne. Siin mõned lõbusad näited:
PAIde Lasteaia õpetajad sinises, Sakret OÜ kollektiiv kollases.
Fotod: erakogu
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Noored kitarrimängijad pääsesid üleriigilise
konkursi lõppvooru

P

aide Muusikakooli õpilased olid edukad
Eesti Muusikakoolide Liidu poolt korraldatava üleriigilise konkursi „Parim noor instrumentalist 2016” Tartu regiooni voorus.
Märtsi alguses toimus Tartu I Muusikakoolis Tartu
regiooni kitarriõpilaste konkurss, kus Paide Muusikakooli õpilane Karl Markus Reisenbuk (õp. Lauri Lugu)
saavutas III vanuserühmas III koha ja Mikk Vaarmari
(õp. Erki Reim) I vanuserühmas samuti III koha.
Nemad võistlevad edasi üleriigilise konkursi lõppvoorus, mis toimub 19. märtsil Tallinnas, Nõmme
Muusikakoolis. Paide Muusikakooli olid esindamas
veel Randolf Alt (õp. Erki Reim) ja Oliver Õun (õp.
Lauri Lugu) I vanuserühm ja Martin Vants (õp. Lauri

Lugu) III vanuserühm. Martin Vantsi autasustati eripreemiaga vabalt valitud pala hingestatud esituse eest.
Palju edu lõppvooru pääsenutele! Foto: Arne Põder

Lauri Lugu
Paide Muusikakooli kitarriõpetaja

Valminud on Arvamusfestivali selle aasta plakat!

E

hkki Arvamusfestival tundub ehk veel kaugel olevana, töötab meeskond juba
ammu usinalt. Valmis on saanud ka festivali 2016. aasta
plakat, mille autoriks on Sigrid Sitnikov, Tartu kunstitudeng.
Tartu Kõrgema Kunstikooli meedia- ja reklaamikunsti IV kursuse tudengid said eelmise aasta oktoobrist
detsembrini toimunud plakatikursusel ülesande luua Arvamusfestivali plakat. Inspiratsiooni ammutasid
noored väljenditest nagu sõnarock,
kohtumispaik, avatus, kaasaegsus,
kaasamine, erinevaid arvamusi soosiv, positiivsus, helgus ja soojus. Lisaks mõeldi kaasa küsimuses „Miks

me Arvamusfestivali teeme ja mis
sellest kasu on?“ Kui varasemad
plakatid olid alustavale brändile
omaselt logokesksed, siis neljandal
festivaliaastal on soov astuda varasematest lahendustest julgelt sammu
edasi. Autori sõnul püüdis ta plakatit luues kastist välja mõelda ning
nautis ka ise loomeprotsessi väga.
„Tekkis teatav hasart ja kogu protsess oli lõbus ja huvitav,“ ütles Sigrid Sitnikov.
Ta otsustas valida Arvamusfestivali ka oma kevadise lõputöö teemaks. Selle raames valmivad Sigridi käe läbi veel print, veebibänner,
Arvamusfestivali Facebooki lehe
kaanekujundus, teleklipi graafika,
tänukirjad, ajakiri ja palju muud.

Paide Eakate Päevakeskuse liikmeskond kasvab

M

eie päevakeskus on saanud juurde tublisid uusi liikmeid: võimlejate read täienevad, mehed on leidnud tegevust, kes lauatennist mängides, kes ilmus kohale koroonalaud
„kaenlas“ ja see uus harrastus on populaarsust kogumas.
Tublilt osaletakse üritustel, veebruarikuusse jäi tore
pannkoogiküpsetamine Paide Huvikeskuse sünnipäeval, punastes toonides sõbrapäevapidu, kus loosiga said
uue sõbra, muidugi pidi vastastikku päevakohane kingitus olema ka. Vastlakuu sünnipäevad peeti koos Eesti
Vabariigi sünnipäeva tähistamisega, mida olid tulnud
kontserdiga ilmestama Paide Muusikakooli viiuli eriala
õpilased.
Vastlakuule kohaselt oli plaanis vastlasõit Mutimuudi kelgukoertega, kuid juhtus sama, mis sel aastal Tartu
maratoniga...
Veebruaris oli taas võimalus kontrollida oma tervisenäitajaid, jätkasid tööd genealoogiaring, õmblusring,
kokandusring.
Irma Soone õpetuse järgi said ilmetud kindad ilusaks
tikitud. Evelin Kori õpetas salvrätitehnikat ja nii dekoreeris iga osaleja endale kauni salvrätikarbi.
Huvitav ja innustav oli Türi Aiandus- ja Mesindusseltsi Käsitöömaja ehk rahvasuus tuntud pitsimaja külastus. Perenaine Liivi Lohvart oma kaasaga rääkisid
maja saamislugu ja näitasid slaidiprogrammi sellest
suurest tööst, mille tulemus oleks igati aasta teo vääriline olnud! Uudistada selle ühe korra käimisega kõike päris kindlasti ei jõudnud - kõrgel tasemel käsitöid
on igast valdkonnast, samas lõksusid kangasteljed, siin

korraldatakse ka õpitubasid, loenguid. Keset tuba olev
leivaahi õhkas sooja - värske leiva lõhn oli muidugi esimene, mis meid vastu võttis ja siis paluski perenaine
lauda istuda, kus saime maitsta imehead ahjusooja leiba, lisaks munavõi ja kilud, janu kustutuseks sidrunivesi ja soojad joogid.
Innustust sellelt käigult saime kindlasti, sest hakkas
pihta heegeldamise hooaeg. Asta Vahteri (pildil) juhendamisel toimus mütsi heegeldamine, seejärel alustati
erinevate kujundite heegeldamist, et vastavalt soovile
teha valmis tekk, kate või jakk. Türilt saadud idee järgi
nokitsetakse heegeldada õiekesi, et need lõpuks ühiseks
vaibaks päevakeskusesse üles panna. Asta Vahter heegeldas juba päevakeskusele toreda vaiba, mille jaoks olid
materjali valmis lõiganud Paide Pansionaadi elanikud.
Tulge vaatama, tulge kaasa lööma! Lai tn. 33, tel.
53404750, paide@pstk.ee. Foto: Maimu Lomp

Paide MoeNädal tõi elevust
Paide 725. juubeliaasta raames toimus märtsi kes-

kel esmakordselt Paide MoeNädal, mis lõppes üleeestilise koolinoorte moekonkursiga MoeP.A.R.K.
2016. Teemaks oli meri.
Nädalast olid haaratud nii lasteaia- ja koolilapsed kui ka asutused.
PAIde lasteaias toimunud mereteemalise moedemonstratsiooni lõbusamad hetked püüdis pildile Paide Avatud Noortekeskuse vabatahtlik Julie.Asutused lõid kaasa stiilinädalal
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PÜG-s õpitakse kaasaegselt
S

elle kuu algul sai tõelise hoo sisse järjekordne koostööprojekt Soome sõpruskooliga.
Paide Ühisgümnaasiumi 11. klassis õpilased, kes on
valinud ingliskeelse meediakursuse, viibisid 29. veebruaril Helsingis, et alustada lähemat koostööd projektis
„Noored ja meedia“. Enne seda olid noored sõpruskooli
Arkadian Yhteislyseo õpilastega suhelnud Facebooki vahendusel. Koos valmistuti Helsingis tänavaküsitluseks
ning külastati sealse suurima meediakontserni Helsinkin
Sanomat toimetust, et end päris ajakirjanike tegemistega
kurssi viia. Siis jätkus töö Tallinnas. Õpilased viisid lõpule tänavaküsitlused ning alustasid Tallinna Teeninduskoolis töötades oma blogisid teemadel „Tuleviku elukutsed“, „Filmid“, „Toit ja tervis“ ning „Reisimine“. Õpilastele oli selline õppetöö vormilt
uudne ja see meeldis kõigile. Stenveri sõnul ei kujutaks ta ettegi, et töö laabuks, ilma et
üksteist näost näkku näeks. Paljudele noortele oli lähem suhtlus soomlastega esmakordne
ja meeldiv kogemus, mis lõhkus eelarvamusi. Koostöö üldisem eesmärk on uurida eestlaste ja soomlaste suhtumiste erinevusi ning sarnasusi. Selleks on õpilased kavandanud
küsitlusi, kavatsevad uurida meedias oma teema kohta avaldatut, koostada huvitavaid
interaktiivseid materjale ja palju muud. Kursus lõppeb aprilli alguses ja seda juhendavad
Liivi Aare ning Anne Kivimäe. Foto: erakogu
Anne Kivimäe

Õpetajad astusid reha peale
Paide ühisgümnaasiumi õpetajate rah-

vatantsurühm Uhkeste osales 12. märtsil Tamsalus 18. õpetajate rahvatantsurühmade festivalil „Põlvest põlve”.
Päev oli meeleolukas: proovidest vabal ajal oli
võimalik osaleda töötubades või käia ujumas.
Õhtusel kontserdil sattus rühm aga ootamatult
tähelepanu keskmesse, kui meile anti üle igavesti
rändav reha, mis käib kaasas auga korraldada järgmine üle-eestiline üritus Paides. See peaks toimuma 2017. aasta märtsikuus. Foto: erakogu

Anne Kivimäe

Saksa keeles väitlejad pääsesid poolfinaali
11. märtsil

osalesid Paide Ühisgümnaasiumi 10. a
klassi õpilased Saara Sion
ja Katarina Perman Viljandi gümnaasiumis toimunud
saksakeelse väitlusvõitluse
„Jugend debattiert international“ piirkonnavoorus.
Vastasteks olid väitlejad
Viljandist ja Tartust. Väideldi teemal „Kas Euroopa
piiriäärsetel aladel peab Pärast võistlust Viljandi Gümnaasiumi ees,
kohustuslikult õppima naa- foto: Rebekka Schulz
berriigi keelt?”
Teema on keerukas ainuüksi selle poolest, et raske on määratleda piiriala suurust ja otsustada, missuguse naabri keelt peaks õppima, kui riigil on mitu naabrit.
Lõplikke otsuseid ühe debati jooksul teha ei jõua, aga jõuti järeldusele, et naaberriigi keele õppimine soodustab heanaaberlikke suhteid ja majanduskontakte naaberriikide vahel. Vastuargumentidest jäi kõlama, et kedagi ei saa sundida naaberriigi keelt kohustuslikus korras õppima.
Saara ja Katarina pääsesid edasi 7. aprillil toimuvasse Eesti poolfinaali. Kaasväitlejaid tunnustasid Saarat ja Katarinat selle eest, et võrreldes teiste osalejatega on nad
saksa keelt õppinud palju vähem, aga keeleoskus on juba märkimisväärselt hea.
Ühisgümnaasiumis õpitakse saksakeelse väitluse põhitõdesid õppetundides.
Loomulikult oleneb palju õppija motivatsioonist ja soovist teadmisi praktiliselt
rakendada. Kool osaleb projektis „Jugend debattiert” alates 2010. aastast.
Ellen Rosimannus
õpetaja

Paide Linnaleht

6
Infopäev puudega ja vähenenud
töövõimega inimestele 12.04
Korraldajad: Järvamaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti
Puuetega Inimeste Koda
Türi kultuurikeskus
11:00 Avasõnad: Ülo Paas, Järvamaa Puuetega Inimeste
Koja juhataja; Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht
11:10-12:10 Kuidas siseneda ja tööturule ja seal püsida?
Töötukassa roll, vähenenud töövõimega inimese roll, tööalased abivahendid. Invatransport. Eha Tasang, Töötukassa Järvamaa osakonna juhataja; Annika Aava, Anu Tornik,
juhtumikorraldajad.
12:10-12:40 Igapäevaelus vajalikud abivahendid. Kuidas
taotleda ja kuidas kujuneb hind? Merlin Veinberg, Sotsiaalkindlustusameti abivahendite nõunik
12:40-13:10 kohvipaus kerge kehakinnitusega
13:10-13:40 Puude astme taotlemine tööealistele alates
1. juulist 2016. Mis muutub, kuidas täita uut taotlusvormi? Merlin Murumets, Sotsiaalkindlustameti ekspertiisi ja
sotsiaaltoetuste üksuse juht
13:40-14:10 Eluruumide kohandamise võimalused. Mare
Naaber, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse kodukohanduse projekti
juht
14:40-15:10 Kokkuvõte
Kõik on oodatud!
2016. aasta sügisel lasteaeda tulevatele
2-aastaste laste
vanematele toimub koosolek
26. aprillil kell 18.00 Paide Sookure lasteaia muusikasaalis.
Uutele lastele toimuvad esmaspäeviti ka laulu- ja mänguringid:
11.04
28.03
04.04
kl 11.00 Lepatrii- kl 11.00 Mesikl 11.00 Krõllid
mummid
kl 11.30 Mesi- nud
kl 11.30 Krõllid
kl 11.30 Lepatriimummid
kl 12.00 Lepat- kl 12.00 Mesi- nud
mummid
kl 12.00 Krõllid
riinud
Tegevused kestavad 20-25 minutit.
Laste rühmade nimekirjad on üleval Paide Sookure Lasteaia kodulehel www.sookure.edu.ee
Sookure Lasteaed tänab ka Espak OÜ-d linnupesakastide eest!

Must prints tuleb Paidesse

R

akvere Teatri lavastus „Must prints“ jätkab ringsõitu Eestimaal ja jõuab Paide kultuurikeskusesse esmaspäeval, 2. mail kell 19. Iris Murdochi
„Must prints“ on mitme põlvkonna jaoks kultusromaan, kus kohtuvad armastus ning sügavam sisu.
Nüüd on Gerda Kordemetsa käe all valminud esimene
Murdochi lavaversioon Eestis. Bradley Pearson (Hannes Kaljujärv) on üksildane kirjanik, kes on sõitmas mereäärsesse majakesse, et seal oma romaani kallal töötada. Põgenemise üksindusse peatab telefonihelin. Sõber ning kirjanikust konkurent
Arnold Baffin (Tarvo Sõmer) teatab juhtunud sündmustest
ning palub abi. Vallandub kohati seebiooperlik ja hetketi isegi
kriminaalse ülesehitusega draama. Kuni üks sõpradest armub
teise tütresse. Mängivad Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Saara Kadak, Liisa Aibel, Ülle Lichtfeldt, Tiina Mälberg, Eduard
Salmistu ning Tarvo Sõmer. Foto: Rakvere Teater
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Sõnumiga kingitus Paide linnale
V

abariigi 98. aastapäeva aktusel ulatas Paide Ühisgümnaasiumi direktor Kersti Laastau linnapeale kogumiku algkooliõpilaste
käesoleva aasta jutuvõistluse paremate töödega.
Jutuvõistluse korraldamine ning omanäolisemate tööde ettelugemine Eestimaa
sünnipäeva eel on koolis traditsiooniks
saanud. Käesoleval aastal, kui kodulinn
Paide saab 725aastaseks, olid ka võistluse teemad seotud linna ja siin elavate inimestega. Nii kirjutasid 2. klassi õpilased
jutukesi sellest, mida nad sooviksid linnas
muuta, kui nad oleksid võlurid.
3- 4. klassi õpilaste teema oli
„Räägi mulle endast“.
Züriil oli meeldiv tõdeda,
et väikesed võlurid mõtlevad
kõigile linna lastele ja täiskasvanutele. „Kui ma oleksin võlur, teeksin linnale igasuguseid
heategusid. Annaksin oma võluvõimega kõigile seda, mida
nad soovivad“, kirjutas 2. b klassi tüdruk Nelli Litvinjuk. Lapsed
võluksid näiteks mängu- ja spor-

diväljakuid juurde, kõik majad ühe
korruse võrra kõrgemaks, poodidesse kaubad odavamaks, kõnniteed siledaks, purkkaevudesse
kuldkalad, laste jaoks loomaaia
ning meie kooliperele uue uhke
koolimaja.
Vanemad õpilased näitasid
üles huvi täiskasvanud linnakodanike elu ja tegemiste vastu.
Mitmed jutud algasid nii: „Paides on palju toredaid inimesi,
kellega võiks juttu ajada“. Las-

te poolt vestluspartneriks valitute seas oli
nende vanavanemaid. Nii mõnigi õpilane tunnistas, et pole varem selle peale
tulnudki, et pärida asjade järele, mis on
seotud näiteks vanavanemate tööga.
Aga juttudes unistati ka kohtumisest ja
pikemast jutuajamisest enda lasteaiaõpetaja poja, tuletõrjuja Frediga, naabri ja
muusikaõpetaja Annega, suure kaupluse
juhataja Tiiuga, isade töökaaslaste Sergei
ja Kallega, inglise keele õpetaja Tiinaga,
treener Viktoriga, raamatukogutöötaja
Elvega, vabatahtliku Laura Carciaga ja
veel paljude teistega. Tänu laste huvile
jutte kirjutada ning õpetajate oskuslikule juhendamisele saidki kokku sõnumiga lood –
lapsed hoolivad enda kodulinnast ja siin elavatest inimestest. Klasside parimad tööd läbi
lugenud, tunnistasid žürii liikmed õpetajad
Terje, Maris ja Krista parimateks jutukirjutajateks Rene Randeri 2. b klassist (juhendas
õpetaja Ülle), Bert Johannes Paatsi 3. a klassist (õpetaja Eve) ning Fransiska Malmre 4. a
klassist (õpetaja Heli). Fotod: Andrus Kopliste
Heli Prii
Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja-metoodik,
jutuvõistluse korraldaja

Kogutakse mälestuskilde ja fotosid emadest

O

otame kirjalikke mälestuskilde
emadest ja vanaemadest, et
neid Järvamaa emadepäeva kontserdil järvakatega jagada. Mälestuskildude abiga tahame näidata,
kui olulised ja väärtuslikud on meie
emad ja vanaemad ja öelda neile
sellega “aitäh”.
Mälestuskilde võib tuua paberkandjal

Paide kultuurikeskuse valvelauda või saata e-postil kristiinamahren@gmail.com.
Tähtaeg 25. aprill.
Samuti ootame fotosid emadest või vanaemadest erinevates situatsioonides.
Soovime fotosid näidata emadepäeva
kontserdil 6. mail, kui Paide Kultuurikeskuses antakse üle Järvamaa aasta ema tiitel.
Fotodega tahame näidata, kui ilusad ja

armsad on meie emad ja et ei ole olemas
ilusamat rolli, kui olla ema. Fotosid võib
saata digitaalselt aadressil kristiinamahren@gmail.com või tuua paberkandjal
Paide Kultuurikeskuse valvelauda. Paberkandjal fotod tagastatakse peale arvutisse
skännimist.
Marju Mändmaa
emadepäeva kontserdi lavastaja

Paide Huviteater tähistab 20. sünnipäeva esietendusega

P

aide Huviteatril on
mitmeski mõttes huvitav aasta: täitub 20
tegutsemisaastat, mis
tegelikult on alles lapsekingadest väljumine,
samas
järjepidevuse
mõttes märkimisväärne
saavutus. Ka huviteatri juht vahetub. Nende
muutuste tõttu on sel
aastal igati paslik tähistada sünnipäeva esietenduse väljatulekuga
ning ka väikese peolauaga. “Ahvikäpp” on dramatiseeritud William Jacobsi samanimelise
novelli põhjal. See on lugu inimlikest
soovidest, maagiast ja armastusest.
Lavastuse valmimise protsess on olnud väga huvitav. Kokku on saanud täiesti uus kooslus inimesi, mõnel on lavakogemust rohkem,
mõnel jälle vähem, et meeskond peab toimima kõigele vaatamata. Kogu trupp ei ole tegelenud vaid lavastuse proovidega, vaid iga-

üks on käed külge löönud ka
dekoratsioonide ja rekvisiitide valmistamisele. Harrastusteatris juba on kord nii, et iga
töö jaoks eraldi inimest ei ole,
mistõttu tuleb oma jõududega hakkama saada.
Lavastus ei valminud vaid
prooviseinte vahel. Kui väljas oli 22 kraadi külma ja
piisavalt lund, oli just õige
aeg korraldada väike pildistamine kalmistul - ei mitte
oma lõbuks, vaid ikka lavastuse tarbeks. Samas see kõrbe
külm andis pildistamisele mingi erilise vungi juurde - näitlejates tekkis õige emotsioon
ja olukorra tunnetus. Võtted kestsid üle kahe
tunni ja vahepeal turgutas trupp end kuuma
teega, aga külm näpistas kõvasti. Ilu nõuab
ohvreid, nõnda ka kunst, aga õnneks keegi
pärast selle ülesande täitmist ei haigestunud.
Proovides on ette tulnud igasugu ootamatusi. Ühel ilusal laupäeval, kui trupp oli broneerinud endale kogu päevaks kultuurimaja

suure saali, ilmus järsku lae alla valgustuskoridori poltergeist. Tegelikult ei olnud loomulikult tegemist poltergeistiga, vaid üks keskmiselt vindisem meeskodanik oli kuidagi
kultuurimajja sisse saanud, leidnud tee laealusesse valgustuskoridori ning kõndis ringiratast, sest ta ei osanud sealt enam alla tulla.
Alguses olid kosta vaid tema sammud, siis nägime meest ennastki ja kuna ta väga kontaktivõimeline ei olnud, tuli meil appi kutsuda
politsei. Ei saa öelda, et see just tavaline proov
oleks olnud. Mees raiskas üsna palju trupi
väärtuslikku prooviaega, ent samas mõjus tema olek ja saamatus koridorist välja pääseda
naljakalt ja võimaldas trupil kerge puhkepausi teha, mida lavastaja muidu ilmselt ei oleks
lubanud.
Ka meie rekvisiidid on saladuslikult mitu
korda ära kõndinud. Kuidas nii? Aga sellest
räägime peale etendust! Tule 24. märtsil kl
19 kultuurikeskuse suurde saali, saa osa ahvikäpa-loost ning hiljem lõõgastu huviteatri
sünnipäevapeol kammersaalis!
Marju Mändmaa
Huviteatri juht ja “Ahvikäpa” lavastaja

Paide koolide õpilased Nuputa võistlusel edukad

V

eebruaris toimus Aravetel Nuputa maakondlik voor, kus
võisteldi peastarvutamises, ristsõna, nuputamis- ja loovülesannete
lahendamises.
5.-6. klasside arvestuses saavutas Paide
Ühisgümnaasiumi võistkond neljateistkümne osaleja hulgas 2. koha, esikohast
jäi puudu vaid 0,5 punkti. Edukasse võistkonda kuulusid Karolina Anvelt, Romet
Kütt, Tanel Salm ja Kärt Kirsimägi (ju-

hendajad õpetajad Merike Laas ja Margit
Arro). Paide Gümnaasiumi võistkond Eliise Peržinski, Kevin Wirth, Cevin Liivat,
Hanna Liisa Rüütel ( juhendaja õpetaja
Eha Vaard ) saavutas 6. koha.
7. klassis saavutas Paide Gümnaasiumi
võistkond kuue võistkonna hulgas 2. koha.
Edukasse võistkonda kuulusid Hans Artur
Ehman, Rene Münzer ja Martin Leotoots
(juhendaja õpetaja Elna Ilus ). Paide Ühisgümnaasiumi võistkond saavutas 4. koha

koosseisus: Raido Aunpuu, Keir Mugamäe, Shrek Tankler (juhendajad õpetajad
Anne Lillepea ja Pille Sink ). Parim peastarvutaja 7. klassis oli Rene Münzer Paide
Gümnaasiumist.
Vabariiklikule võistlusele Raplasse aprillis pääsesid 5.-6. klassist Paide Ühisgümnaasiumi ja 7. klassist Paide Gümnaasiumi
võistkonnad.

Margit Arro
PÜG matemaatikaõpetaja
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Paide Linnameeskond alustas hooaega

J

algpalli Premium liigas
kaheksandat aastat mängiva Paide Linnameeskonna
jaoks on uus hooaeg alanud
kaotustega, kuigi mõlemas
kodumängus on favoriitide vastu näidatud häid esitusi. Avavoorust tuli 0:2
kaotus hooaja eel oluliselt tugevnenud
Infonetile, kes tõele au andes on kolme vooru järel ka Premium liiga liider.
Seejuures jäi Jasper Uwaegbulamil kasutamata hea võimalus mänguseis viigistada ning
veidi hiljem lõi teise värava kogenud Vladimir Voskoboinikov. Teises voorus pakkus
Linnameeskond oma fännidele suure pettumuse, sest Tartus kaotati Tammekale 0:2.
Kiita ei olnud ka mängupilt ning teha tuli
omad järeldused. Järgmises voorus oli Paide nagu ümber sündinud ja pakkus vägeva
lahingu FC Levadiale. Kuigi 9-kordne Eesti meister sai tänu Siim Lutsu väravale 1:0
võidu, surus Paide kogu teise poolaja ja vääris kindlasti vähemalt viiki. Järgmine kodumäng on Paidel 2. aprillil kell 13:00 Pärnu
Linnameeskonnaga.
Enemat on Linnameeskonna uus
peatoetaja
Linnameeskond
läks hooajale Premium liigas vastu uue peatoetajaga, kelleks on
Baltikumi juhtiv
peenmehhaanika ettevõte Enemat. Eelmisest hooajast klubi suurtoetajate hulka lisandunud Enemat on
2016. aastast ühtlasi klubi esindusmeeskonna
särgisponsor. Paide Linnameeskonna presidendi Veiko Veskimäe sõnul näitab sellise ta-

semega toetajate lisandumine jalgpalliklubi tugevust. “Linnameeskonna pikaajaline eesmärk
on läbi stabiilse ja orgaanilise arengu jõuda
tasemeni, mis lubab mängida Euroopas – nii
saame pakkuda klubi noormängijatele parimat
võimalikku väljundit tippjalgpalli. Mul on hea
meel, et nii paljud ettevõtjad meie visiooni toetavad ning sellesse usuvad. Enemat on tugev ja
ambitsioonikas ettevõtte ning hinnatud kaubamärk ka Eestist väljaspool. Sellise tasemega
ettevõte peatoetajana lubab meil senisest veelgi
paremini oma plaane teostada.”
Enemat OÜ on 1994. aastal loodud ja tänaseks juhtivaid peenmehaanika ettevõtteid Baltikumis, kelle tegevusalaks on väikesemõõduliste detailide CNC treimis- ja freesimistööd.
Ettevõtte filosoofiaks on – alati kvaliteet enne
kvantiteeti. Viimase kümne aastaga on ettevõte
välja vahetanud kogu oma seadmepargi ja investeeringud ulatuvad enam kui kolme miljoni
euroni. Senine peatoetaja Verston jätkab klubi
suurtoetajana.
Paide Linnameeskond ootab tublisid
vabatahtlikke
Paide Linnameeskond soovib sel hooajal kogukondlikku sidet oluliselt tugevdada ning leida klubi juurde aktiivseid vabatahtlikke!
Ootame abilisi nii kodumängude korraldamisel, aga ka muudes valdkondades nagu mängunädalale eelnev turundustegevus, kodulehe
ja sotsiaalmeedia kanalite haldamine ning ürituste ja noorteturniiride korraldamine.
Kui soovid klubi tegemistesse veidi oma vaba aega panustada, siis kirjuta meile info@paidelinnameeskond.ee ning anna julgesti teada,
mis sind huvitaks!
Jaanus Pruuli
PLM tegevjuht

23.-24.03 Õpetajate võrkpallivõistlus “Ässad”
11:30 E-Piim Spordihall
26.03
Tuletõrjespordi juhendajate algkoolitus 13:00 E-Piim Spordihall
26.03 Jalgpalli treeningmäng: Paide LM 01 Väätsa JK 14:00 Paide kunstmurustaadion
27.03
Tuletõrjespordi treeninglaager 10:00 EPiim Spordihall
27.03
Sõprusmäng jalgpallis 11:30 Paide linna kunstmurustaadion
27.03
Jalgpall II.E/N liiga: Paide LM II - SK Imavere Forss 15:00 Paide kunstmurustaadion
31.03-01.04 Tähelepanu, Start! 10:00 E-Piim
Spordihall
02.04 SK Metsasõbrad võrkpalli karikaturniir
09:30 E-Piim Spordihall
02.04 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Pärnu Linnameeskond 13:00 Paide
kunstmurustaadion
06.04 Järvamaa koolide 1.-3. kl jalgpalli KV 10:00
Paide Gümnaasiumi staadion
09.-10.04 VI Paide lahtised meistrivõistlused
batuudihüpetes 10:00 Paide linna võimla
10.04 Eestimaa Spordiliit Jõud MV maadluses

KUUPÄEV

KELL

P

aides toimus 12. märtsil kolmas
etapp sarjast “Liikumist ja Sportimist harrastav Järvamaa” - Paide Liikumispäev, kus tunnustatud treenerid
Sandra Raju, Mihkel Vabrit ja Kristiina
Stõkova tutvustasid uusi treeningstiile.
Liikumispäevast sai osa ligi paarsada inimest.
Liikumispäeva korraldas SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus koostöös Eesti Olümpiakomitee, CocaColaga ja Järvamaa Spordiliiduga. Foto: PSTK

AVATUD USTE PÄEV PAIDE GÜMNAASIUMIS
Paide Gümnaasium korraldab reedel, 01. aprillil 2016. a
AVATUD USTE PÄEVA 2016. a septembris 10. klassis
õppima
asuvatele
õpilastele,
et
tutvustada
õppimisvõimalusi meie kooli gümnaasiumiastmes.
LAHTISTE USTE PÄEVA KAVA:
11:45 – 12:15
12:15 – 12:55

13:05 – 13:50
14:00 – 15:00

KÜLALISMEESKOND

VÄLJAK

ÜLEKANNE

1.

5.03.2016

13:00

Tallinna FC Infonet 0:2

Paide kunstmurustaadion

JP.EE

3.
5.
8.

12.03.2016
2.04.2016
16.04.2016

13:00
13:00
13:00

Tallinna FC Levadia 0:1
Pärnu Linnameeskond
Tallinna FC Flora

Paide kunstmurustaadion
Paide kunstmurustaadion
Paide linnastaadion

PM
PM
PM

10.
12.
15.

30.04.2016
13.05.2016
9.06.2016

16:00
19:00
19:00

Nõmme Kalju FC
Rakvere JK Tarvas
Tallinna FC Infonet

Paide linnastaadion
Paide linnastaadion
Paide linnastaadion

ETV
JP.EE
JP.EE

17.

2.07.2016

16:00

JK Narva Trans

Paide linnastaadion

err.ee

18.
21.
23.

9.07.2016
29.07.2016
13.08.2016

16:00
19:00
16:00

Tartu JK Tammeka
Tallinna FC Flora
Tartu JK Tammeka

Paide linnastaadion
Paide linnastaadion
Paide linnastaadion

ETV
PM
err.ee

24.
26.

16.08.2016
23.08.2016

19:00
19:00

JK Sillamäe Kalev
Rakvere JK Tarvas

Paide linnastaadion
Paide linnastaadion

JP.EE
JP.EE

28.
30.

9.09.2016
17.09.2016

18:00
13:00

Pärnu Linnameeskond
Tallinna FC Levadia

Paide linnastaadion
Paide linnastaadion

PM
JP.EE

31.
33.
36.

24.09.2016
15.10.2016
5.11.2016

13:00
13:00
13:00

JK Sillamäe Kalev
Nõmme Kalju FC
JK Narva Trans

Paide linnastaadion
Paide linnastaadion
Paide linnastaadion

JP.EE
PM
SELGUMISEL

Kontserdid
07.04 kell 19 Eesti Kontsert - Villu
Veski (saksofonid), Tiit Kalluste
(akrodion). Pilet 6/8€
17.04 kell 12 Arsise kellade
ansambel. Piletid 8/10€
23.04 Sõpruse juubelikontsert

Teatrid
06.04 kell 19 Stand-up etendus,
mängib Tõnis Niinemets
08.04 kell 18 Ukraina tsirkus 4€
14.04 kell 19 VAT Teater
„Miranolina“. Osades: Katariina
Unt, Peeter Tammearu (Kuressaare

10:00 E-Piim Spordihall
10.04 Jalgpall II.E/N
liiga: Paide LM II FC Nõmme United
15:00 Paide linna kunstmurustaadion
10.04 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa Vald – JK Kaitseliit Kalev 18:00 Paide linna kunstmurustaadion
14.04 Järvamaa koolide 10.-12.kl korvpalli KV
(EKSL alagrupp) 10:00 E-Piim Spordihall
16.04 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora 13:00 Paide linnastaadion
20.04 Orienteerumismäng “Seitsme silla seiklus” 17:30
23.04 Taipoksi klubide vaheline jalgpalliturniir
10:00 E-Piim Spordihall
24.04 Paide-Türi Kevadtriatlon 11:00 start
Paide linna ujulas
24.04 Jalgpall III.E liiga: Rakvere JK Tarvas II
12:00 Paide linna kunstmurustaadion
30.04 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC 16:00 Paide linnastaadion

Paide Liikumispäev läks menukalt

15:00 VOOR

7

Linnateater), Tanel Saar, Ago Soots,
Margo Teder, Meelis Põdersoo ning
EMTA lavakunstikooli tudengid
Liisa Saaremäel ja Lauli Otsar.
Piletid 12/14€
NB! Juba on müügile saabunud
ka novembri etenduse piletid!
22.11 kell 12 ja 18 Rahvusooper
Estonia muusikal „Minu veetlev
leedi“. Piletid 20-27€
Tavahinnast 50% soodsam pilet õpilased ja õpetajad, 10% soodsam
pilet Partnerkaardi omanikele, 20%
soodsam pilet Tooliklubi liikmetele,

grupipilet alates 20-st in 18-22€

Muud kultuurisündmused
23.03 kell 18 Mir On Show
etendus Magic Kabaree.
Interaktiivne komöödiashow:
mustkunstnikud ja klounid,
pokaalide muusika, LED-show,
tsirkusetrikid. Etendus kogu
perele. Piletid 5-9€
24.03 kell 19 Paide Huviteater 20.
sünnipäev. Etendus „Ahvikäpp“ ja
piduõhtu. Tasuta
27.03 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu, kammersaalis

Kogunemine kooli aulasse.
Õppimisvõimalused meie koolis – Vello Talviste, direktor.
Huvitegevus meie koolis – Kaarel Siimut, Õpilasesinduse liige.
Õpilaskollektiivide esinemised.
Huvitavates ainetundides osalemine.
Testide (eesti keel ja matemaatika)
lahendamine auditooriumis.
Lühivestlused kandidaatidega.

Õpilaskandidaadid peavad kaasa võtma oma 8.klassi ja 9.klassi tunnistuse.
Lisainfo: e-post: kool@paidegymn.ee,
Vello Talviste – 52 46 468, Kersti Kertsmik – 38 49 072.

Kas oskad kujutada rõõmu vargust?

P

aide Täiskasvanute Keskkooli eestvedamisel toimub Paides 19. aprillil
koostöös erinevate linna allasutuste ja
vabatahtlikega arutelupäev, leidmaks
lahendusi, kuidas suurendada kogukonna kaasatust, et märgata, kui laps
või noor abi vajab.
Osalejad jagavad kogemusi ja otsivad praktilisi lahendusi laste ja noorte abistamiseks.
Sellega seoses kuulutame välja visuaalse kunsti võistluse, mille läbivaks teemaks on “Rõõmu
vargus”. Vanusepiiranguid ei ole ja materjalide
valik on “kunstnike” enda otsustada. Lõppteos

02.04 kell 11 Paide linna laste
lauluvõistlus Lauluhäll 2016
02.04 kell 20
Seltskonnatantsuõhtu. Tantsuks
mängib Treffunx. Avatud
baar. Laudade broneerimine
Kultuurikeskuse kassas. Pilet
eelmüügist 5€, samal päeval 8€
03.04 kell 12 „Paidest pärit“
– külas on Urve Bushcmann
(Viidalepp), kammersaalis. Pilet 3€
16.04 kell 12 Südamelaul 2016 Minu arvamuslugu!
19.-23.04 Arvamusnädal

peaks sisse mahtuma Lai 33 ustest. Tööde esitamise tähtaeg on 04. aprill.
Lisainfo: merle@paidetk.ee või
tel.: 55514696

22.04 kell 18 Paide
Ühisgümnaasiumi muusikal
24.04 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu, kammersaalis

Varia
09.04 kell 10-16 Aprillilaat,
Kultuurikeskuse parklas
22.04 kell 09-15 Eesti Töötukassa Töömess
23.04 kell 10-16 Jüripäev ja
jürilaat, Keskväljakul
26.04 kell 10.30-15 Doonoripäev,
kammersaalis

Kinod

20.03-31.03 Kung Fu Panda 3 3D
25.03-29.03 Lahkulööja sari:
murdmata
26.03-31.03 Nõid
Kinokavaga saab tutvuda: www.
paidekultuurikeskus.ee ja Paide
Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€,
prillid 1€

Näitused
Kuni 28.03 Eesti Kunstnike Liidu
Akvarellistide sektsiooni töödest
aastanäitus
27.04 kell 16 Järvamaa koolinoorte
näituse pidulik lõpetamine
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Õnnitleme märtsikuu sünnipäevalapsi!
Salme Altpere
Valentina Kalmus
Erna Suuroja
Elli Meister
Lore Kruusmaa
Vaike Värk
Väino Lembe
Õie Nõmm
Silvia Kolnes
Sergei Mokritski
Marta Antipova
Urve Aua
Leopold Kivilo
Eevi-Helene Eller
Antonina Kuvaeva
Lidia Štröm
Heino Laas
Valve Sikut
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Jaan Salur
Ahtu Treksler
Agnes Joala
Salme Kadastik
Hilja Luts
Elma Tiigi
Olev Kanal
Asta Tetsmann
Liubov Myshkevich
Helle Liivik
Irina Volkova
Vilma Okas
Leili Rajamäe
Eha Hindrek
Milvi Luha
Liidia Liivik
Helgi Uusjärv
Heldur Niglas

Paide
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Ester Peremees
Helle Aasa
Aado Kiin
Milvi Clausen
Aive Nõmmik
Loo Liders
Leili Paits
Milvi Nurmela
Illar Merisalu
Zinaida Korytina
Lembit Samelberg
Amilda Kiis
Tõnu Saarniit
Elgi Reinhold
Eha Velling
Aino Simson
Veniamin Frolov
Õie Wirth
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Maie Pikajago
Koit Mäetalu
Tarmo Linamägi
Ants Viimsalu
Faina Semjonova
Mai Jürisson
Malle Oleinik
Mare Nurmik
Ants Kallas
Mihail Vassiljev
Ülo Jõesaar
Milvi Tuimann
Kirsti Mäe
Ott Pajumaa

Väljaandja: Paide linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 51 46 043, faks 38 38 623, www.paide.ee
Toimetus: Maarit Nõmm, maarit.nomm@paide.ee
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EESTIMAA SÜDA

Noorimad Paide linna kodanikud!
Anna Kuprijanovitš
Arnold Ekštein
Aime Lang
Maie Kraav
Virve Miklas
Vilmar Kont
Reeta Uljas
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Märten Loog 24.01.2016
Hespen Pakkanen 03.02.2016
Eliise Nurmsalu 08.02.2016
Els Vors 15.02.2016
Ami Vors 15.02.2016
Braien Pekka 26.02.2016
Leena Elisabet Tamme 27.02.2016
Birgit Kivimurd 28.02.2016
Siim Mattias Rebane 06.03.2016
* Registreeritud sünnid veebruarus 2016

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Marta Antipova
Liidia Liivik
Rein Liiva
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Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Tehniline teostus: Kalurileht
tel 5649 5252; kalurileht@gmail.com
www.kalurileht1.ee

