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Paide
Arvamusnädal

Tere, palun linnavalitsusele veebiplakatit, info manuses.
Võib olla
helesinises toonis, nagu on Arvamusfestivali logo. Kui
miskit, siis andke
märku! Tulen ise täna kl 14.15 majja ka. Midagi keerulist
ei pea olema

ehk väike eelsoojendus Arvamusfes�valile

Lisaks tekstile palun lisada plakatile logod:

Laupäev, 16. aprill
12.00 Südamelaul 2016 Paide Kultuurikeskuses. Noored avaldavad arvamust laulu, luule ja tantsu kaudu. Info:
Facebook - Südamelaul 2016. Korraldaja: Paide Avatud Noortekeskus
Esmaspäev, 18. aprill
Näitus „Minu tulevikukodu“ Paide Kultuurikeskuses. Järvamaa 1.-4. klasside õpilaste kirjutiste ja joonistuste
väljapanek. Korraldaja: Järva maavalitsus
18.00 Avalik debatt „Sõbralik või ebasõbralik Järvamaa“ Paide Kultuurikeskuses. Modereerib Järva Teataja
peatoimetaja Tiit Reinberg. Korraldajad: Maiko Kesküla, Martha-Beryl Grauberg koostöös Järva Teatajaga.
Ülekanne: jarvateataja.postimees.ee
Teisipäev, 19. aprill
10.00-14.30 Arutelupäev „Rõõmu vargus“ Paide Kultuurikeskuse laval. Kuidas teha nii, et kõik lapsed ja noored
suudaksid edukalt ellu astuda? Korraldajad: Paide ja Järvamaa vabatahtlik aktiivgrupp
Kolmapäev, 20. aprill
Noortepäev Paide Avatud Noortekeskuses. Erinevad tegevused lastele ja noortele

Korraldaja: Paide Avatud Noortekeskus koosöös Paide linna noortevolikogu ja Paide koolidega
Laupäev,
16. aprill

Neljapäev,
21. aprill 2016 Paide Kultuurikeskuses.
12.00
Südamelaul
16.00 Aruteluja arvamuspäev
„Minevik
vs ja
tulevik
Paide
Vallimäe näitel. Mida tuleks minevikust kaasa
Noored
avaldavad
arvamust laulu,
luule
tantsu
kaudu.

võttaFacebook
tulevikku?“
Paide Vallimäel
"kapsakeldris“.
Info:
- Südamelaul
2016. Korraldaja:
Paide Avatud Noortekeskus

Korraldajad: SA Ajakeskus Wittenstein/ Järvamaa muuseum, Ühendus Weissenstein ja
ja Järva maavalitsus.
Koostöös Paide Ühisgümnaasiumi fotograaﬁa valikaine õpilastega avame Ajakeskuses Paide linna 725-ndale
aastapäevale
pühendatud
näituse "Paide
eile ja täna".
Näitus
„Minu
tulevikukodu“
Paide Kultuurikeskuses.

Esmaspäev, 18. aprill

Järvamaa 1.-4. klasside õpilaste kirju�ste ja joonistuste väljapanek.
Korraldaja: Järva maavalitsus

18.00 Avalik deba� „Sõbralik või ebasõbralik Järvamaa“ Paide Kultuurikeskuses.
Modereerib Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg.

Korraldajad: Maiko Kesküla, Martha-Beryl Grauberg koostöös Järva Teatajaga.
Ülekanne: jarvateataja.pos�mees.ee
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Lisainfo: paide.ee

Teisipäev, 19. aprill

10.00-14.30 Arutelupäev „Rõõmu vargus“ Paide Kultuurikeskuse laval. Kuidas teha nii,
et kõik lapsed ja noored suudaksid edukalt ellu astuda?
Korraldajad: Paide ja Järvamaa vabatahtlik ak�ivgrupp.

Kolmapäev, 20. aprill

Noortepäev Paide Avatud Noortekeskuses. Erinevad tegevused lastele ja noortele

Korraldaja: Paide Avatud Noortekeskus koosöös Paide linna noortevolikogu ja Paide koolidega

Neljapäev, 21. aprill

16.00 Arutelu- ja arvamuspäev „Minevik vs tulevik Paide Vallimäe näitel.
Mida tuleks minevikust kaasa võ�a tulevikku?“ Paide Vallimäel "kapsakeldris“.

Korraldajad: SA Ajakeskus Wi�enstein/ Järvamaa muuseum, Ühendus Weissenstein ja Järva maavalitsus.

Koostöös Paide Ühisgümnaasiumi fotograaﬁa valikaine õpilastega avame Ajakeskuses
Paide linna 725-ndale aastapäevale pühendatud näituse "Paide eile ja täna".
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Turvalisus meis ja meie ümber
Siret Pihelgas
Linnapea

P

USA sõjaväelased tutvusid Paides
rahvatantsuga

Paide Gümnaasiumi kutsel külastas Paidet Eestis

töövisiidil viibiv Ameerika Ühendriikide Marylandi
osariigi kaitsejõudude ja rahvuskaardi 6-liikmeline ühisdelegatsioon eesotsas kindralmajor Linda
L. Singh’ iga. Lisaks kooli esindajatele kohtus külalistega ka Paide linnapea Siret Pihelgas.
Lühivisiidi käigus tutvustati külalistele Eesti ja Paide ajalugu Vallitornis oleva ekspositsiooni abil, kooli rahvatantsijad esinesid väikese kontserdiga ning visiit lõppes ühise
seminar-õhtusöögiga.
Kooli jaoks mõneti ebatavaliste külaliste külaskäigu põhjus
oli selles, et Paide Gümnaasiumi rahvatantsurühmad Südameke (pildil) ja Keerutajad I sõidavad eeloleval suvel kontsertreisile Ameerika Ühendriikidesse Marylandi osariiki. Meie delegatsiooni peatuspaigaks on Paide sõpruslinn Westminster ja
vastuvõtvaks organisatsiooniks Marylandi Rahvuskaart, mille
üheks juhiks on major Thomas Beyard, delegatsiooni liige, kes
elab Westminsteris ja varasemalt töötas sealses linnavalitsuses.
Ameeriklastel oli soov tuttavaks saada meie noorte rahvatantsijatega, kes juuni lõpus kontsertreisile lähevad. Ühtlasi
tutvustas Thomas Beyard põhjalikult noorte vastuvõtuprogrammi: kus esinetakse ja milliseid paiku Marylandis külastatakse. Kuuldu järgi on meie õpilasi ootamas väga huvitav
reis. Foto: Maarit Nõmm
Vello Talviste
Paide Gümnaasiumi direktor

Otsime puidust toole!

7. mail toimub jällegi üle-eestiline suur talgu-

päev, mis ühendab kogukondi ja mille eesmärk
on välja oma hoolivust ning aidata viia edasi elu
Eestimaal – nii oma kodukohas kui ka kaugemal.
Paide Avatud Noortekeskus ja Paide Huvikeskus ulatavad
abikäed Arvamusfestivalile, et 12.-13.august muuta linnapilti huvitavamaks ning kunstilisemaks. Selleks kutsume
üles kogu Paide rahvast tooma Paide Avatud Noortekeskusesse vanu puidust toole, mida endal enam vaja pole, et
saaksime need 7. mail üheskoos Arvamusfestivali temaatiliseks värvida ning Arvamusfestivali külastajatele istumiseks
pakkuda. Samuti ootame 7. mail kõiki noortekeskuse ette
toole värvima ning ühed vägevad talgud maha pidama!

ärast hiljutist
traagilist juhtumit Paide linnas,
kus inimene hukkus teise inimese
käe läbi, on loomulik, et õhku lendab
terve rida küsimusi, kas meid ümbritsev keskkond on turvaline, kas Paide
linn on turvaline, mida on selleks tehtud, et elanikel oleks turvaline jne.
Toimunu puudutas meid kõiki, osa meist
ka sügavalt isiklikult. Sellest hoolimata julgen ikka kinnitada, et elame turvalist elu. Eks
me kõik taju turvalisust veidi erinevalt. Mina
tunnen end Paide linnas võib-olla ehk liigagi
turvaliselt. Nii mõnigi minu lähikondlastest,
kes elavad ja tegutsevad Tallinna piirkonnas
ning on selle mõjusfääris, imestavad, kui jätan
autost väljudes asjad autosse. Tallinnas seda ei

pidavat tehtama, sest vargaid olevat igal pool,
kes autodesse piiluvad. Alles hiljuti jäi turvalindile ühe Paide Gümnaasiumi õpilase ratta
vargus kooli rattaparklast. Tänu sotsiaalmeedia ja politsei heale tööle saadi varas ja jalgratas kätte. Aga ratas ise oli parklas lukustamata.
Jah, nii teha ei maksa, aga see tegu või vastupidi selle tegemata jätmine on märk sellest,
et koolipoiss ei pidanud vajalikuks oma ratast
lukustada. Mõni seevastu ei tunne ennast koduski turvaliselt, olgu põhjuseks siis lärmakad
naabrid või lukustamata koridor, rääkimata
lähisuhtevägivallast.
Turvalisus pole ainult see, kas julgen pimedas läbi pargi koju minna või oht, et garderoobist telefon ära võetakse. Seda võib juhtuda igal pool ning ideaalmaailma, kus väär- ega
kuritegusid ei tehta, pole olemas. Turvalisus
on kõik meid ümbritsev, õhtul Aktuaalsest
kaamerast kuuldud uudisest korras ülekäiguradadeni välja. Kuu alguses istusime koos
politsei ja meelelahutusasutuste juhtidega, et

pidada aru, kuidas saaks ja peaks Paide linna
öötundidesse jääv pidutsemine toimuma, et
kõik jääksid terveks ning kellelgi poleks probleeme. Politsei poolt tuli ettepanek ühtlustada meelelahutusasutuste lahtiolekuajad, et
pidutsemine ei kestaks hommikutundideni
välja. Uurisime ettevõtjatelt, kuidas mõjuvad
ärile viimased lahtiolekutunnid ning kuivõrd
muutub külastajate käitumine vastu hommikut. Kuulasime ka ettevõtjate muresid ja ettepanekuid. Enamus kohalolijaid kellaaegade ühtlustamise vastu polnud. Hea meel oli
kuulda, et suurem osa meelelahutusettevõtetest pidasid oma peokohti turvaliseks. Samuti tõdesime, et kus turvatöötaja veel puudub,
tuleb see tingimus siiski täita.
Kõige olulisem on, et linna, politsei ja ettevõtjate vahel käiks pidev suhtlemine. Osa ettevõtjatega see toimib juba praegu väga hästi,
mis on andnud ka tulemusi. Püüame sinna
poole, et meie kolmepoolne koostöö muutuks regulaarseks. Turvalist kevadet!

Kuhu oleme jõudnud haldusreformiga
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu
esimees

K

äes on suur
kevad ja haldusreformi eelnõu on jõudnud
valitsuskabinetist riigikogulaste töölauale, kes peavad jaanipäevaks selle vormima seaduseks.
Teatavasti peavad kõik volikogud, kes
plaanivad ühineda naabritega ja peavad ühinemisläbirääkimisi, jõudma hiljemalt detsembris ühinemislepingu allkirjastamiseni.
Samal suunal liigub ka Paide linn koos ühinemisläbirääkimiste ettepanekuga nõustunud omavalitsustega.
21. märtsil kogunesid raekojas Paide linna
ühinemisettepanekuga nõustunud kohalike
omavalitsuste esindajad ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud valdkondlike töörühmade liikmed. Töörühmad lepiti kokku võrdsuse aspekti arvestades ja pea

kõik läbirääkimistel osalevatest omavalitsustest vastutavad ühe valdkonna eest: Kareda
vald- juhtimisstruktuur, Paide linn- finantsvõimekus, Roosna-Alliku vald- sotsiaaltöö,
Paide vald- kommunaalmajandus, Koigi
vald- kogukonna kaasamine ja Väätsa valdharidusvaldkond. Töörühmade eesmärk on
jõuda ühinemislepinguni, mis rahuldaks
kõiki osapooli. Lepiti kokku ühinemisprotsessi tegevus- ja ajakava, mis on väga pingeline. 17. juuniks peavad olema töörühmad
lõpetanud lepingu projekti ettevalmistamise
ning pärast suvepuhkust 22. augustil peab
juhtrühm lõpliku läbirääkimiste teksti kinnitama. Septembris jõuab ühinemisleping
volikogudesse, kes saadab lepingu avalikustamisele ning seejärel tutvustatakse lepingut
rahvakoosolekutel ning selgitatakse välja elanike arvamus.
Ajagraafik ei olekski nii pingeline, kui
teaks, kes on kindlad Paide linnaga ühinejad. Täna on Paide vald ja Roosna-Alliku
vald ainsad, kes on selgelt läbi volikogu otsuste väljendanud soovi läbi rääkida Paide

linnaga. Imavere, Koigi, Kareda ja Väätsa
vald on antud nõusoleku ka teistele naabritele ning läbirääkimised toimuvad mitmel
suunal. Ma ei heida seda ühelegi naabrile ette, sest ühinemine ongi väga raske ja suure
vastutusega otsus, kuid aprilli lõpuks võiks
siiski otsuse vastu võtta. Kindlasti võib seda
teha ka mais, kuid ei ole mõtet lõputult aega
kulutada kahtlemisele, kuna kõigi osapoolte
jaoks parima ühinemislepingu koostamiseks
jääb aeg lühikeseks.
Koeru vallavolikogu tegi märtsikuisel istungil kõigile Järvamaa omavalitsustele ettepaneku ühisomavalitsuse moodustamiseks.
Selline ettepanek tähendaks kõigi 12 omavalitsuse volikogus ühinemislepingu vastuvõtmist aasta lõpuks. Kuna Koeru vald ei
ole Paide linna piirinaaber, ei ole võimalik
teoreetilist ühinemist Koeruga arutada enne, kui Paide ja Kareda vald on oma otsuse teinud. Ühinemisläbirääkimisi peavad ka
Järvamaa põhjapoolsed omavalitsused, eestvedajateks Albu, Ambla, Järva-Jaani ja Koeru vallad ning Türi vald oma piirinaabritega.

Paide lõvid annetavad raha lasteabikeskuse lastele

L

ions Klubi Paide Bastion kogus sel hooajal raha vähekindlustatud laste huvitegevuseks.
Klubi presidendi Heimo Tammiste sõnul kogunes annetusi veidi üle 2000 euro. „Meil on hea meel anda see

raha üle Paide perekodu ja Järvamaa lasteabikeskuse lastele, et ellu viia midagi toredat,“ ütles Tammiste. „Klubi
tänab kõiki annetajaid ja meie projektile kaasaelajaid!“
Paide linnavalitsus tänab südamest Lions Klubi Paide Bastionit suuremeelsuse eest!

Huvitavad kohtumised

I

ga õppetund on õpilasele ülioluline. Siiski ei piirdu algklasside
õpetajad üksnes sellega, vaid püüavad ikka pakkuda aeg ajalt õpilastele toredaid kohtumisi, huvitavaid
tegevusi ning palju uut ja põnevat,
et rikastada laste kooliskäimist ning
avardada nende silmaringi.
Nii tähistati 11. märtsil emakeelepäeva, kus
südantsoojendava muinasjutuloo „Tuhkatriinu“
tõid lavale 4. a klassi õpilased, mille näidendiks
kirjutanud ja lavale seadnud oli Heli Prii. Kohtuti loodusfotograaf Ingmar Muusikusega. Kuulati
lugusid ja vaadati pilte Eestis elavatest lindudest,
õpiti tundma lindude laulu ja saadi vastused
lapsi huvitanud küsimustele. 16. märtsil olid
4. a klassi õpilastel külas MTÜ Lastekaitse Liidu projektijuhid, et viia läbi pooleteisetunnine
interaktiivne töötuba laste õiguste ja kohustuste tutvustamiseks. Rühmatöös arutleti selliste
väärtuste üle nagu haridus, sõbrad, sõnavabadus, identiteet, kodu ja pere, armastus, puhas vesi, toit jpm ning mängiti omavahelist koostööd

nõudvaid mänge. Külaskäik oli seotud konkursiga „Meie pere armastab….“, kus 4. a klassi õpilased said kollektiivse töö eest eripreemia. Tööd,
kus olid fotod ja kirjeldused laste ja vanemate
ühistest ettevõtmistest, nimetati žürii poolt ääretult südantsoojendavaks ja rõõmu pakkuvaks.
18. märtsil käis külas pärimusmuusik Silvi Tumanskaja, kes tuvustas rahvapille, esitas koos
Nelli Litvinjuki, Aron Niinepi ja Grete Torpiga
kandlelugusid ning laulis koos saalitäie lastega regilaule ning 29. märtsil oli 3. ja 4. klassidel tore
kohtumine kirjanik Ilmar Tomuskiga, kes rääkis, kuidas erinevad juhtumised tema elus aitasid
kaasa sellele, et ta hakkas kirjutama raamatuid.
Kohtumine möödus väga lõbusalt, sest kirjanik
luges ette naljakaid lugusid raamatust „Tere, Volli“. Ta vastas lahkesti ka laste küsimustele ning
jagas autogramme.
Nii toimetatakse igapäevaselt Paide Ühisgümnaasiumis täites killukese päiksega õpilaste pi8kad koolipäevad.
Eve Krais ja Krista Sukk,
Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad

Paide Gümnaasiumi
võistkond on parim
ööorienteeruja Paides

17.

märtsi õhtul anti start
öisele ohutus - orienteeriumisseiklusele “KEAT ÖÖ”.
Ürituse eesmärk on teavitada noori
erinevatest ohtudest ning anda juurde oskusi, kuidas saada hakkama kriisiolukordades. Seiklusorienteerumisel
tuli noortel läbida erinevad punktid
(Kaitseliit, pääste, politsei, Paide Avatud Noortekeskus, Keskkonnaaamet,
Rajaleidja, Punane Rist, Töötukassa)
Paide linnas ning lahendada punktides antud ülesandeid.
Paide Gümnaasiumi võistkond
koosseisus Marin Merisalu, Birgit Sitska, Kaarel Siimut, Maikel
Viidermets,Frank Gennert Osula võitsid ÖÖKEATil I koha. Lisaks
omistati neile parima meeskonna tiitel.
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Muudatused jäätmeveos alates 1. maist 2016
Tiina Kivila
Paide linnavalitsuse
keskkonnanõunik

A

S Eesti Keskkonnateenused
ja MTÜ Kesk-Eesti
Jäätmehoolduskeskuse vahel sõlmitud
jäätmeveo lepingu tähtaeg lõpeb.
Eelmise aasta lõpus kuulutati välja uus jäätmeveohange, mille tulemusena tunnistati Paide linna piirkonnas soodsaima hinna pakkujaks jätkuvalt AS Eesti Keskkonnateenused.
Kuigi vedaja jääb samaks, võivad jäätmevaldaja jaoks muutuda senised harjumuspärased
jäätmeveo päevad ja muutub jäätmemahuti
tühjenduse hind.
Uus korraldatud jäätmevedu hakkab kehti-

ma alates 01. maist 2016 ja kestab kolm aastat kuni 30. aprillini 2019.
Sellega seoses saadab AS Eesti Keskkonnateenused kõikidele jäätmevaldajatele uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne
veoperioodi algust.
Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks
mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja
postiaadresse, kontaktandmeid jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.
Juhul kui AS Eesti Keskkonnateenused
poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta
ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil
640 0878 või e-posti aadressil tartu@
keskkonnateenused.ee, et üle täpsustada teie
postiaadress.

Kaherattalised liikluses
Kulno Klein
Liiklusohutuse spetsialist

A

prillis on oodata
kaherattaliste liiklusvahendite teedele
tagasitulekut, mistõttu palume kõigil liiklejatel liikluses eriti tähelepanelik olla.
Kevade saabumisega ärkab loodus, aktiviseerub ka inimene kui looduse üks osa. Teedel on ilmade soojenemisel näha üha rohkem jalgrattaid, tõukerattaid, mopeede ja
rulluisutajaid. Inimesed on kauem väljas nii
sportimas kui ka nautimas sooje kevadilmu.
Seoses sellega mõned teada-tuntud meeldetuletused.
Kõik liiklejad peaksid olema tähelepanelikud
ja arvestama jalgratturite, mopeedide ja mootorratturitega, kelle osalemine liikluses pärast
pikka talveperioodi võib kevade alguses ootamatu olla. Sõidukeid, olgu see siis jalgratas või
pisimopeed, juhtivad isikud on juhid. Juhtidel
on juhi õigused ja kohustused. Enne liiklusse tormamist võiks kõik ratturid uuesti meelde
tuletada ohutud sõiduvõtted ja harjuda kaherattalise liiklusvahendi käitumise eripäradega.
Juht peab enne sõidu alustamist veenduma
oma sõiduki korrasolekus.
Alla 16-aastased jalgratturid peavad
sõites kandma kiivrit
Jalgrattal ja pisimopeedil peab olema töökorras pidur, signaalkell ja vähemalt ühe ratta
mõlemal küljel kollane või valge helkur. Lisaks
peab jalgrattal, tasakaaluliikuril ja pisimopeedil
põlema pimedal ajal või halva nähtavuse korral
sõites ees valge ja taga punane tuli. Iseseisvalt
sõiduteel liigeldes peab jalgrattur olema vähemalt 10-aastane. 10–15-aastane jalgrattur peab

selleks omama ka vastavat juhiluba. Kui sul
luba veel pole, pead selle saamiseks sooritama
teooria- ja sõidueksami. Lapsevanema järelevalve all tohib sõiduteel jalgratast juhtida vähemalt 8-aastane laps.
Jalgrattur võib sõiduteed ületada ülekäigurajal sõites, kuid see ei anna jalgratturile teiste sõidukijuhtide suhtes eesõigust. Pisimopeedijuht ülekäigurajal sõites sõiduteed ületada ei
tohi.
Sõiduteel sõites peab paiknema selle paremas
ääres (erandiks on ümberpaiknemine vasakvõi tagasipöördeks). See nõue eeldab ühtlasi,
et sõidetakse ühes reas üksteise järel ja ohutuse
mõttes on hea kanda helkurvesti.
Mopeedidel olgu liikluskindlustus
Liiklusseaduse täiendusena on laste ohutust
silmas pidades kehtestatud nõue, et alla 16-aastased lapsed peavad teel jalgrattaga ja pisimopeediga sõites – nii juhi kui ka sõitjana – kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit. Nõue
kanda kiivrit kehtib nii sõiduteel jalgrattal sõitvatele kui ka jalgrattateel, jalgratta- ja jalgteel
ning jalgteel ja kõnniteel jalgrattal sõitvatele
lastele. Samuti peab sobiv kiiver peas olema
näiteks jalgrattaistmel või -haagises sõidutatavatel väikelastel.
Mopeedi võib juhtida vähemalt 14-aastane,
kellel on läbitud AM-kategooria koolitus autokoolis. AM-kategooria mootorsõidukit tohib
juhtida isik, kellel on mis tahes mootorsõiduki
juhtimisõigus või piiratud juhtimisõigus, seda
tingimust ei seata enne 1. jaanuari 1993 sündinutele.
Kuna uue liiklusseaduse kohaselt on mopeed mootorsõiduk, siis laieneb mopeedidele
ka kohustuslik liikluskindlustus. Mopeedijuht ja mopeedil sõitja peavad kandma kinnirihmatud motokiivrit. Alla 12-aastast last ei
tohi mopeedi tagaistmel sõidutada. Mopeedi

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:
Mahuti suurus Hind € km-ga
kilekott kuni 100 l
ja kuni 10 kg		
1.06
80 l mahuti		
0.85
140 l mahuti		
1.49
240 l mahuti		
1.94
370 l mahuti		
2.53
600 l mahuti		
2.99
800 l mahuti		
3.98
1100 l mahuti		
4.80
1500 l mahuti		
6.54
2500 l mahuti		
9.35
4500 l mahuti		
16.81
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee

tehnoseisund peab vastama valmistaja nõuetele. Mopeedil peab sõites ees põlema valge tuli.
Liiklusohutuse aspektist lähtuvalt on liiklusseadusega määratud ka suurimad lubatud sõidukiirused. Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini
kui 45 kilomeetrit, pisimopeedijuht kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis, tasakaaluliikuri
juht aga kiiremini kui 20 kilomeetrit tunnis.
Helkurvestiga oled pimedas ja halva nähtavuse
korral teistele liiklejatele nähtavam.
Kaasliiklejate abiga liikluskombed
eeskujulikuks!
Liigelda tuleb nii, et ei tekitataks ohtu endale
ega teistele liiklejatele. Jalgrattur või mopeedijuht ei tohi sõita juhtrauast käega kinni hoidmata, välja arvatud käega hoiatusmärguandmise ajal. Samuti ei tohi lasta ennast vedada teise
sõidukiga, vedada esemeid, mis takistavad juhtimist või tekitavad ohtu teistele liiklejatele, ja
pukseerida haagist, mis ei ole selleks valmistatud. Juht ei tohi kindlasti olla joobeseisundis.
See kehtib kindlasti ka jalgratturi ja mopeedijuhi kohta.
Mopeedi sisepõlemismootori töömaht ei tohi ületada 50 cm3 ja valmistajakiirus 45 km/h.
Neid piirmäärasid ületava kaherattalise sõiduki
puhul on tegemist juba mootorrattaga.
Kui mopeedi valmistajakiirus on näiteks 50
km/h ehk lubatud piirmäärast 5 kilomeetri
võrra suurem, on see sõiduk mootorratas, mille
juhtimisel kehtivad kõik liikluseeskirjas sätestatud mootorsõiduki juhile esitatavad nõuded ja
kohustused. Mopeedijuht ei tohi sõita kiiremini valmistajakiirusest.
Laps matkib liikluses oma vanemaid, tal ei ole
veel kogemusi ning vajalikud käitumisviisid on
veel välja kujunemata. Lapsevanem vastutab selle eest, et tema lapsest saaks iseseisev tubli liikleja, kes ei pane ohtu enda ega teiste turvalisust.
Kena kevade algust ja turvalist liiklemist!

Tegusad märtsipäevad Paide eakate päevakeskuses

E

rilise hooga osaleti käsitööringi
töös, kus jätkus õmblustöö Juta
Maruse juhendamisel. Lapiseeliku tegemise nippe jagas Aita Kruusement,
see uudne õmblemisliik pakkus suurt
huvi ja küllap ilmestavad need Paide
suvist tänavapilti.
Paljud kodud on muutunud kaunimaks
Evelin Kori käsitöötundides valminud kaunite kevadiste lilleseadetega, ülestõusmispühadeks sai iga soovija valmistada imepärased
dekoratiivmunad. Lihtsad albumid muutusid
käsitööpabereid, kangast, pitse, pärleid jpm.
kasutades muinasjutuliselt kauniteks. Päevakeskuse rahval on nüüd võimalus külastada
ka Evelini kodumaja trepikoda (pildil), mida
kaunistavad maalingud Paide vanalinnast, selleks tuleb ennast lausa järjekorda võtta!

Ansambel „Leelo“ Sirje Unga juhendamisel
õpib uusi laule ja teeb meie igakuised sünnipäevapeod meeldejäävaiks. Tähtpäevadel ei
pea Sirje paljuks ka akordioniga „päris“ tantsumuusikat teha. Võimlemisringides käiakse
väga hoolega, et trimmida lihaseid kevadtöödeks, liigutame jäigaks jäänud liigeseid, õpime
tantsusamme. Esinemisrühm valmistub suvise
suure võimlemispeo „Hingelind“ maakond-

likuks ülevaatuseks. Genealoogiaring jätkas
sugupuu-uurijatega. Huvilised on saanud kätt
proovida koroonamängus. Taas sai kontrollida
oma tervisenäitajaid, on veel vabu kellaaegu
18. aprilliks ja 16. maiks. Puuetega Inimeste
Koja poolt korraldati Anu Joonuksi juhendamisel mälutreening. Šveitsi firma Swiss Nahring tervislikke loodustooteid tutvustas dr. Mele Viil, oli võimalus neid osta ja saada vajalikku
konsultatsiooni. Toimus Rehabilitastsiooni
OÜ vastuvõtt. Foto: erakogu
Maikuu alguses on meil tulemas suur seeniortantsupäev, kus külalisteks lustakad
tantsijad Tapalt. Jälgi meie tegemisi Facebookis, kodulehel www.pstk.ee. ja kiiret infot
saab tel. 53404750, oleme Paides, Lai tn. 33
Maimu Lomp
Tegevusjuhendaja

Muudatused kodutute
loomade hoiupaiga asukohas
Paide linnast püütud kodutud loomad viiakse 2016.
aastal Tallinna Loomade Hoiupaika (aadress Sinirebase 24, Tallinn)
Avatud:
T-R - 14-17, L-P - 12-16, E - SULETUD
Hoiupaiga telefon: 5349 4045 - vastab kõnedele
iga päev 10-17, e-post: info@loomadehoiupaik.ee,
www.pets.ee/hoiupaik. Oma loomale saab järele
minna iga päev kl 10.00-17.00.

Paide Sotsiaaltöökeskus
võtab tööle perevanema
Töö ülesandeks on olla lapsele ema või isa eest Järvamaa lasteabikeskuses/ Paide perekodus
Nõuded kandidaadile:
Eesti keele osakus kõnes ja kirjas
B- kategooria juhiload
Vähemalt aastane lastega töötamise kogemus
Tööleasumise aeg alates 01.05.
CV, motivatsioonikiri ja koopia haridust tõendavast dokumendist esitada hiljemalt 29.04.
Kontakt: Heiki Rosin, 385 0638, 520 1404 või heiki.rosin@pstk.ee. Lisainfo: paide.ee

Suvine soodushinnaga
lastelaager Paide linna lastele
• Paide linnavalitsus ootab lapsevanemaid registreerima oma 8-16-aastaseid lapsi suvisesse loovuse ja
seiklushimuliste laste noortelaagrisse Varemurru
Puhkekeskuses (www.varemurru.ee). Laager pakub
põnevat programmi seikluslikest maastikumängudest
lõbusate diskoõhtuteni.
• Paide linna laste jaoks on broneeritud ajavahemik
26.06-01.07. Laagripaik asub kaunis Matsirannas Pärnumaal (Pärnust 60 km kaugusel). Soodustuusiku
hind lapse kohta on 53 eurot.
• Registreerimiseks võta ühendust Paide linnavalitsuse lastekaitse vanemspetsialisti Mare Keerlesega (mare.keerles@paide.ee või telefonil 3838626, 55594030).
Laagri kohta saab täpsemalt infot küsida: aivar@varemurru.ee
• Registreerimine kuni 01. juunini või kohtade täitumiseni. Tuusiku eest maksmine on juunikuus, kui nimekiri
on kinnitatud ja laagrisse saadetud. Tuusiku eest maksmiseks saadetakse lapsevanemale arve ja see tuleb tasuda enne lapse laagrisse saatmist.

Teade oksajäätmete
üleandmise korra muutumisest
Paide linna haldusterritooriumil tekkinud oksajäätmeid saab üle anda uues asukohas: Ruubassaare tee 8.
* Oksi võetakse vastu:
E-R 9.00-17.00, L 10.00-15.00
* Tõkkepuu juures helistada numbril 5807 0999
Täpsem info: keskkonnanõunik Tiina Kivila,
tel 383 8633, 5169959

Jürilaada leivakonkurss
„Paide parim koduleib 2016“
Hea perenaine või peremees!
- kui sa oskad ise kodus leiba küpsetada
- kui sa raatsid seda ka teistega jagada
- küpseta leib ja too see  23. aprillil hiljemalt kella 10.00
Paide Keskväljakule raekoja ette telki
- kirjuta juurde nimi, oma leiva lugu või retsept.
Mis edasi saab ?
- kell 10 – 11 saab leibu imetleda ja retsepte lugeda
- kell 11.30 – 13 saab leibu maitsta ja valida oma lemmiku
Mis on oluline parima selgitamisel?
- loomulikult maitse
kuna aga maitse üle ei vaielda siis ka
- isuäratav välimus ja see, kuidas leib vaatamiseks on välja
sätitud
Oluline info
- parimatele auhinnad
- eriauhinnad – leivavormid, teatri-, kontserdi – ja kinopiletid jpm
Info tel. 3849132, 58362822, e-mail: maive.premet@paidekultuurikeskus.ee
NB! Leibu on võimalik tuua
Paide Kultuurikeskusesse
või Raekotta ka reedel
22. aprillil kell 9 - 15
Head pealehakkamist!

Paide Linnaleht

Spordilaager Prantsusmaal
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Margit Udam, grupijuht
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja
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Igal õhtul istub pere koos lauda, kus vesteldakse ja nauditakse toitu mitu tundi. Süüa tehakse
koos – isa teeb soolase ja ema magustoidu. Söögilaud koristatakse koos ja igal pereliikmel on
oma kohustus. Nad ei kiirusta, vaid naudivad
olemist, vestlemist ja naljategemist.
Jälgides jalgpallitreeninguid, siis seal oli kord
väga paigas. Treeningule tulles tervitati treenereid kättpidi ja sama kehtis kogu võistkonna
kohta - kõik noored tervitasid trennikaaslasi
käepigistusega. Mis koolidesse puutub, siis söögivahetund kestab kaks tundi!
Kogu nädal lendas linnutiivul ja viimasel õhtul,
kui toimus suur jalgpallipidu koos lapsevanemate ja mängijatega, ei jäänud tulemata ka pisarad.
Ei, need ei olnud rõõmupisarad, vaid kurbusepisarad, et peab lahkuma. Täname kogu südamest
Pierre Tingaud`d, FC Marmande`i, Väätsa valda,
Paide linna ning peresid, kes meid oma kodudes
vastu võtsid ja kodusoojust pakkusid.
Ja kummutan müüdi. Prantslased ei söö konnakoibi kogu aeg. Nad teevad seda väga harva
ja enamik inimesi pole neid kunagi söönud J
Foto: erakogu

ENERGIAK
LASS A
6 KAMBR
IT
KVALIT

76 mm

ROHKEM AKNAID = PAREM HIND!
1 AKEN 1100x1230

130 €

2 AKENT 1100x1230

Hinnad on näitlikud ja kehtivad 76AD proﬁilist 2x klaaspaketiga avatavale aknale.

NB!

TELLI!

114 €
(SÄÄST 32 €)

5 AKENT 1100x1230

95 €
(SÄÄST 175 €)

KÜSI JÄRELMAKSU! 6 KUUD INTRESS 0%
6-KUULINE LEPING INTRESSIVABA, SISSEMAKSE JA LEPINGUTASU 0€

E-POOD AVATUD 24/7 WWW.PLASTO.EE/EPOOD

PLASTO AKNATEHAS:
PETERBURI TEE 92D, 11415 TALLINN
(+372) 622 1500 · INFO@PLASTO.EE
AVATUD: E-R 8.00—18.00 · L, P SULETUD
PLASTO RAKVERE:
LAADA 3A, 44310 RAKVERE
322 7785 · RAKVERE@PLASTO.EE
AVATUD: E-R 9.00—18.00 · L, P SULETUD
PLASTO PAIDE:
VEE TN. 1, 72713 PAIDE
384 7040 · PAIDE@PLASTO.EE
AVATUD: E-R 9.00—18.00 · L, P SULETUD
IDA-VIRUMAA PIIRKONDLIK MÜÜGIESINDAJA • 322 7785 • RAKVERE@PLASTO.EE • AVATUD: E-R 9.00-18.00 L,P SULETUD

ESINDUSED LEIAD WWW.PLASTO.EE/KONTAKT

VIIKINGITE VÕIM!!!
S
116 mm

ärtsi lõpus viibis grupp Järvamaa noori ja juhendajaid
Marmande`is. Armas Prantsuse linnake on noortekeskuse sõber juba viimased kolm aastat. Koostöös oleme läbi
viinud kolm noortevahetust, kuus Euroopa vabatahtliku teenistuse projekti
ja nüüd spordilaagri.
Marmande`is viibisime kohaliku jalgpalliklubi FC Marmande kutsel, kus töötas enne Paidesse tulekut treenerina Pierre Tingaud. Vastuvõtt
oli super: peremajutus, suurepärased sportimistingimused, kohalik söök, huvitavad väljasõidud
ja ülisõbralikud inimesed. Võtsime grupiga osa
Marmande`is toimunud piirkonna jalgpalliturniirist, kus meie poisid-tüdrukud andsid endast
maksimumi. Siiski on tumedasilmsed lõunamaa
poisid väga väledad ja neile vastu saada raske, aga
viimaseks me ei jäänud :) Kokkuvõttes oli tähtis
osavõtt ja kogemused.
Lisaks külastasime piirkonna põnevamaid
kohti. Käisime Bordeaux’s mida kutsutakse väikeseks Pariisiks ning külastasime Euroopa suurimaid liivadüüne Dune de Pilat`d. Düünide
kõrgus on 110 meetrit ja pikkus 2.7 kilomeetrit.
Vaade düünide tipust Atlandi ookeanile oli hingetukstegev. Düünide tippu võtsime kaasa Eesti
ja Paide linna lipu, mille taustal tegime ühisfoto.
Lisaks said noored mängida golfi, lazergame`i,
mängida orienteerumismängu Marmande linnakeses. Orienteerumsmängu korraldasid meile
Kadri Pius ja Signe Jäetma, kes töötavad vabatahtlikena Marmandes, noorteorganisatsioonis
Centre des Sureaux.
Mis üllatas kõige rohkem ja mida me võiksime prantslastelt õppida? Prantslastele on perekond ja perega koos olemine kõige olulisem.
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el hooajal Eesti korvpallimeistrivõistluste esiliigas pallinud Paide
Viking Window meeskond tegi kodupubliku ees ajalugu – võideti esiliiga
esikoht.
Viikingid näitasid oma tõelist võimu alistades poolfinaalis Kohila meeskonna 82:66 ning
finaalkohtumises Tiit Soku treenitava meeskonna Betoonimeister/Tskk/SK/Nord 78:68.
Kohtumise esimene veerand mängiti punktpunktis ning vile kõlades olid viikingid ühe
punktiga taga (17:18). Teise veerandi keskel
suurendasid betoonimeistrid oma skoori veelgi, edastades kodumeeskonda kuuepunktilise eduseisuga (41:35), ent rõõmustamiseks ei
jätnud viikingid vastastele enam ruumi. Ene-

sekindlust üles näidanud Paide tuli kiirelt järgi– poolajale mindi juba Paide Viking Window
eduseisult 50:44. Kolmandal veerandil said
paidelased hoo sisse ning viimasele veerandajale mindi vastu seisult 65:53. Enam ei suutnud vastased paidelasi peatada ning vile kõlades
näitas tabloo võidunumbreid 78:68. Võidumedalid riputas meestele kaela Eesti Korvpalliliidu president Jüri Ratas. Paide Viking Window
meeskonnast olid kõige resultatiivsemad mängijad 18 puntiga Raido Ringmets, 17 punktiga
Rait Keerles ja 13 punktiga Siim Kams. E-Piim
spordihall oli rahvast puupüsti täis. Viking
Window korvpallimeeskond tänab kõiki poolehoidjaid! Allikas: Kesk-Eesti Tre raadio, foto:
Maarja Trauss

76 mm
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U16 poisid alustasid hooaega
viigiga

Paide Linnameeskonna U16 võistkond (treener Liivo Leetma)
alustas Eesti noorte meistrivõistluste U16 Teise liiga hooaega Viljandis, kus sealse Tulevikuga lepiti 1:1 viiki.
Hooaja eel ka esindusmeeskonna trennis käinud võistkonna
kapten Rait Õlge viis Paide juba 8. minutil juhtima, kuid 16. minutil suutis Tulevik viigistada. Kuigi Paide valdas enamuse mänguajast palli, ei suudetud siiski oma ülekaalu realiseerida. Paide
LM U16 koosseis: Mattias Sapp (41. Sten Erik Tuuleveski), Uku
Lattik, Marten Lehtsaar, Siim Aer, Karl-Johannes Allmere, Karl
Valge, Hans Artur Ehman (41. Kevin Kärp), Ramon Väli (41.
Marek Koroljov), Jarmo Laanetu (75. Alex-Marcus Ulp), Rait
Õlge, Radmar Arula (41. Kevin Metso).
U16 Teises liigas on 10 võistkonda (sh FC Infonet, FC Flora II,
Nõmme Kalju), kes selgitavad omavahel võitja kaheringilise 18
vooruga turniiriga. Kohtumised kestavad 2×40 minutit.
Foto: PLM

„Helkur on popp“
on popp

Paide Gümnaasiumi liikluskasvatuse projekt „Helkur on popp“
pälvis taas Maanteeameti tunnustuse, sedakorda konkursil “Võida klassiekskursioon Maanteemuuseumisse”, kui projekti hindas
parimaks Eesti Noorteühenduste Liit. Õppeaasta alguses välja
kuulutatud viiendatele klassidele mõeldud konkursi eesmärk oli
kaasata Eestimaa koole läbi liikluses nähtavaks tegemise teema,
et õpitaks oma kogukonna liikmeid märkama, neist hoolima ja
sekkuma.
Eelmisel aastal pälvis „Helkur on popp“ Maanteeameti Liiklusohutuse aasta sündmuse tiitli ida-regioonis. Ning kõik me mäletame, et õpetajate Siiri Sitska ja Ivi Kuke algatatud projekt viis
nad klassiõpilastega mõned aastad tagasi koguni Pariisi.
„Helkur on popp“ sai alguse 2011. aasta septembris ja seda on
iga aasta pimedal ajal erinevate klassidega jätkatud. Tänavu oli
projektiklassiks Paide gümnaasiumi 5A klass.
Projekti tegevused algasid Paide Gümnaasiumist, laienesid reididena linna avalikku ruumi ja ennetustööna kõikidesse lasteaedadesse. Meediakajastus televisioonis, Kuma raadios ja kohalikus
ajalehes Järva Teataja tutvustasid nende tegemisi ka mujal elavatele inimestele Eestis. Projekti Facebooki leht on saanud äärmiselt
populaarseks, sellel on veidi alla 900 sõbra.

Paide Linnaleht
Kuldne Karikas 2016

27. märtsil toimus aasta säravaima tantsufestivali Kuldne Karikas
Pärnu eelvoor. Paide Gümnaasiumist osalesid 8.B ja 10. klass. 10.
klass osales loovtantsude, 8.B klass karaktertantsude kategoorias.
Publik võttis etteasted väga hästi vastu ja selgus, et mõlemad klassid kuulutati eripreemia omanikeks. Tegemist siis siira tantsurõõmu ning tugeva klassivaimu eripreemiaga. Nüüd jääb vaid oodata
tulemusi- kes pääsevad finaali?

Daire Krabi
Paide Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja

Vanapaberi kogumine Paide
Gümnaasiumis

Paide Gümnaasiumi vanapaberi kogumise kampaania toimub kuni 29.aprillini. Selle aja jooksul on võimalik vanapaberit viia Väätsa Prügilasse ja sealt võtta kinnitus vanapaberi kogusega. Õpilane
toob selle paberi klassijuhatajale, kes annab selle edasi õpetaja Kairit Wirthile. 6b klassi õpilased peavad koguste kohta vahearvestust.
29.aprill kell 12.00-15.00 on võimalik vanapaberit tuua kooli sisehoovi. Kiiremaks kaalumiseks palume makulatuuri eelnevalt korralikult pakkida. Kes vanapaberit kogub, see loodust säästab!
Head kogumist!

(pildil, autor: Berta Kelder), kelle vahel sujus hämmastav koostöö. „Ma pole kunagi saanud lava taga lihtsalt istuda ja vaadata ekraanilt, kuidas üritus saalis toimub. Seekord said noored
ise kõigega hakkama ja juhendamisega tegelesid super tiimijuhid,“ rääkis kolm aastat MoeP.A.R.K.i peakorraldaja olnud
Riin Luks. “Selle aasta tagasiside on olnud kõik väga positiivne. Pingutasime ka ise selleks, et eelmistel aastatel kriitikat
saanud juhtumised ei korduks.”Veel on MoeP.A.R.K.i meeskonna üheks eesmärgiks populariseerida moeloomist ka Paides
ja Järvamaal, et ka siit keegi MoeP.A.R.K.i lavale astuks Paide
Gümnaasiumi noorte poolt korraldatav MoeP.A.R.K. sünnib
koostöös Paide Avatud Noortekeskuse ja Paide Kultuurikeskusega, sellel korral juba 13. korda.
ERKI moeshow finaali saab priipääsme Karolin Kärm oma kollektsiooniga “White Noise”.
Samuel Ehman
Korraldusmeeskonna liige

Daire Krabi
8.B klassijuhataja

Võit koolitantsu finaalist!

Publiku lemmikuks osutus seekord Katariina Lillestiku
ja Geili Enoki kollektsioon “Le Flavor” (pildil, autor: Merle
Juhanson).

Aasta Gaala ootab kandidaate

Vabariikliku õpilaskonkursi
„Märka matemaatikat enda
ümber 2016“ tulemustest

Õpilaskonkursi eesmärk oli suunata õpilasi kasutama matemaatikaprogrammi GeoGebra. Laekus 159 tööd 23 koolist. Konkursitöö loomiseks tuli programmi GeoGebra abil valmistada dünaamiline slaid - ilutulestik Eesti Vabariigi aastapäevaks. Paide
Gümnaasiumist osales sellel üheksa õpilast 10. ja 11. klassist.
Gümnaasiumiastmes pääses võitjate sekka 11. klassist Rennet
Tamm, keda ootab ees autasustamine 22. aprillil teaduskeskuses
AHHAA. Matemaatikaõpetaja Daire Krabi tänab väga ka ülejäänud osalejaid: Emil Kattel, Kert Väljaots, Kristjan Kurim, Robin
Oja, Taavi Põldsamm, Magnus Renser, Martin Tammiste ja Mikk
Margus Möll.
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Paide Gümnaasiumi tantsurühm Keerutajad ja 10.klass osalesid
3. aprillil Jõhvi kontserdimajas toimunud Koolitants 2016 finaalis.
Keerutajatele omistati eestiteemaliste tantsude kategoorias 6.9.kl vanuserühmas laureaadi tiitel ehk vabariigi 1. koht. 10.klass
saavutas nominendi tiitli ehk vabariigi 2.-3.koha.
Palju õnne kõigile tublidele tantsijatele ja kava autoritele
Andre Lainele ja Liili Filippovile!

MoeP.A.R.K. hiilagas taas!

19. märtsil sai Eesti moepealinnaks Paide, sest kultuurikeskuse lavale astusid noored moeloojad üle terve Eesti. Lavalaudadel käis üle 150 modelli. Täissaal sai näha 23 omanäolist kollektsiooni, mida hindas Eesti moe koorekihist koosnev
žürii. Moeshow peakorraldaja Riin Luks sõnas, et üritus tuli
välja täpselt nii, nagu ta lootis. „MoeP.A.R.K. õnnestus sellel
aastal ilma suuremate viperusteta, probleemide ja tülideta.“
Luks mainib, et kõige selle taga on MoeP.A.R.K.i meeskond

Igal kevadel tunnustab Paide Ühisgümnaasium koostöös kooli
õpilasesindusega huvitegevuse valdkonna tublimaid ja aktiivsemaid noori.
Kandidaate ootame nii kooli huviringide, klassikollektiivide
kui ka väljapool kooli tegutsevate erinevate huviringide, huvikoolide, noorteorganisatsioonide, heategevusrühmituste jt organisatsioonide poolt, kelle tegevuses löövad aktiiselt kaasa Paide
Ühisgümnaasiumis õppivad noored. Samuti ootame kaastööd
eraisikutelt (vanemad, sõbrad, tuttavad), kes kõige lähemalt puutuvad kokku tegusate noortega. Meie soov on leida üles kõik
tublid noored, kes lisaks õppetööle on panustanud oma aega tegevustesse, mis on eeskujuks teistele eakaaslastele. Ootame toredaid lugusid noorte kohta hiljemalt 22. aprilliks e – postiaadressil: kuusik.marika@gmail.com, märksõnaga “Aasta Gaala 2016”
Kui teie klassis, sõpruskonnas, huviringis leidub suure südamega
noori, siis kindlasti ärge jätke seda enda teada, vaid leidke see aeg,
et panna üks tore lugu paberile. Mis saab olla veel parem, kui
sõprade tänu ja toetus.

Paide Linnaleht
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Näitused
Järvamaa
muuseumis
• „Arheoloogilised välitööd Eestis
2015“ - tutvuda saab 2015. aasta arheoloogiliste avastustega. Tegemist
on Eesti arheoloogide traditsioonilise ettevõtmisega, millega tahetakse igasse Eestimaa nurka jagada
teavet möödunud välitööaasta tähelepanuväärsematest arheoloogilistest
avastustest. Näitus annab ülevaate
Eestimaa eri paigus toimunud arheoloogide välitööde olulisematest
tulemustest ja põnevamatest leidudest alates kiviajast kuni 19. sajandini. Näha saab ka 2010. aastal Kareda
vallast Öötlast leitud poole tuhande
aasta vanust aardeleidu. Aivar Piirsalu poolt avastatud leid on pärit
Liivimaa sõja ajast ja ehted on arvatavasti valmistatud kohalike ehtemeistrite poolt.
Põnev näitus jääb Järvamaa muuseumis avatuks kuni 29. aprillini
ning sellega saab tutvuda esmaspäevast laupäevani kell 10.00 – 17.00.
• Õpilastööde näitus
27. aprillini on Muuseumis üleval maakonna koolide õpilastööde
näitus teemal „Stiilimängud“. Käsitöö- ja tehnoloogiatundides on õppeaasta jooksul valminud hulgaliselt
huvitavaid ja omanäolisi töid, mis
on jõudnud iga-aastasele kevadisele näitusele. Välja on pandud 220
tööd. Näitusel on väljas tööd alates
õmblustöödest, kudumitest, tikanditest kuni puu- ja paberitöödeni välja.
„Stiilimängude“ pidulik lõpetamine
ja tublimate õpilaste ning nende juhendajate tänamine toimub 27. aprillil kell 15.00 Järvamaa muuseumis.
Näitust toetab Haridus- ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Järvamaa muuseum.

Parimad
piirkondlike
aineolümpiaadide
tulemused Paide
Gümnaasiumis:
I koht: Mikk Markus Möll füüsikas, matemaatikas; Kaarel Siimut
füüsikas, keemias, matemaatikas;
Heigo Tornik geograafias, keemias,
bioloogias; Aleksander Koppel ning
Mikk Vaarmari matemaatikas; Robin Oja bioloogias, matemaatikas;
Eliise Peržinski kodunduses; Liis
Sepandi ja Dianne Aalde ajaloos;
Ege Paberit muusikas.
I-II koht: Taavi Põldsamm füüsikas; Diana Mäesalu vene keeles.
Vabariiklikel aineolümpiaadidel esindavad Järvamaad järgmised Paide Gümnaasiumi õpilased:
Heigo Tornik geograafias, loodusõpetuses ja keemias; Henri Vilmre
majanduses; Kaarel Siimut füüsikas
ja geograafias; Robin Oja bioloogias; Dianne Aalde ja Liis Sepandi
ajaloos; Ege Paberit muusikas; 7.
klassi Nuputa võistkond Hans Artur Ehman, Rene Münzer, Martin
Leotoots ning Kaarel Vene geograafias.
Tänan kõiki õpilasi ja juhendajaid, kes tegid ära suure töö! Osaleti
väga aktiivselt - 19 aineolümpiaadil
159 osavõtjat.
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Järvamaa Pärandi Sihtkapital toetab kirikukella renoveerimist

J

ärvamaa Pärandi Sihtkapitali
stipendiumiga toetatakse sel
aastal Regilaul Uues kuues korraldamist, „Järvamaa kaitsepataljon Vabadussõjas“ käsikirja koostamist
ja Paide Püha Risti kiriku tornikella renoveerimist.
Järvamaa noore spetsialisti stipendiumi said
tänavu Dairy Trading OÜ operaator Kaidi Som-

mer Aravetelt, Järvamaa Kutsehariduskeskuse kutseõpetaja Helle Kilk
Türi vallast ja Invester Metsahaldus
OÜ ekskavaatorijuht Karl-Gustav
Pint Paidest. Palju õnne!
Stipendiumi väljaandmist toetasid:
SEB Pank AS, Swedbank AS, Järvamaa Ettevõtjate Selts, Helmen Kütt, Kristjan Kõljalg, Heli Suvi, Jaanus Marrandi, Jürgen Ligi, Tiina Larven, Va-

lev Väljaots, Urmas Jõgi, Arnika Tegelmann, Alo
Aasma, Virve Toode.
Kõik stipendiumid anti üle 8. aprillil Järva maavalitsuses. Kõigi panus Järvamaa pärandi toetuseks
on oodatud! Annetuse saab teha: SA Järvamaa Kogukonnafond a/a 221047634001 www.annetuskeskkond.net
Valev Väljaots
Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimees

Paides käivitub liikumine
Vanem Vend Vanem Õde
Inge Jasner,
MTÜ PaideLaste Heaks

L

iikumine “Vanem Vend Vanem Õde”
sai alguse aastal 1904 Ameerikas,
Eestisse jõudis see 1997. aastal, mil
loodi esimene grupp Tartusse. Paides ja
Järvamaal alustab see 2016. aastal.
Kellele/milleks/kuidas?
Ettevõtmine on suunatud lastekodulastele ning eesmärk on usaldusliku
sõprussuhte loomine lapse ja täiskasvanud vabatahtliku vahel. Viimasel ajal
on eriti teravalt esile kerkinud laste ja noortega seotud probleemid ning
nende lahendamise olulisus, kuna lastest saavad tulevikus meie ühiskonna
arendajad. Paljud lapsed ja noored on pärit perekondadest, mis kuuluvad
sotsiaalsesse riskigruppi ning ka lastekodudes elab suur hulk lapsi. Projekt
“Vanem Vend Vanem Õde” pakub sellistele lastele ja noortele tuge vabatahtliku tugiisiku näol. Lastekodulapsed on vaatamata noorele eale pidanud
silmitsi seisma eluraskustega, see muudab nad emotsionaalselt haavatavamaks ning seda enam nad vajavad positiivset eeskuju, tuge, julgustust ning
mõistmist. Riigi ning erinevate tugiorganisatsioonide poolt on lastele tagatud kõik materiaalsed võimalused, puudu ongi just emotsionaalsest toest.
Leiame, et selleks, et lastest kasvaksid õnnelikud, rahulolevad ja enesekindlad inimesed, vajavad nad tuge, sõprust ja eeskujusid – kedagi, kes tunneks huvi lapse tegemiste vastu, märkaks tema muresid ja rõõme ning teda
tunnustaks. Vajalikku tuge ning sõbrakätt saavadki pakkuda vabatahtlikud
tugiisikud, kes leiavad lapse jaoks aega ja võtavad temaga ette erinevaid tegevusi, olles seeläbi positiivseks eeskujuks, avardades lapse maailmapilti,
muutes teda seeläbi sotsiaalsemaks ning enesekindlamaks. Emotsionaalselt
vajab laps vanema/hooldaja vaimset kohalolu ja kasvatuse järjepidavust. Samuti ka realistliku pildi kujundamist ümbritsevast, enesehinnangu ja identiteedi kujundamist, suutlikust kohaneda muutustega jpm. Lapse vajaduste
eiramine võib viia raskete tagajärgedeni. (Briti psühholoog John Bowlby
kiindumisteooria ütleb, et lapsel on kaasasündinud vajadus otsida lähedust
oma vanema/hooldajaga, mis on põhitingimus füüsilise ja emotsionaalse
olemasolu saavutamiseks. See eeldab, et lapsevanem/hooldaja oleks kättesaadav, usaldusväärne ja soosiv. Kui need omadused puuduvad, kujuneb
lapse isiksus ärevaks, ebakindlaks, nõrgaks ja segipaisatuks, mis viib emotsionaalsete ja käitumuslike probleemide kujunemiseni.)
Lapsed, kes tavaliselt eriti tähelepanu ei pälvi, saavad projektis osaledes
hästi palju isiklikku tähelepanu, mis on lapse arenguks väga oluline ning
olenemata oma perekondlikust taustast on lastel võimalik endale saada
toeks üks vabatahtlik sõber.
Projekt aitab muuhulgas edendada ka vabatahtlikku tegevust. Inimesed, kes
tunnevad, et suudavad kogukonna edendamisse panustada, saavad seda teha.
Vabatahtlikud
Vabatahtlikuks tugiisikuks võib olla iga vähemalt 18-aastane isik, kes
oma eeskujuliku käitumise, hoolimise ning arukusega tahab olla sõbraks
abi vajavale lapsele.
Vabatahtlikuks saamine samm-sammult:
1. Potentsiaalne vabatahtlik osaleb infoõhtul. Selle kohta ilmub vastav
info meie Facebooki lehel
2. Infoõhtul täidetakse küsimustik, mille alusel võtame potentsiaalse vabatahtlikuga edaspidiselt ühendust
3. Seejärel toimub koolitus, mille läbimine vabatahtlikule on kohustuslik. Koolitus tagab piisava ettevalmistuse noorema venna/õega suhtlemiseks- antakse ülevaade lastega seotud probleemidest ja õpitakse neid märkama ning lahendama
4. Kui koolitus on läbitud, toimub vabatahtlike ja nende uute nooremate
sõprade kokku viimine
Vabatahtlikuks saamise protsess võib mõningal määral erineda olenevalt olukorrast, konkreetsest vabatahtlikus jne. Oma vabatahtlikele pakume igakülgset tuge, korraldame motivatsiooniüritusi ning jätku- ja täiendkoolitusi. Samuti pakume pidevat toetust projekti läbiviijatelt ning teistelt
tugiisikutelt. Korraldatakse ka ühisüritusi kõigile projektis osalejatele, et
jagada muljeid ja saada uusi ideid aja veetmiseks. Projekti tutvustame ka
arvamuspäeval „Rõõmu vargus“ 19. aprillil Paide Kultuurikeskuses.
Kontaktid: PaideLaste Heaks MTÜ
Inge Jasner, tel. 55 578 348, Annika Kinev, tel. 56 491 090
E-mail: paidelasteheaks@gmail.com, FB: Vanem Vend Vanem Õde Paide
a/a Swedbank EE412200221063874007

22. aprillil kell 18
etendub
Paide Kultuurikeskuse
teatrisaalis

vendade Grimmide muinasjutu „Läbitantsitud tallad“ ainetel

muusikaline etendus

etenduse toovad lavale Paide Ühisgümnaasiumi näiteringide
noored, koorid, solistid, ansamblid ja tantsurühmad
Laulude tekstid ja viisid loonud: Kaari Sillamaa
Muusikali libreto (Paide variandis ): Marju Mändmaa
Koormeistrid: Piret Järvet ja Anne Rikberg
Tantsuõpetajad: Annely Põder, Tiiu Vellama, Kätlin Merisalu, Marita Kutsar

Ettevõtmist toetavad: Paide Linnavalitsus, Paide Ühisgümnaasium

*

tasuta*
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Jätkub Paide 725 mälumäng
Märtsis küsisime Rogosinskaja-Nikolajenko näidendit, mille Paide Teatri avaetenduseks 23. veebruaril
1949. aastal lavastas Raivo Opsola. Õige vastus: „Kakskümmend aastat“
Õigeid vastuseid tuli taas kokku 4. Loosi tahtel saab
auhinna Kaja Haavel. Ka ülejäänud tublid vastajad
(E.Roosma, T.Lumiste ja S.M.Lepp) saavad väikese meene. Auhind ja meened ootavad teid Järvamaa Keskraamatukogus.

Aprilli küsimus:

Aprillis tähistatakse Eestis südamekuud, pöörates tähelepanu südame tervisele. Aga sajand tagasi oli aktuaalne
tuberkuloosi vastu võitlemine. 1928. aastal oli Paides
kolm tähtsat sündmust, mis kõik tuberkuloosi vastu
võitlemisega seotud. Nimetage neist vähemalt kaks!
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 loosime ühe vaba pääsme Paide Kultuurikeskuse 2017. a. toimuvale sündmusele.
Viies neljakuninga rattaretk
22.-23. aprill
Juba viiendat aastat sõidame jalgratastega Nelja kuninga teekonnal meenutamaks 1343. aastal toimunud Jüriöö ülestõusu sündmust, kui eestlaste neli kuningat Padiselt Paidesse sõitsid.
Sel aastal korraldavad matka vabatahtlikute meeskond:
Riina Annus, Lauri Lipp, Gert Tasang, Ain Türner, Ulvar
Kuningas, Mairon Nugis, Vello Pops, Indrek Kuuse,
Kristi Rillo ja Elo Öösalu.
22.aprill
9.30 kogunemine Paide Kultuurikeskuse parklas
12.00 Padise kloostri juures kogunemine
18.00 Valtu Spordimaja
23.aprill
9.00 Valtu Spordimaja
15.00 Paide linn
14.04 10:00 Järvamaa
koolide 10.-12.kl korvpalli
KV (EKSL alagrupp) E-Piim
Spordihall
15.04 19:00 Järvamaa
MV korvpallis E-Piim Spordihall
16.04 10:00 Paide torn E-Piim Spordihall
16.04 12:00 Jalgpalli U12 II liiga: Paide
LM (05) - Paide LM Tapa (05) Paide linna
kunstmurustaadion
16.04 13:00 Jalgpalli Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora
Paide linnastaadion
17.04 10:00 Korvpalli välkturniir EPiim Spordihall
17.04 14:00 Jalgpalli II.W/S liiga: SK Imavere Forss - Keila JK Paide linna kunstmu-

14.04 kell 19 VAT Teater „Mirandolina“. Mirandolina on arhetüüp, universaalne naiselikkuse
sümbol, kuid samas on ta ka tõeline kaasaegne naine, tulvil kirgi ja
kiuslikkust. Kõik jumaldavad Mirandolinat - kaunist, tarka ja nutikat perenaist. Kõik võõrastemaja
külalised armuvad tema nõtkesse vaimu. Vaid üks härra kuulutab
end naiste võltsnaeratuste vastu
immuunseks. Osades: Katariina
Unt, Peeter Tammearu (Kuressaare
Linnateater), Tanel Saar, Ago Soots,
Margo Teder, Meelis Põdersoo ning
EMTA lavakunstikooli tudengid
Liisa Saaremäel ja Lauli Otsar. Piletid 12/14€
16.04 kell 12 Südamelaul 2016 Minu arvamuslugu!
17.04 kell 12 Arsise kellade ansambli plaadi „Prelude“ esitluskontsert. Plaadile on salvestatud
ansambli viimaste aastate repertuaari paremik, sisaldades muu-
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Matka kogupikkus 140 km
Helkurvest ja kiiver on kohustuslikud. Rajal sõidavad
kaasa Punase Risti töötajad ning tehniline tugi. Eelregistreerimine/info: hiljemalt 15. aprill tel: 58056658
või elo.oosalu@gmail.com
Osalustasu kuni 15. aprillini 25€. Hilisemal ajal täiskasvanule 30€. Registreerige aegsasti - rataste transport
piiratud.
Osalustasu sisaldab:
- transport Paidest Padisele inimene + ratas;
- toitlustus (22.aprilli õhtu ja 23.aprilli hommik), ööbimine; - saun ja ujumine Valtu Spordimajas (kaasa võtta
rätik ja ujumisriided);
- käepaelad 23. aprilli üritusele “Jürivägi” ja samal ajal ka
Vallitorni külastus
Osalustasu tuleb maksta enne 15. aprilli Elo Öösalu arveldusarvele EE572200001104988247, selgituseks inimese nimi, kelle eest on makstud. Ajakavas ja teekonnal
võib tulla muutuseid. Palun vaadake päev ennem matka
info üle! Ootame kõiki huvilisi kevadmatka nautima!
Täname: Rikson Invest OÜ, E-Piim, Paide Rattapood,
Järva Teed AS, Kaitseliidu Järva malev, Eesti Punane Rist
Järvamaa Selts, Paide linn, Järva maavalitsus, SA PaideSpordi- ja tervisekeskus, Ajakeskus Wittenstein, Paide
Kultuurikeskus, Padise vald!

Teistsugune koolipäev toimis

N

aljapäeval, 1. aprillil üllatasid Paide ühisgümnaasiumi õpetajad noori sellega, et korraldasid õpetajavahetuse päeva.
Päris nii tõsine nagu telesaates „Naistevahetus" toimunu ei olnud, sest vahetused tehti tunniti, mitte mitmeks nädalaks. Samas oli olukord piisavalt tõsine, kuna õpetajad olid tunnid ette valmistanud.
Kõige rohkem pakkus õpetajatele rahuldust see, et oli võimalik täiesti erineva aine tunnis olla ja niiviisi rutiini murda. Inglise keele õpetaja Liivi
Aare nentis, et 7. klassi kirjandustunnis intervjuuga tegelda oli puhas nauding, sest õpilased tulid tööga hästi kaasa ja kui võrrelda võõrkeeletunniga,
siis toimus kõik ikkagi kiiremini ja ladusamalt.
Mitmel juhul vahetasid kohad vanema ja noorema kooliastme õpetaja. Klassiõpetaja Krista Sukk andis kirjandustunni oma kunagises klassis,
praeguses 9.b-s. Tema jaks oli see esmakordne kogemus nii suurte õpilaste ees olla ja nii tõsisel teemal nagu „Mis on elu mõte?" Mehis Heinsaare loo
põhjal rääkida. Krista Sukk tunnistas, et olukord pani südame põksuma, sest viimati oli nende laste ees viis aastat tagasi. Tal oli kahju, et „...aeg nii
kiiresti möödus, oleks tahtnud ka niisama elust-ilmast lobiseda." Õpetaja lootis, et tema sõnum - unistage suurelt ja õppige mõtlema - jõudis kohale.
Vanema astme õpetajaid üllatas väikeste emotsionaalsus. Liivi Aare, kes andis ka 4. klassis matemaatikat, sõnas: „Nii palju kallisid, kui ma seal
tunni lõpus sain, pole ammu saanud!" Õpilased võtsid õpetajate tembud kenasti vastu. 7.a klassis oli Keiri sõnul päeva jooksul kaks õpetajavahetust
ja need olid lahedad. „Mulle isegi meeldis, kui saksa keele asendusõpetaja päris iga sõna ei osanud ja tema kõnesse vahepeal ingliskeelseid sõnu lipsas.
Saime talle ette öelda ja nalja sai ka," seletas ta.
Anne Kivimäe õpetaja

rustaadion
20.04 17:30 Orienteerumismäng “Seitsme silla seiklus”
21.04 10:00 Võrkpalli U 14
EMV E-Piim Spordihall
23.04 11:00 FitnessFest 2016 E-Piim
Spordihall
23.04 11:00 Jalgpalli U16 II liiga: Paide
Linnameeskond (01) - Nõmme Kalju FC
KMM (01) Paide linna kunstmurustaadion
24.04 11:00 Paide-Türi Kevadtriatlon
Paide linna ujula
24.04 12:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa Vald - Rakvere JK Tarvas II Paide linna
kunstmurustaadion

sikat barokiajastust tänapäevani.
Ansambli dirigent Aivar Mäe on
Eesti kultuurimaastikul tuntud kui
suurepärane ideede generaator ja
muusika- ning teatrielu edendaja.
Kontsertidel kuuleb valikut plaadile salvestatud lugudest. Piletid
8.90/10.90€
19.04 kell 10-16 Arvamusnädal:
„Rõõmu vargus“
22.04 kell 09-15 Eesti Töötukassa Töömess
22.04 kell 18 Paide Ühisgümnaasiumi muusikal
23.04 kell 10-16 Jüripäev ja laat,
Keskväljakul
23.04 kell 16 Tantsuansambli Sõprus 70. sünnipäeva kontsert “Tantsime päeva ilosaks”
24.04 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
26.04 kell 10.30-15 Doonoripäev, kammersaalis
27.04 kell 16 Järvamaa koolinoorte
näituse pidulik lõpetamine

30.04 12:00 Jalgpalli U12 II liiga: Paide
LM (05) - Jõhvi FC Lokomotiv (05) Paide
linna kunstmurustaadion
30.04 16:00 Jalgpalli Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju
FC Paide linnastaadion
01.05 15:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide
LM II - Keila JK Paide linna kunstmurustaadion
06.05 10:00 Järvamaa koolide 1.-3. kl
jalgpalli KV Paide Gümnaasiumi staadion
07.05 11:00 Jalgpalli U16 II liiga: Paide
Linnameeskond (01) - Pärnu JK Poseidon (01) Paide linna kunstmurustaadion
07.05 11:00 Jalgpalli U11 I liiga: FC Paide

01.05 Järvamaa laste lauluvõistluse
„Laulukaar“ lõppkontsert
02.05 kell 19 Rakvere Teater „Must
prints“. Kaks sõpra ja konkurenti erinevad teineteisest nagu öö ja päev.
Üks on edukas ja muretu, teine teel
täiuslikkuse poole ja elus pettunud. Mitmete endiste ja praeguste naiste kaasabil vallandub kohati
seebiooperlik ja hetketi isegi kriminaalse ülesehitusega pinev draama. Ja siis armub üks sõpradest
teise tütresse. Osades: Liisa Aibel,
Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt, Tiina
Mälberg, Hannes Kaljujärv (Vanemuine), Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer. Piletid 11/13€
04.05 kell 19 Eesti Tantsuagentuuri
revüüteater Starlight Cabaret - Life
is a Cabaret. Laulusolistid: Ira Haak
ja Bert Pringi või Kalle Sepp
Artistid: Liisi Org, Britt Kõrsmaa,
Marit Mets, Egle-Riin Rüütel, Kätlin
Hallik, Marion Saarna, Mari Simm,
Sergei Kuznetsov, Paul Reinolt ja

(06) - Tallinna FC Flora Rohelised (06) Paide Gümnaasiumi staadion
07.05 14:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa
Vald - Harju JK Paide linna kunstmurustaadion
08.05 11:00 Paide Ujumisklubi pikamaaujumine Paide linna ujula
10.05 19:00 Jalgpalli Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tallinna FC Infonet Paide linnastaadion
13.05 19:00 Jalgpalli Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Rakvere JK Tarvas Paide linnastaadion
14.05 12:00 Jalgpalli U12 II liiga: Paide
LM (05) - JK Narva Trans (05) Paide linna
kunstmurustaadion
14.05 14:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa

Kardo Kukk. Pilet 14.90/18.90€.
Grupipilet 15.60€
07.05 kell 10-16 Mailaat, Kultuurikeskuse parklas
10.05 kell 19 Emadepäeva kontsert (vt lk1)
12.05 kell 19 Endla Teatri etendus „Uhkus ja eelarve“. Lavastuse tekst on valminud trupi ühistööna ning inspireeritud selliste
1920. aastate vene absurdistide
nagu Daniil Harms ja Aleksandr
Vvedenski loomingust. Koos jutustatakse groteskne lugu „tähtsatest
inimestest“, kes langetavad olulisi
otsuseid ja „lihtsatest inimestest“,
kes seetõttu kannatavad. Laval
EMTA Lavakunstikooli 27. lennu
üliõpilased Jürgen Gansen, Markus Habakukk, Laura Kalle, Ester Kuntu, Karl Laumets, Karmo
Nigula, Saara Nüganen, Lauli
Otsar, Ott Raidmets, Christopher
Rajaveer, Liisa Saaremäel ja Risto Vaidla. Pilet 11/13€

Vald - JK Loo Paide linna kunstmurustaadion
15.05 15:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM II - Pärnu Jalgpalliklubi Paide linnastaadion
21.05 10:30 Veteranide jalgpalliturniir
Paide linna kunstmurustaadion
21.05 11:00 Jalgpalli U11 I liiga: FC Paide
(06) - Viimsi MRJK II (06) Paide Gümnaasiumi staadion
21.05 12:00 Järvamaa ujumise meistrivõistlused Paide linna ujula
27.05 18:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM
II - DC Kuressaare II Paide linnastaadion
28.05 14:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa
Vald - Maardu Linnameeskond II Paide
linna kunstmurustaadion

17.05 kell 19 Draamateater „Viimasel minutil“. Näidendi peategelasteks on kolm daami 80. eluaasta
ringis, kuid pole tegemist vanadekoduga, vaid kõrgema keskklassi
daamidega, kes üritavad veel vastu
pidada oma harjumuspärases elus.
Nad on vanad, aga mitte väga tõbised, nad unustavad asju, aga ei põe
Alzheimerit, neil on piisavalt raha,
nad armastavad head veini juua ja
bridži mängida. Nad saavad oma
eluga hakkama, aga oht on, et mitte enam väga kaua. Midagi tuleb
muuta, midagi ette võtta. Komöödia pealkiri tuleb Marianne viimasest repliigist bridžilauas: „Kas olete mõtelnud, et meie vanuses võib
inimene teha täpselt mida iganes…
sest mitte kellelgi pole sellest sooja
ega külma! Ja siin me nüüd lõpuks
istume. Keset heledat päeva. Pagan
võtaks, tõesti viimasel minutil. Kolm
pada!“ Osades: Kaie Mihkelson,
Maria Klenskaja, Ülle Kaljuste,

Markus Luik, Raimo Pass, Harriet
Toompere. Piletid 12.80/16€
28.05 kell 17 Järvamaa laulu- ja
tantsupidu. „Mis sa nüid teed?“ Paide Vallimäel, enne seda rongkäik
Lembitu pargist Vallimäele. Pilet
3€, perepilet 7€

Kino
10.04-17.04„Prääksud“ 3D
12.04-16.04„Cloverfieldi tee 10“
Alla 12a mittesoovitatav
15.04-21.04 „Džungliraamat“ Alla 6a mittesoovitatav
15.04-19.04 „Boss“ Alla 14a keelatud
20.04-21.04 „Hardcore: Raju
Henri“
www.paidekultuurikeskus.ee ja
Paide Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Piletid saadaval Piletimaailmast, Piletilevist ja Paide Kultuurikeskuse
kassast
Infot toimuva kohta leiate www.
paidekultuurikeskus.ee
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Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!
Marta Tuiken
Endel Lugna
Erna Adamson
Karl Velsker
Ilme Sarapik
Ada Kuus
Marta Videl
Elsa Krull
Elsi Hanschmidt
Erna Tõnisson
Jaan Tolk
Leiu Korol
Aino Menning
Hanne Torp
Elvi Razboinikova
Aleksandra Pokk
Tatjana Sankman
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Vladimir Pormann 85
Ette Päädam
84
Johannes Maddisson 84
Gertruda Lipberg
84
Ervin Õunapuu
84
Laine Jürma
83
Julius Jankevitš
83
Vilma Tornik
82
Eiky Kala
82
Maria Reinapae
81
Heino Hein
81
Edvi Kruuse
81
Ennulde Kopli
81
Helju Pukka
81
Leida Tolberg
81
Helgi Deede
80
Valentina Rits
80

Konstantin Grohovski
Luule Ristlaid
Maie Plinker
Galiina Vaarma
Linda Susi
Veera Paavo
Arma Jüristo
Jaan Kuusik
Arvi Vahtra
Viivi Aasa
Maimo Avvi
Ain Liivik
Reet Nei
Elvi Koitla
Leida Siirand
Aime Merisalu
Enno Sammal

80
80
80
80
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78

Elve Toomela
Aleksei Kapitonov
Asta Vahter
Agu Jäetma
Meeli Tihemets
Ants Kiple
Viia Liivamäe
Aadu Kallaste
Aino-Aliis Arume
Aarne Kuldpärg
Vaike Raja
Anne Hallasoo
Helju Sinijärv
Tiiu Kuhi

77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
76
75
75

EESTIMAA SÜDA

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Aili Rebas
Juta Madissoo
Ülle Eisenberg
Vello Rindla
Lea-Silvia Riik
Milvi Leitma

75
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Marta Haus
Elsa Krull

Mattias Lass 02.03.2016
Johanna Putškova 03.03.2016
Siim Mattias Rebane 06.03.2016
Jaan Narrusk 07.03.2016
Elinore Ilves 09.03.2016
Kristelle Peettamm 12.03.2016
Lisett Kikerman 18.03.2016
* Registreeritud sünnid märtsis 2016

93
89

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

Avatud Uste päev

Orienteerumismäng

5.mail kell 10.00 Paides
5.mail kell 12.00 Säreveres

Avatud Uste päeval toimuvad demonstratsioonid ja
koolisisesed kutsevõistlused:

Demonstratsioonid Paides

20.aprillil 2016

Start E-Piim Spordihalli eest
kell 17.30 – 18.00
Orienteerumismängus osalejad peavad Paide linnas üles leidma seitse kaardil märgitud silda,
vahelduseks lahendama ülesandeid ja vihjete järgi liikuma järgmisesse kontrollpunkti.
„Seitsme silla seikluses“ võib osaleda individuaalselt või koos sõpradega/perega.
Raja võib läbida kõndides, joostes või jalgrattaga sõites.
Kontrollaeg raja läbimiseks on 2 tundi.

Info: info@paidetervis.ee

Lauakatmine
Suupistete valmistamine
Puhastustööde huvitavaid võtteid
Logistilisi töid laos
Multimeedia võimalusi infotehnoloogias

Võistlused Säreveres

Vigursõit hobusega
Takistussõit kõrgusega 60cm
Traktori vigursõit
Auto vigursõit
Auto rehvivahetus
Tööriistakomplekti komplekteerimine; Teooria test
Müüriladumine
Koorma laadimine ekskavaatoriga aja peale (simulaatoril)
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Tallinna 46, Paide tel. 525 3736
kool@jkhk.ee

Tervisematkad Järvamaal annavad teada!
Tule tervisematkale Paide linna allikate ja järve ümbruse loodusega tutvuma
17. aprillil algusega kell 12.00! Raja pikkus on 5 km. Kogunemine Paide Vallimäel
laululava juures. Matkal võib jalutada, teha kepikõndi või joosta, see sobib nii algajatele kui ka kogenutele ning pakub vahvaid elamusi ka lastele. Matkamiseks valige
ilmale vastavad jalanõud ja varuge aega, sest teekonda tutvustab giid Tiit Lumiste.
Olete oodatud! Viiel matkal osalenutele auhinnad! Lisainfo: Elo Öösalu 58056658

Paide
Linnaleht

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

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

