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Kuidas registreerida end
Paide linna elanikuks?

Paide linn, Paide vald ja Roosna-Alliku
vald ühinevad. Uue omavalitsuse rahvaarv
on hetkel ligikaudu 10 850. Kui meid on
1. jaanuaril 2017 11 000, siis riik toetab uut
omavalitsust 500 000 euroga. Seepärast
kutsuvad kolm omavalitsust inimesi end
detsembris sisse registreerima Paide linna,
Paide valda või Roosna-Alliku valda. Jagamisele läheb palju kingitusi. Kõigi elanike
vahel loositakse 20 tahvelarvutit ja
kui aastavahetuseks on meid kokku 11 000,
siis ka SÕIDUAUTO.

Elukoha andmete registreerimiseks
on alljärgnevad võimalused:
• Elukohateate esitamine ID-kaardi või
Mobiil-IDga läbi riigiportaali
www.eesti.ee /Kodanikule – Elukohateate esitamine
• pöörduda Paide linnavalitsusse aadressil Keskväljak 14 (Paide raekoda).
Rahvastikuregistri toimingutega tegeleb juhiabi Elle Hallik (tel 38 38 601;
e-post elle.hallik@paide.ee). Kaasa
võtta isikut tõendav dokument
Elukohateate avalduse saab välja printida paide.ee

Täpsem info paide.ee

Kampaaniatingimused
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Registreeri ennast Paide linna, Paide valla või Roosna-Alliku valla elanikuks!

us

e

 Kampaania kestab ajavahemikul 1.-31.
detsember 2016
 Igale isikule antakse õigus saada 100
euro väärtuses teenuseid tema valikul kas
Paide Kultuurikeskuselt, SAlt Paide Spordikeskus, SAlt Ajakeskus Wittenstein või
100 euro väärtuses autokütust, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:
* isik registreeritakse perioodil 1.-31.
detsember 2016 rahvastikuregistris Paide linna elanikuks ning isik on 1. jaanuari 2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel
Paide linna elanik;
* isiku elukoht rahvastikuregistri järgi ei
olnud enne perioodil 1. – 31. detsember
2016 Paide linna elanikuks registreerimist
Paide vallas või Roosna-Alliku vallas;
* isiku elukoht rahvastikuregistri järgi ei
olnud Paide linn üks kuu enne perioodi 1.31. detsember 2016
1. jaanuari 2017 seisuga rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks olevate isikute vahel loositakse 13. jaanuaril
2017 välja 10 tahvelarvutit;
1. jaanuari 2017 seisuga Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla elanikuks
olevate isikute vahel loositakse 13. jaanuaril 2017 välja keskklassi sõiduauto juhul,
kui 1. jaanuari 2017 seisuga on kolme ühineva omavalitsusüksuse elanike arv kokku
vähemalt 11 000 elanikku.

Loosiauto – Toyota Auris Hybrid 1,8
Paide linna elanikuks registreerimise kampaania peaauhind on Amservi poolt välja
pandud sõiduauto Toyota Auris Hybrid 1,8. Auto väljalaskeaastaks on 2017, automaatkäigukast, kütusekulu 3,6l/100km. Tegemist on ökonoomse sõidukiga nii
auto omaniku kui ka looduse jaoks - CO2 emissioon on 82g/100km. Auto loositakse välja kõikide Paide linna, valla ja Roosna-Alliku valla elanike vahel, kui kolme omavalitsuse peale on seisuga 1. jaanuar rahvastikuregistris 11 000 elanikku.
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Paide
linnavolikogu
17.11.2016
istungi
kokkuvõte
• Võttis vastu 2016. aasta III lisaeelarve
• Võttis vastu Paide linna noortevolikogu põhimääruse
• Muutis SA Ajakeskus Wittenstein
põhikirja ning kinnitas põhikirja
uues redaktsioonis
• Muutis sihtasutuse Paide Spordi- ja
Tervisekeskus nime ja kinnitas uueks
nimeks Paide Spordikeskus. Muutis
sihtasutuse põhikirja ning kinnitas
põhikirja uues redaktsioonis. Sihtasutuse nimi Paide Spordi-ja Tervisekeskus on segadust tekitav, kuna
peatselt alustab tegevust Paide Tervisekeskus. Uus nimetus viitab täpsemalt eesmärgile, milleks asutus on
ellu kutsutud
• Otsustas algatada Mündi, Raudtee
ja Karja tänavate ning Ruubassaare
tee vahelise ala detailplaneering. Planeeringu koostamisest huvitatud isik
on AS E-Piim Tootmine, kes esitas
detailplaneeringu algatamise taotluse Paide linnas Mündi, Raudtee ja
Karja tänavate ning Ruubassaare tee
vahelisele alale piimatöötlemistehase
rajamiseks
• Kinnitas Paide linna liikmemaksu
suuruseks Järvamaa Omavalitsuste
Liidus 2017. aastal 30 971 eurot
• Otsustas garanteerida EELK Paide
Püha Risti Koguduse kiriku kellatorni renoveerimistööde kaasfinantseerimise 2017. aastal 25 000 euro
ulatuses
• Kinnitas Paide linna, Paide valla ja
Roosna-Alliku valla haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Paide
linnaelanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse andmed:
1) Paide linna vähemalt 16-aastaste
elanike arv 6786, küsitluses osalenud
elanike arv 97;
2) küsitluse tulemused: JAH-häälte
arv 77, EI-häälte arv 20
• Otsustas Paide linna elanike elukohaandmete korrastamise eesmärgil lubada Paide linnavalitsusel vajadusel viia 1. - 31. detsembrini 2016
läbi linnaelanikuks registreerimise
kampaania, mille maksumus on kuni 50 000 eurot

A

lates detsembrist töötab
Paide linnavalitsuses juristõigusnõunikuna Nellika Valder.
Aravetelt pärit Valder on lõpetanud
Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduste
magistrantuuri ning omab rakenduslikku kõrgharidust Eesti Sisekaitseakadeemiast halduskorralduse erialal.
Viimati töötas ta neli aastat Kõue
vallavalitsuses vallasekretärina.
Paide linnavalitsus soovib uuele
kolleegile edu!

Mina jään

Siret Pihelgas
Linnapea

S

õitsin ühel õhtul
mööda Tallinna tänavat Raekoja suunas.
Lund sadas, jõulutuled
puudeokstel
põlesid
ning raehoone valguskontuurid paistsid.
Keegi tegi Kaubamaja vaateakendest pilti. Autosid liikus vähe. Kuigi ma polnud
veel kodus, tundsin, et olen
ikkagi juba koju jõudnud. Olen õnnelik, et just siin on
minu kodu, minu inimesed, minu sõbrad, minu töö.
Noorte laulu- ja tantsupeo korraldusmeekonnal
on valminud toredad videod, kus Eesti tuntud inimesed räägivad oma kogemustest meie keele, kodu
ja lugude ümber. Emeriitprofessor Marju Lauristin
räägib ühes neist, kuidas eesti keele üks mahuka-
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maid sõnu on „kodu“. Ta ütleb: „Sõna „kodu“ on
olnud väga raske tõlkida. Tuli välja, et sellist mahukat kodumõistet nagu meil, teistel praktiliselt
polegi. Meie kodumõistes on kõik – see ruum, see
maastik, see pere, hingesoojus, see leetulukene. Kodus on kõik. See on meile väga iseloomulik.“ Just
seda kõike ma tundsin sellel pühapäevaõhtul, kui
Paidesse jõudsin. Ma armastan seda linna, olgugi, et
ma pole siin sündinud. On olnud suur rõõm Paide
heaks töötada.
Aasta on möödunud väga kiire tempoga ning
aeglustumist pole näha – ees seisab töö riigigümnaasiumi loomise nimel, suured teederemondid,
koolivõrgu ümberkorraldamine, ujula küsimusele
lahenduse leidmine jne. Kui väga tahame, siis me
ka suudame kõike. Isegi oma teatri loomine, mis
alguses kulme kergitama pani, tundub nüüd täiesti
normaalse asjade seisuna. 2017. aasta on pühendatud meie lastele ja noortele kantuna sellest, et suvel
toimub noorte laulu-ja tantsupidu, pealkirjaks „Mina jään“. Selles lauses on peidus nii palju – mina
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kui mina ise, mina kui noor, mina kui eestlane. Jään
koju, jään maale, jään Eestisse, jään püsima. See on
manifest. Igaüks võib seda lauset tõlgendada omamoodi, põhiline on tunnetada ja mõista oma juuri, oma kodu. Paide on koduks sadadele lastele ja
noortele - pühendagem siis järgmine aasta nendele,
et ka nemad jääksid või tuleksid juba ringiga tagasi.
Meie praegu käimas olev Paide elanike kampaania
on ka omamoodi olelusvõitlus, millest peame väljuma võitjana, et jääda. Selleks soovin, et kõik, kes
tunnevad end paidelasena, ennast siia ka ametlikult
elanikuks registreeriksid, kes seda veel teinud pole.
Kokkuvõttes tahan tänada teid kõiki selle eest, et
võime peagi selle aasta edukalt lõppenuks kuulutada. Suur emotsionaalne tugi on olnud juba sellest,
kui keegi tänaval ütleb, et üks või teine asi on hästi.
Üks tore vanahärra ütles hiljuti toimunud Järvamaa
messil, et me ei tohiks üldse viriseda ja paljud asjad
on kinni meis endis. Olen temaga nõus. Tema jääb,
mina jään ja loodan, et teie ka jääte. Soojad jõulutervitused Eestimaa südamest Paidest!

Uus kord muudab abisaamise kiiremaks
Ülle Leesmaa
Paide abilinnapea

P

aide linnavalitsuse
sotsiaalvaldkonnas
on toimunud mitmeid
muudatusi. Et tagada
inimeste parem teenindamine,
võtavad
meie sotsiaaltöö ja
lastekaitsespetsialistid alates detsembrist
vastu Pärnu 3 maja
esimesel korrusel.
Lisaks on detsembri volikokku minemas sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord, kuhu oleme sisse
viinud mitmeid parandusi, täiendusi ja muudatusi vastavalt sellele, kuidas seadus ette näeb. Samuti tahame abitaotlemise inimeste jaoks lihtsamaks

Märgiline aasta
Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees

15.

detsembril saavad Paide Kultuurikeskuses kokku
kolme
omavalitsuse
– Paide linna, Paide
valla ja Roosna-Alliku valla volikogud, et
üheaegselt kolmes eri
ruumis pidada istungit
ning hääletada ühinemise poolt või vastu.
Samas on plaanis alla kirjutada kolmepoolsele
ühinemis- ja koostöölepingule. Sellega töö ühinemise osas veel ei lõpe, kuid märgiline verstapost see
kahtlemata on. Eks me kõik ole ootusärevuses, kuidas ühendomavalitsus ka tegelikult toimima hakkab, oleme seda läbi mänginud praegu vaid pabe-

ja kiiremaks teha. Täna otsustab toetuste määramise sotsiaalkomisjoni ettepanekul linnavalitsus, mis
muudab toetuse saamise protseduuri abivajaja jaoks
liiga pikaks (2-3 nädalat). Uues määruses antakse
toetuste määramise ja maksmise otsustamise pädevus sotsiaaltöö spetsialistidele, mis muudab avalduse menetlemise kiiremaks. Määruse muudatuste järgselt on abivajajal võimalik toetus kätte saada
mõne päevaga (nt bussisõidutoetus).
Paide linnavalitsus esitas sihtasutusele Innove
rahataotluse kümmekonda omavalitsust hõlmava
projekti “Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa omavalitsustes” kaasfinantseerimiseks Euroopa Liidu struktuurivahenditest. Projekti eesmärk
on Järvamaale luua ühtne hoolekandeteenuste süsteem, mis toetab tööealise erivajadustega inimese toimetulekut ning vähendab tööealise inimese
hoolduskoormust. Projekt puudutab kolme teenust: koduteenus, tugiisikuteenus ja isikliku abista-

ja teenus. Selliseid tööealisi inimesi on palju, kes ei
saa tööl käia, kuna neil on keegi hooldada. Nendele
inimestele ma tahamegi appi tulla ning aidata neil
tööturule naasta. Projekti käivitumisel saab omavalitsus pakkuda vastavat teenust ise ning inimesel
on võimalus tööle minna. Projekt hõlmab perioodi
01.02.2017 - 31.01.2019, selle kogumaksumus on
ligi 377 000 eurot, millest omaosalus on ligi 23%.
Loodame projektile vastuse saada veel selle aasta
sees.
Tänusõnad ütlen edasi ka Siseministeeriumile
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile, kes kiitsid
heaks meie kogukonna turvalisuse projekti „Paide
turu turvavõrgu väljaarendamine”. Tänu sellele saame osta Paide turu valvamiseks kaks väga head turvakaamerat.
Kaunist ja turvalist jõuluaega kõigile!

ril. Õnneks on spikker ehk kirjalik manuaal päris
korralik ning meie töötajadki on kõvasti kogemust
juurde saanud. Meie linna- ja vallasekretärid istuvad tihti koos ja arutavad, kuidas uuele omavalitsusele seadusloomet koostada, kui vaja, küsitakse nõu
naabritelt.
Paide linnale on lõppev aasta olnud vägagi märgiline. Juubeliaastat jäävad meenutama näiteks valminud muusikaaed, taasavatud purskkaev, koostööleping oma teatri loomiseks ning miks mitte discgolfi
pargi rajamine. Meie kogukond aitas kaasa nii uue
kirikukella kui ka kontsertklaveri soetamisele. Helilooja Arvo Pärt külastas üle viie aasta taas Paidet.
Volikogu andis garantii uue põhikoolihoone rahastamisele ning asus toetama esimesi samme piimatöötlemistehase rajamise suunas. Kas Paide linna
hakatakse taas piimakombinaadi järgi teadma, näitab aeg.
25 aastat möödus Paide linna omavalitsuse staatuse taastamisest. Aastal 1991 tähistati linnas nii

iseseisvuse taastamist kui ka linna 700. juubelit.
Need märgilised tähtpäevad jäävad Paide linna ajaloos alati paralleelselt jooksma. Veel üks huvitav
seos – nii sel sügisel kui ka 25 aastat tagasi andis
linna sünnipäeval kontserdi juhuse tahtel vanamuusikaansambel Hortus Musicus. Ladina keeles
tähendab see „muusikaaeda“, mis paidelastele ütleb nii mõndagi. Kirjanik Paulo Coelho kirjutab
oma raamatus „Alkeemik“, kuidas elus ette tulevaid
märke ära tunda ning neist juhinduda. 2016. aastal
on Paides sündinud palju positiivset, on olnud väga
töökas aeg.
Et meie stardipositsioon ühiselt edasi minnes
oleks veelgi parem, kutsun inimesi üles aitama oma
kodu- ja/või sünnilinna sellega, et toetate meie
püüdlusi saada kolme omavalitsuse peale elanike
arvuks 11 000, mis on vajalik lähe saamaks võimalusi teha suuremaid investeeringuid. See oleks linnale aegade parim sünnipäevakink! Ilusat jõuluootust kõigile!

Foto: Ants Leppoja
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Alustab ettevalmistusrühm 1.09 2017
koolitulevatele lastele

Esimene kokkusaamine on ruumis 112 teisipäeval, 10. jaanuaril kell 13.00. Registreerimine kohapeal, vajalik lapse
isikukood.
Mõned vajalikud oskused koolis hakkama saamiseks,
mida iga vanem saab kodus teha:
1. Eelkõige peab laps olema valmis täiskasvanu juhendamisel töötama, tema tähelepanu- ja vaatlusvõime peab olema piisaval määral arenenud.
2. Kuulamisoskusel on samuti oluline roll täita. Laps peaks
omama ettekujutust ruumist, s.t teadma mõistete all, üleval, peal, kohal, ees, taga, kõrval, vahel, paremal, vasakul
tähendust. Ka ajamõisted peavad talle tuttavad olema –
eile, täna, homme, nädalapäevade nimetused, aastaaegade
nimetused ja tunnused, kellaajad.
3. Veel peaks laps tunnetama jada seaduspärasusi – oskama
seada esemeid järjekorda suuruse, pikkuse, laiuse, kõrguse
järgi ning võrrelda nii ettepoole (paremale) kui ka tahapoole (vasemale). See oskus on hädavajalik, et mõista häälikute järjekorda sõna kokku lugemisel ning matemaatikas numbrijadade koostamisel. Veel on oluline oskus anda
esemetele-olenditele või nende tunnustele ühine nimetus
– s.t piisavat üldnimetuste olemasolu sõnavaras.
4. Jutustamisoskus on tähtis. Jutustada peaks oskama oma
lemmiktegevusest jmt täislausetega nii peast, pildi kui ka
saripildi järgi. Laps võiks osata jutustada ka mõnda nalja, meenutada minevikust meeldejäävaid sündmusi. Jutustamisoskus on osaline, kui laps vajab jutustamise käigus
täiendavaid suunavaid küsimusi.
5. Laps peaks oskama vastata küsimustele enda ja oma pere kohta. Peaks teadma oma nime, pereliikmete nimesid,
oma aadressi, sünnipäeva, vanust, oma ema, isa ametinime, töökohta. Ta peaks oskama seletada, kuidas koolist
koju minna.
6. Lugemisoskus. Kooliks võiksid selged olla kõik tähed.
Lugemise soravusest ja kiirusest olulisem on see, kas laps
saab ka loetu mõttest aru. Niisiis on olulisel kohal funktsionaalne lugemisoskus.
7. Enne lugema ja kirjutama õpetamist on vaja veenduda,
et laps oskab sooritada häälikanalüüsi, sest see oskus on
aluseks lugemisele ja kirjutamisele.
Pille Sink, õppealajuhataja, pille.sink@paideyg.ee, 3850824

Õpilaste ainetunnid lõimusid

Novembris vaatasid 6.–9. klassi õpilased aulas Lennart
Meri filmi „Veelinnu rahvas.” Filmist said õpilased aimdust, kust üldse tulevad meie esivanemad, eestlased. See oli
ainepäevade nö avapauk, kuid juba septembrist alates oli
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käsitletud tütarlaste kästitöö-, ajaloo-, kunstiõpetuse ning
eesti keele tundides juurte teemat.
Avati ka pärimusnäitus „Mina jään.” 9.a klassi tüdrukud
kostitasid külalisi kaerakäkkidega ning 8.b klassi õpilane ElsaPauliine Palu laulis regilaulu, mille viisi oli ta F. R. Kreutzwaldi sõnadele loonud ise. Õpetajad on näitusele toonud vanu
esemeid, mis on kallid perepärandid ning võimaldavad rännata just kui ajas tagasi. Anne Kivimäe sõnul on näitusel vanade asjade kõrval palju vaimuvara, sest õpilaste vestlused
nendele kõige kallimate inimestega ning albumitest leitud vanade piltide põhjal valminud lood on vaimustavad. Ainepäevade lõpetuseks toimus väike ajalookonverents, mille peaesineja oli meie kooli vilistlane, Järvamaa muuseumi teadusjuht
Ründo Mülts. Esinesid ka 6.b klassi neiud Merlin Klemm ja
Getter Rool ning Melina Moppel 7.a klassist jutustas loo oma
vanavanavanaisast, kes oli olnud põneva elusaatusega pärisori.
Ründo Mültsi sõnul on kool teinud ära suure töö õpilastele
ajaloohuvi äratamiseks, alustas ju temagi umbes samas vanuses vanavara kogumist.
Uues õppekavas on suurt rõhku pandud ettevõtlikkusele
ja ainetevaheliste seoste loomisele ning toimunud projekti
kavandades arvestasid õpetajad just sellega. Teisalt lähtus
kogu tegevus suvel toimuva koolinoorte XII laulu- ja tantsupeo teemast „Mina jään”.
Katarina Perman, õpilane

Jõuluootus Paide Ühisgümnaasiumis

Linlased võtsid esimese advendi vastu traditsiooniliselt
Paide Püha Risti kirikus nautides meie imeliste lauljate
kontserti. Juba hommik algas Paide keskväljakul varakult
sigimise-sagimisega. Oma panuse andsid kooli lastekoor,
segakoor, segaansambel, solistid, mudilaskoor ning 1. klasside koor. Linnarahvas sai kuulda ka äsja Ühisgümnaasiumi superstaari tiitli pälvinud Sabine Kraisi. Lisaks aitasid
kontserdil õnnestuda Kaur Pennert, Timo Mäeots, Kaarel
Piibeleht, Maret Martjak ning juhendajad Piret Järvet ja
Anne Rikberg.
Jõuluootekontsert oli justkui avalöök ka teistele kooli
jõulusündmustele. 13. detsembril toimub võimlas klassidevaheline jõuluturniir võrkpallis. Oma panuse jõulutunde tekitamisele annab näitetrupp Maski Taga, kelle etendust on algklasside õpilastel võimalik näha 14.12.
19. detsembril toimub piparkoogilaat, kust võib leida
väga maitsvaid kohti: mandariinimaantee, käsitöökiirtee,
vahvliallee ja piparkoogipuiestee. Oodatud on kõik magusasõbrad, lapsevanemad, tuttavad!
Küünlasära ja hingesoojust loovad veel algklasside esmaspäevased advendihommikud, jõuluball, jõulutöötoad,
jõulupeod ning abiturientide etendus. Infot toimumisaegade kohta leiab kooli kodulehel asuvast kalendrist.
Ilusat ja rahulikku advendiaega soovib kogu Paide Ühisgümnaasiumi koolipere!
Ly-Marleen Tamme, õpilane

Kahe laululinnu karussellitamine

„Ootame Järvamaa laululapsi telemajja Laulukarusselli saate salvestusele 19. 11. 2016. Et riided vahetada, istuda juuksuri- ja grimmitoolis ning hääled lahti laulda, tuleb kohal olla 45 minutit enne salvestuse algust. Laps laulab stuudios
harjutamiseks paar korda saateansambliga laulu läbi, järgneb kaameraproov ja laulu salvestamine. Pärast seda filmitakse
last tutvustav videoklipp telemaja ruumides. Lapsi küsitlevad-juhendavad Laulukarusselli saatejuhid.“
Sellise kirja said 4.a klassi õpilane Keitlin Jüristo (juhendaja Sirje Grauberg) ja 5.a õpilane Kersti Mikutaite (juhendaja
Piret Järvet). Nemad valiti kevadel maakondlikul laste lauluvõistlusel ETV Laulukarusselli saatesse Järvamaad esindama.
Nüüd, taas tagasi argipäevas, ootame 15. detsembrit – see on aeg, mil tehakse teatavaks saate poolfinaali pääsejad. Hoiame pöialt Keitlinile, Kerstile ja noorima vanuserühma esindajale Kimi Reiko Pilipenkole (juhendaja Heli Vutt)! Laulukarusselli saated jõuavad meie koduteleritesse alates 01.01.2017. Laulukarusselli salvestuspäevadest on huvilisel võimalik
ülevaade saada Facebookis #laulukarussell2017. Fotod: Kristo Veinberg
Piret Järvet, muusikaõpetaja
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Konkurss “Jõulumeeleolu” 2016!

E

elmisel aastal alustas
Paide linn taas jõuluteemalise konkursiga „Jõulumeeleolu”, et motiveerida
linnaelanikke linnaruumi ilusamaks muutma. Konkurss
toimub ka sel aastal.
Kategooriad:
• vaateaknad
• pereelamud (sh suvilad ja paariselamud)
• rida- ja korterelamud
• asutused ja ettevõtted
Konkursil hinnatakse ainult avalikku linnaruumi eksponeeritud
vaateaknaid ning hoonete ja kin-

nistute jõuludekoratsioone.
Konkursile võivad objekte esitada kõik. Neist võib teada anda kuni
20. detsembrini linnavalitsuse telefonidel 383 8600 (sekretär) ja 508
2373 (arhitekt-nõunik), e-posti teel
aadressil paide@paide.ee või Paide linna Facebooki lehel.
Eelmisel aastal võitnud objektid
käesoleval aastal kandideerida ei
saa. Komisjon vaatab objektid üle
ajavahemikus 20.-22.detsember.
Iga kategooria parimale antakse
Paide linnaga seotud auhind. Konkursi võitjaid tunnustatakse jaanuari alguses.

Türil selgusid noorsootööpreemiate laureaadid 2016. Paide linna
tuli seekord kolm tunnustust. Palju õnne kõigile!
• Aasta noor - Samuel Ehman
• Aasta noorte sõber - Väätsa põhikool
• Aasta tegu - Paide moenädal
• Aasta noorsootöötaja - Kersti Viilup
• Noortesõbralikum omavalitsus - Türi vald
Preemiad annavad välja Järvamaa Noortekogu, Järvamaa
noorsootöötajad, Paide Avatud Noortekeskus, Järva maavalitsus,
Järvamaa Omavalitsuste Liit.

Noortevolikogu tegemised 2016

N

oortevolikogu teine
koosseis on koos
tegutsenud juba pea
aasta. Võib öelda, et oleme end aastaga nähtavaks teinud. Uuel aastal
juba uued plaanid, kuid
väike kokkuvõte sellest,
mis suunas liikunud oleme.
Märtsis kinnitati noortevolikogu
uus koosseis, mille esimeheks sai eelmisest koosseisust tuttav liige Sabine Krais ning aseesimeheks Johanna
Tuisk. Juba esimesel istungil oli näha,
et koosseisus on tunduvalt nooremad
liikmed kui varem ja väike hirm oli
ikka – kas saame hakkama ning mis
suunas liigume. Nüüdseks võime öelda, et see emotsioon oli asjatu ning
õpime igast tegevusest. Istungitel alustasime kohe ideede korjetega - mis on
meie eesmärgid ja milliseid murekohti
oleme märganud. Keskendusime just
sellele, mida oleme teistelt noortelt
kuulnud ja millele tuleks tähelepanu
pöörata. Enne suve osalesime meeskonnakoolitusel, et üksteisega paremini tutvuda ja olla kindlad, et liigume
ühes suunas. Suve jooksul osalesime
erinevates ettevõtmistes, kus esindasime Paide linna – näiteks võrkpall,
Väätsa rannapäeva mullipallilahing.
Enne kooliaasta algust korraldasime
Avastusjahi, et kokku tuua erinevad
Paide linna asutused, perekonnad ja
noored. See meil ka õnnestus, meeskondi tuli oodatust rohkem ja rattaseiklus läks hästi. Tahtsime tõestada, et
Paides on huvitav ja kui midagi teha,
siis inimesed tulevad ka kodudest välja
vaatamata ilmale. Täname kõiki sponsoreid, kes meid on aidanud!

Meie põhieesmärgiks oli sellel aastal teha korda noortevolikogu dokumentatsioon
– volikogus kinnitati meie
põhimäärus, mille muudatusettepanekud olid meie poolt
tehtud ning mille järgi koostame nüüd ametlikke dokumente, et meie tegevus veelgi läbipaistvam
oleks. Jõudsime moodustada ka uue
projektikomisjoni – projektifondist
raha taotlenud noorte ideed ja tegevust näeb juba järgmisel aastal.
Hetkel on käimas noortevolikogu
tegevusi tutvustav projekt, mille raames osalesime Järvamaa messil, Osaluskohvikus, tutvustame oma tegevusi Paide koolides ja meid võis näha
ka Jõulukroonil, kus ootasime häid
mõtteid ja ideid, mida järgmisel aastal noorte jaoks ära saaksime teha. Nagu näha, siis sellel aastal keskendusime
rohkem sisutööle ning nähtavuse suurendamisele ja kuna kõik läks plaanipäraselt, sai eesmärk täidetud. Töövõiduks loeme volikogus kinnitatud
põhimäärust.
Järgmisel aastal alustame juba sündmustega, mille jaoks ideid kogusime.
Meie suurimaks sooviks on see, et kõikide noorte arvamus oleks pildis ning
jõuaks ka linnajuhtideni. Rõhutame,
et meie poole võivad pöörduda kõik
noored ja seda iga kell – kirjutage meile Facebookis (Paide linna noortevolikogu) või noortevolikogu@paide.ee.
Sabine Krais
Paide linna noortevolikogu esimees,
sabinekrais@gmail.com
Riin Luks
Noortevolikogu koordinaator, riin@
paideank.ee

Sündmused ja kontserdid
Paide Püha Risti kirikus
15.12 kell 18 Politsei- ja Piirivalveameti mälestusteenistus - kontsert, tasuta
16.12 kell 19 jõulukontsert „Vähemalt täna“ Eeva Talsi ja Juhan
Aru, tasuline
22.12 kell 19 jõulukontsert Koit
Toome & Maria Listra, tasuline
24.12 Jõululaupäeva jumalatee-

nistused: kell 14 esinevad Paide
Gümnaasiumi lapsed Malle Nööbi juhendamisel, kell 17 esineb ansambel Olaf Lääne juhendamisel
25.12 kell 10 esimese jõulupüha
jumalateenistus
29.12 kell 19 jõulukontsert „Jõuluöö”. Annely Peebo, C-JAM ja
Urmas Lattikas, tasuline
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ärvamaa omavalitsuste liit (JOL) ja Järvamaa
Spordiliit ootavad kandidaate maakonna kultuuri- ja spordipreemiatele.
Taotlusi saab esitada spordiedendaja, kultuurielu
edendaja, kultuurihoidja ja parima kollektiivi kategoorias.
Kategooriates aasta mees- ja naissportlane, edukas noor
ja parim võistkond selguvad preemialaureaadid läbi punktiarvestuse.
Kandidaate võivad esitada kõik. Taotlused peavad sisaldama kandidaadi iseloomustust, esitamise põhjendust
ning kandidaadi kontaktandmeid (e-post, postiaadress,
telefon).
Taotlused tuleb esitada ühel A4 lehel JOL-i kantseleisse
Rüütli 25 või jol@jarva.ee. Läbivaatamisele kuuluvad ainult need taotlused, mis on jõudnud kantseleisse hiljemalt
21.12 2016 kella 15:00ks. Hiljem või muul aadressil saabunud taotlusi arvesse ei võeta!
Järvamaa kultuuri- ja spordipreemiate pidulik üleandmine koos Eesti kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupiga
toimub 20. jaanuaril 2017. aastal Paide Kultuurikeskuses.
Täiendav info www.jarva.ee.

Lasteaedade kokad
õppisid uusi nippe
Novembris toimusid PAIde Lasteaias Kulla-

pai majas Järvamaa koolieelsete lasteasutuse kokkadele ja abikokkadele motivatsioonikoolitused ja toidu valmistamise töötuba.
Koolitusel osalesid ka lasteaedade majandusjuhatajad
ja tervisetöötajat, kes menüüsid koostavad. Koolitusel
osales 13 koolieelset lasteasutust. Paides said tervisliku
toitumise koolitusel osaleda kõikide lasteaedade kokad.
Huvi koolituse vastu oli väga suur. Osalejad pidasid
kõige väärtuslikumaks praktilist õpet ehk ühist toiduvalmistamist. Teoreetilisest osast saadi uusi teadmisi ja
mõtteid, kuidas koostada mitmekülgsem ja tervislikum
menüü, arvestades ka erinevate allergiatega. Praktilises
osas valmistati ühiselt nelja oa supp, läätsepallid marinara kastmes, taimsed võileivakatted (hernepesto ja
avokaado-banaani-šokolaadikreem), siidine spinatismuuti ja peedi-šokolaadibrownie taimse vaniljekastmega. Enamusele koolitusel osalejatele oli esmakordne kasutada toidus läätsi ja avokaadot. Õpiti ka uusi
töövõtteid, kuidas muuta oma töö köögis lihtsamaks.
Nõustuti mõttega, et kõik sõltub mõtteviisist, asutuse
töökorraldusest ning töövahenditest/tehnikast.
Oleme PAIde lasteaias otsinud võimalusi toitlustuse
muutmiseks ja erisustega arvestamiseks. Hommikusöökides oleme vähendanud valge suhkru kogust, praepäeval pakume magustoiduks smuutit või marjakisselli. Läbi pisikeste sammude muudatuste poole tekkiski vajadus
koolituse järele, mis pakuks “raamist välja mõtlemist”.
Edu teadmiste rakendamisel kõikidele lasteaiakokkadele
ning mõnusaid maitseid meie lastele! Koolitust rahastas
Järva maavalitsus ja Tervise Arengu Instituut.
Karit Koller
PAIde Lasteaia tervisetöötaja,
Järvamaa tervisenõukogu esimees

Näitustesari „Eesti 100”
PAIde Lasteaias
E

esti on saamas peagi 100 aastaseks. Meie
lasteaed alustas varakult suure juubeli tähistamist juba sel õppeaastal ühe põneva näitusesarjaga „Eesti 100”, kuhu oleme kaasanud
lapsi koos vanematega. Läbi kahe aasta eksponeerime näitustel esemeid, mis puudutavad
meie Eesti elu viimase saja aasta jooksul.
Esimesel näitusel olid uudistamiseks välja pandud leivategemise vahendid, leiva katmise rätikud, retseptid
jms. Väljapanekute seas leidus nii mõisa-aegseid nikerdustega leivaaluseid, kui ka tänapäevaseid leivaküpsetusvorme. Kaunis oli ka näitus erinevatest käsitöödest.
Jõulukuul ootame kõiki uudistama näitust „Küünlad
ja küünlajalad”.
Sari jätkub ka uuel aastal. Jaanuaris saab näha väljapanekut nukkudest ja kelladest, sõbrakuul näitame südamekujulisi tarbeesemeid. Enne suurt suve tuleb näitus
veel raamatutest, tööriistadest ning kevadlilledest. Ootame kõiki uudistama! Foto: erakogu
Ülli Müller
PAIde Lasteaia õpetaja

Kunstnik Aino Bach 115. Järvamaa muuseum koostöös Koeru
Kultuurimajaga korraldab 14. detsembril kunstnik Aino Bachi
115 sünniaastapäevale pühendatud avatud seminari. Ettekannetega esinevad kunstiteadlane Anne Untera (Aino Bach (1901
– 1980), andekas ja vastuoluline kunstiklassik), koduloolane
Marko Mänd (Aino Bachi aegne Koeru vanadel fotodel) ja kultuuriloolane Herbert Last (Gustav Bach Koeru kultuuriloos).
Kohtume filmilavastaja Mark Soosaarega, kes tutvustab 1978.
aastal A. Bachist valminud dokumentaalfilmi „Liblikapüüdja“.
Ühepäevanäitusena on avatud väljapanek kunstnik Aino Bachi
loomingust.
PS. Kell 14.00 väljub buss Järvamaa muuseumi juurest Koeru. Koha broneerimine telefonil: 56682165. NB! Kohtade
arv on piiratud!
Näitused:
*Jõulunäitus „Metsarahva jõulud“. Näitusesaalis kohtame karu, ilvest, metssiga, põtra, jänest, rebast, siili, jt metsaasukaid.
Värskendame oma teadmisi metsarahva talvistest askeldustest.
Põnev väljapanek jääb avatuks kuni 7.01.2017.
*Andres Pleesi isiknäituse „Maalid, eksliibrised ja muusikariistad” avamine 14. jaanuaril kell 13.00.

Kingitus linnarahvalelt
Igal jõuluajal pakub Paide linn rahvale tasuta kontserdi. Sel aastal on vastupidi - juubeliaastale kohaselt teeb linnarahvas kingituse Paidele - tulevase muusikali kontsertettekanne, mille teevad ja kus esinevad Paide andekad tegijad. Laulud on muusikali valinud Kaur Pennert, libreto autor Marju Mändmaa. Kontserdil kuuleb tuntud laule muusikalist “Hüljatud” ja “Ooperfantoom” ning Arne Oidi, Tõnis
Mäe, Olav Ehala ja ABBA loomingut, sekka jõululaule.
Kaur Pennert: “Idee kontserdi jaoks tuli tehes üht teist muusikali, kuid muusika tuli lindilt. See pani mind mõtlema, kas sellist asja
saaks Paides ka päris orkestriga teha. Niisiis hakkasingi asja ajama, kogusin meeskonna ning panin kokku orkestri.”
Kuna üks aasta muusikali realiseerimiseks pole piisav aeg, tuleb sel korral muusikali kontsertversioon. Lavalaudadel astuvad üles Lauri
Lugu, Maret Martjak, Markko Sunni, Martha-Beryl Grauberg, Linda Blande, Grete Oolberg ning Ringa Lindjärv.

Noortekeskuse 10. tegevusaasta
A
asta 2016 oli noortekeskuse juubeliaasta
- 15. juunil täitus 10 tegevusaastat. Toona asus
noorte
kooskäimiskoht
Vallimäe keldris, sealt
edasi kolisid noored Tallinna tänavale, kus momendil asub Wabalinna
maja, ja viimased 6 aastat
oleme tegutsenud aadressil Lai 33, kus noorte kasutuses on kaasaegsed
ja renoveeritud ruumid.
Piltlikult öeldes on noortekeskus kolinud maa-alt
päikese alla.
Aasta oli väga kiire. Viisime
läbi kohalikul tasandil olulisi
projekte ning üle-eestilisi noortevaldakonna sündmusi. Paide linna noortevaldkond sattus
suure tähelepanu alla augustis, kui toimus Arvamusfestival. Festivali raames viisime läbi
Rahvusvahelist Noortepäeva üle
1000 külastaja. Tagasiside Eesti
noortevaldkonna juhtivatel organisatsioonidelt ja osalejatelt
oli väga positiivne. Paide võttis
külalised väärikalt vastu.
Juunis alustas üle- eestiline
noortele suunatud projektikonkurss „Nopi Üles“, mis on
avatud 2016-2018, et motiveerida noori oma kogukonnas
kaasa rääkima ja muutusi esile
kutsuma. Kui noorel on idee,
siis antud konkurss annab võimaluse oma ideele reaalne rahaline toetus saada. Programmi, maksumusega 329 982€
töötasime välja Riin Luksiga
ning koos Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusega. Projektijuht ja noorte nõustaja on
Riin Luks.

Meil tegutseb ka Noorte Tugila, et ulatada noortele abikäsi. Eelkõige on sinna oodatud
15-26-aastased noored, kes ei
õpi ega tööta, aga tahaks oma
ellu positiivset muutust. Edulugusid on Noorte Tugilal juba
parasjagu palju. Tuge, koolitusi
ning abi töökoha leidmisel või
tagasi kooli minekuks on saanud juba 77 noort. Kui tunned, et vajad head nõu, võta
sõber kaasa ja tulge Noorte Tugilasse — ühiselt leiame lahenduse! Esimene töökoht ei ole
kindlasti veel unistuste töö, aga
kindlasti esimene samm iseseisvuse ja uue elu suunas. Tugila noorsootöötaja on Reima
Nõmmik.
Tänavu toimusid järgmised
sündmused:
rahvusvaheline
noortevahetus „Act, speak and
repeat“, kus osalesid noored
Prantsusmaalt, Itaaliast, Sloveeniast ja Paidest; Euroopa
Vabatahtlik Teenistus, mille
raames võtsime vastu 2 välisvabatahtlikku ja saatsime teenitusse 2 noort; Paide MoeNädal, mis ostus väga menukaks
nii laste-noorte kui täiskasvanute hulgas; noored jalgpallurid külastasid Pierre Tingaud` kodukohta Marmande`i,
kus osalesid jalgpalliturniiril;
noorte omaloomingukonkurss
„Südamelaul“; Arvamusnädal,
kus kohtusid noored ja otsustajad; töömalev; Paide Skate
2016; noorte omaalgatuslikud projektid „Muusikapisik
noorelt-noorele“, valgustehnika töötuba, videokonkursil
„Tegin päti“ osalemine; Teeme Ära toolitalgud; Euroopa
Päev, novembris võõrustasime

Paide Kultuurikeskuses 220
noorsootööspetsialisti üle-Eesti- toimus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse 15. aastapäev.
Lisaks toimuvad iganaädalased töötoad: kokandus, tüdrukute klubi, Itaalia kultuuriklubi, Riccardo trikitamise
töötuba, lauatennise treeningud.
Meie eesmärk on lähtuda
noorte soovidest ja vajadusest,

olla nende jaoks olemas ja aidata kaasa ka kõige hullumeelsemate ideede teostamisele, aga
pöörastest ja uskumatuna tunduvatest plaanidest sünnivadki
kõige vahvamad teod.
Ootame põnevusega aastat
2017. Kauneid pühi ja kõike kaunist uueks algavaks aastaringiks.
Margit Udam
Paide avatud noortekeskuse
juhataja
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Eakate Päevakeskuses tehti „Minu veetlevat leedit“
P

äevakeskuses läheb pikkadel sügispäevadel aeg nagu
lennates – olemegi märkamatult jõudnud oodatud advendiaega.
Hommikused, varasemad tulijad
maanduvad sooja, õdusasse tuppa teleri ette diivanile, vaadatakse üle värsked
ajalehed, juba lõksuvad käsitöötoas
kangasteljed. Mida aeg edasi, seda kõvemaks muutub jutuvada – jagatakse
linnauudiseid, siis vuravad juba õmblusmasinad, kõlavad õpetussõnad, jagatakse käske ja vaieldakse ning tasapisi kõrguvad valminud tööde virnad
– ikka jõuludeks.
Jõulukrooni tarvis valmis veel huvitavaid asju: Maie Nikkolo väiksed
kiisud, Vilma Okase juhendamisel
vahvad riidest klounid, Helga Lellsaare õpetusel Jaapanist pärit amigurumi
tehnikas mänguasjad. Keerutati val-

mis õnneloosi lipikud. Läbi suletud
ukse kostub hääli – ansambel laulab
hääli lahti. Kohal on koroonamängijad, kes ootavad oma järge, et peale
lauljaid kohad sisse võtta. Lõunatundidel kulub tass teed või kohvi hästi ära. Kes tahab toekamat lõunasööki saada, siis on see võimalus „Liisu“

sööklas, majast väljumata ja päris taskukohaselt.
Maie Nikkolo retsepti järgi valmistati kokandustunnis ülimalt maitsev
leib, nii et peatselt tuli seda leivategu
korrata. Kokkamist oli ka noorsootöö nädala raames, mil meil oli külas
noortekeskuse rahvas oma itaallasest

vabatahtliku Riccardo Zorgnoga, kes
valmistas pastaroa, mille juurde väike
itaalia vein ja väiksed trikid.
Töistele päevadele tõid vaheldust
ühised väljasõidud, millest üks viis taas
Pärnusse Viking SPA-sse soodsa hinnaga tervist turgutama. Teine oli „Hämariku“ klubiga ühine väljasõit Narva
Eesti Seltsi tantsurühma „Värtnad“ 10.
juubelile, kus esinesid ka päevakeskuse
lauluansambel „Leelo“ ja tantsurühm
„Mamma mia!“. Vastuvõtt oli väga soe,
sai imetletud „Värtnaid“, kelle keskmine vanus tublisti üle 70! Memmedel oli
ette näidata terve kontsertprogramm
oma pillimeestega, kelle eestvedajaks
legendaarne narvakas Mart Pung. Juubelikingituseks valmis päevakeskuses
Niina Dokinalt peenes lapitehnikas
väike vaip Paide vallitornist sügislehtedes puudega. Tikandi tegi vaibale Irma
Soon.

November on teadagi Kadride-Martide kuu, mida tähistasime koos novembri sünnipäevalastega. Üllatuslikult paljud olid kostümeeritud ja see
tekitas vastava, lõbusa meeleolu. Ootamatult tuhises sisse üks Kadride tantsupaar, järgnes Martide etteaste „Kui
läheb libedalt...“, mis oli inspiratsiooni
saanud eelmisel päeval Kultuurikeskuses etendunud „Minu veetlevast leedist“ . Ära tunda võis esitantsija Aili
Rebase, kes veidi aja pärast oli ümber
kehastunud juba lilleneiuks. Seekord
jagus tantsu-laulu kauemakski.
Nüüd on päevakeskus advendiaja
meeleolus ja jõulude ootuses.
Kõik see päevakeskuse pere soovib
kõigile ilusat jõuluaega, ilusat aasta
lõppu!
Paides, Lai tn.33, tel.53404750,
paide@pstk.ee, Facebook: Paide Eakate Päevakeskus. Foto: erakogu

Jõulude eel pansionaadis

M

ardipäevaks maha sadanud paks lumevaip
andis märku lähenevatest jõuludest. Jõulud on ikka ühtemoodi oodatud nii noorte kui ka
vanemate poolt.
Paide pansionaadis alustati jõuludeks ettevalmistamisega
omapärasel moel. Ühel päeval tulid laua ümber kokku tegusad naised. Laual olid valgest paberist ristkülikud ja liimipotsik
- maja jõulukaunistuse ettevalmistamine. Paberist tehtud, hõbedaga kaunistatud küünlad ehivad peagi tervet maja.
Jõulude ajaks süüdatakse majal elektriküünlad. Seda ilu vaatab pealt imeilus kasvav kuusepuu. Majja tuuakse kuused, aga
jõulupuid tehakse ka ise puust ja paberist.
Jõululaualt ei puudu verivorst ja hapukapsad, ikka nii nagu varem koduski. Detsembrikuu sünnipäevapidu on jõuluilmeline. Elamuslik tuleb piparkoogitegu. Tainast vormitakse
ühesuurused ümmargused alused, mille peale tehakse kaunistused. Kui jõulude ajal on sulalund rohkelt, teeme ka endale
värava juurde lumememmede spaleeri.

Alanud on pühade-eelsed ettelugemised, mis on kuulajate
seas oodatud. Nii nad siis tulevad, need jõulud, kellel kaheksakümnendad, kellele enamgi veel. Foto: erakogu
Eda Milistver
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15. märtsil 2017 kell 19
Paide Kultuurikeskuses

Vaikivad monoloogid

Piletid müügil Paide Kultuurikeskuses,
Piletimaailmas ja Estonia kassas.

URIKE

Novembris küsisime: Kes oli see julge paidelane,
kes 1901.aastal Paidet külastanud Georg Lurichiga maadelda riskis? Õige vastus: Riidevärvimise
vabriku omanik Julius Stephan.
Õigeid vastuseid tuli kokku 5. Loosi tahtel saab
auhinna Irina Grazer. Ka teised tublid vastajad (E.
Eigla, E. Roosmaa, A. Loo ja M. Veskimäe) saavad
väikese meene. Tulge raamatukokku järele!
Detsembri ja ühtlasi kogu mälumängu viimane
küsimus: Üks Paide linna vanemaid asutusi, mille
eelkäija alustas tööd juba 1859. aastal, on läbi aegade mitmeid kordi asukohta muutnud. Muu hulgas on ta tegutsenud apteegihoones Tallinna tn. 2,
Kodanikkude Klubi majas Rüütli tn. 2, Paide Linnavalitsuse kantseleis Turuplats 9 ja kirikukoguduse
pastoraadis Lai tn. 1. Mis asutusest on jutt?
Küsimusele saab vastata tulles raamatukokku ja
täites vastuselehe koos kontaktandmetega. Jaanuari algul loositakse õigesti vastanute vahel välja auhind. Kõigi aasta jooksul viktoriiniküsimustele õigesti vastanute vahel loositakse üks vaba pääse Paide
Kultuurikeskuse 2017.a. toimuvale sündmusele.
Järvamaa Keskraamatukogu on suletud 24.26.12 ja 31.12.
Soovime meie lugejatele häid pühi ja rahulikku 2016. aasta lõppu!
Meistriliiga: Järvamaa VK - Selver
Tallinn

www.opera.ee

TOOMAS EDURI
BALLETIÕHTU
Koreograaf-lavastaja ja kunstnik: Toomas Edur
Muusika: Heino Eller, Artur Kapp,
Artur Lemba, Eduard Oja, Arvo Pärt, Peeter Süda
Maailmaesietendus 30. juunil 2009
Londoni Püha Pauli katedraalis
Esietendus Rahvusooperis Estonia
4. novembril 2016
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Muinasjutuline pulmapidu
balletist „Uinuv kaunitar“
Koreograaf-lavastaja: Toomas Edur
Muusika: Pjotr Tšaikovski
Kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa)
Valguskunstnik: Anton Kulagin
Esietendus Rahvusooperis Estonia 14. novembril 2014
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Paide linna ujula
14.01 12:00 Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused
E-Piim Spordihall
17.12 12:00 KK 7 jõulutreening
17.12 18:00 Paide LM treeningmäng
21.12 10:00 Paide Gümnaasiumi
jõululaat
08.01.2017 10:00 Tuletõrjespordi
treeninglaager
12.01 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.
kl saalijalgpalli KV poistele (EKSL alagrupp)
13.01 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide
Viking Window - Tartu Kalev Estiko
14.01 16:00 Võrkpalli Credit24
Meistriliiga: Järvamaa VK - Poliurs/
Ozolnieki
15.01 16:00 Võrkpalli Credit24
Meistriliiga: Järvamaa VK - RTU/Robežsardze
17.01 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl
saalijalgpalli KV tüdrukutele
19.01 10:00 Vanglateenistuse saalijalgpalli meistrivõistlused
21.01 10:00 Naiste saalijalgpalli Eesti
KV finaal
22.01 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
24.01 10:00 Järvamaa koolide 10.12. kl võrkpalli KV (4P+2T) (EKSL alagrupp)
28.01 16:00 Võrkpalli Credit24

Jõulud ja aastavahetus
Kuupäev
R 23.12.2016
L 24.12.2016
P 25.12.2016
E 26.12.2016
T 27.12.2016
K 28.12.2016
N 29.12.2016
R 30.12.2016
L 31.12.2016
P 01.01.2017

E-Piim
Spordihall
8.00 –
15.00
Suletud
Suletud
11.00 –
21.00
8.00 –
22.00
Suletud
8.00 –
22.00
8.00 –
22.00
11.00 –
15.00
Suletud

Ujula
6.30 –
15.00
Suletud
Suletud
11.00 –
22.00
8.00 –
22.00
Suletud
8.00 –
22.00
6.30 –
22.00
11.00 –
15.00
Suletud

Saun E-Piim Spordihallis: 30. detsembril kl 12.00 – 15.30 (naised), kl
16.00 – 20.00 (mehed)
NB! Sihtasutuse nimi on alates 28. novembrist 2016 Paide Spordikeskus.
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13.12 kl 9.30-10.30 Toidulisandite müük,
fuajees
13.12 kl 19 Pearu Paulus & akustiline live
bänd. Pilet 14.90/16.90
16.12 kl 13 Rakvere Teatri etendus „Hansuke
ja Greteke“. Pilet 8.50-10€
16.12 kl 19 Rakvere Teatri etendus
„Astuge edasi!“ Osades Saara Kadak, Madis
Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo Tagamets jt. Pilet
12/14€
17.12 kl 18 Kingitus linnarahvalt kontsert.
Idee ja teostus: Kaur Pennert/Marju Mändmaa.
Esinevad Lauri Lugu, Markko Sunni, Grete
Oolberg, Martha-Beryl Grauberg, Linda
Blande, Ringa Lindjärv, Maret Martjak Paide
Muusikakooli orkestri saatel. Tasuta
19.12 kl 19 Paide Naiskoori
jõuluootuskontsert, kammersaalis. Tasuta
20.12 kl 18 Linnarahva laste jõulupidu
Etendus jõulud nõiutud metsas Paide
Ühisgümnaasiumi näitetrupilt Maski Taga. Autor
ja lavastaja Marju Mändmaa. Seitse päkapikku
eksivad nõiutud metsas ära. Neil on tükk
tegemist, et päästa jõulud ja ka ise metsast
välja pääseda. Peol saab ka mängida ja kuulata
jõululaule. Lõpuks tuleb jõuluvana kingikotiga.
Kingi asjus palume lapsevanematel helistada
jõuluvana kontorisse 3849137, 5528180.
Pilet nii lastele kui täiskasvanutele maksab 3€,
imikutele tasuta.
22.12 Paide Gümnaasiumi võimlemispidu
22.12 kl 13-15.30 Sushikoolitus algajale,
õppeklass 114. Hind 20€. Hind sisaldab kõike
vajalikku sushi meisterdamiseks. Koolitaja: Kädi
Rumm (registreerumine FB lehel)
23.12 kl 19 The Ilves Sisters - Happy new year.
Piletid 16,90/18,90€
26.12 kl 12 Paide linna eakate klubi Hämarik
pidu, kammersaalis
28.12 kl 19 Glamuurne aastalõpupidu
revüüteatri, Kalle Seppa ja Rolf Roosaluga.
Tantsuks Trio Comodo kammersaalis, kohvikus
DJ Andrus Kuzmini retro-videodiskodisko. Pilet
35€. Šampus, kohv ja kook hinna sees!
Laudade broneerimine - paketid hinnaga
15€, 20€ ja 25€ (menüü kodulehel).
12.01.2017 kl 17.30 Jõuluaja ärasaatmine ja
kuuskede põletamine kultuurikeskuse kõrval
12.01 kl 19 Tallinna Linnateater„Lantimiskunst“
15.01 kl 11 Lastehommik, Maive Loorits ja
PAIde lasteaia Võilille rühm. Pilet 3€
19.01 kl 9.30-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
21.01 kl 19 Teater Vanemuine „Memory 2017“.
Solistid: Koit Toome, Tanja Mihhailova, Hannes
Kaljujärv jt. Juhib Hannes Võrno. Dirigent Martin
Sildos. Vanemuise Sümfooniaorkester ja bänd.
Piletid: 30/35€. Soodustusi ei ole.
Paide kinokava www.paidekultuurikeskus.ee ja
Paide Kino FB lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€

Näitused
Kuni 30.12 Margus Bambergi näitus „M.von
Jopski“
Uku Põllumaa, Peeter Paasmäe ja Tõnu
Nooritsa näitus „LEE” (laulvad ehitised Eestis),
kammersaalis
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Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
Hilda Rebane
Magda Ilves
Alma Kazakova
Õilme Šibalova
Ellen Ojamägi
Silde-Beate Link
Helmi Puusaare
Jekaterina Bongi
Helga Valk
Laine-Miralda Kents
Leida Pall
Õilme Kaseorg
Ilse Rannik
Hilja Lall
Harry Krass
Lilia Sergejeva
Ervin-Raoul Valla
Aino Kalmu
Virve Puurand

102
95
94
93
93
91
90
90
90
89
88
88
88
88
88
88
87
87
86

Aino Toom
Salme Õun
Vaike Abel
Maria Syarki
Erna Treier
Valentina Persidski
Lea Mihkelev
Ene Andla
Lembi Perijainen
Albert Tuurma
Ilse Toomsalu
Helve Tambre
Aime Schumann
Aita Okas
Tiiu Reim
Matti Ausmaa
Silvi Toom
Enn Toom
Endel Lettens

86
85
85
85
84
84
83
83
83
83
82
82
82
81
81
81
80
80
79

Rein Zeemann
Kenno Taalkis
Henn Sokk
Nikolai Muravjov
Galina Švets
Õie Kärpuk
Malle Pilve
Leida Pärnala
Peeter Nurmik
Eevi Krull
Ilme Parm
Eevi Siktus
Ludmilla Kiiver
Maia Sõnajalg
Mare Tuurma

79
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
76
76

Rutt Feldberg
Agnes Viira
Aime Kruusement
Auni Jürisson
Oskar Helmes
Ester Meister
Heidi Viedemann
Mare Käär
Laine Trahv
Ants Grauberg
Ene Lepp

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide õnnitleb!

Harda Kalvik

90

Samuel Ehman – teismelise näidiseksemplar

S

amuel Ehman (16) on Paide Gümnaasiumi üheksandik. Novembris
tunnustati teda tiitliga Hea Eeskuju,
äsja pärjati ta Järvamaa aasta nooreks. Ta õpib hästi, laulab hästi, tantsib hästi, on klassivanem, tegutseb
noortevolikogus ning vaatab õhtuti
Aktuaalset Kaamerat ja krimisarja
„Sild“. Kui arvata, mida selline nooruk ikka maailmaasjadest veel teab,
siis võib ta kohe ära seletada, miks
USA presidendiks oleks pidanud
saama hoopis Hillary Clinton.
Kui hakkasin temaga kooliteemadel rääkima, siis vältisin sissejuhatavat ja igale lapsele
tüütut küsimust, kuidas koolis läheb. Küsisin, mis ained talle meeldivad. Ütles, et kõik
ja enam sel teemal me ei vestelnud. Viimasel
tunnistusel oli tal tõesti „viite“ kõrval vaid
kaks „nelja“. Samuel teeb rahvatantsu alates
neljandast klassist, laulab alates kooliminekust. Tema ema Anne-Ly on kohviku Treeger üks pidajaid ning Samuel kui ka tema
aasta noorem vend Hans Artur on praktiliselt kultuurikeskuses üles kasvanud. „Jooksime kogu aeg majas ringi ja kuulasime proove.“ Sealt siis see kõik tuleb.
Aktiivsele noorele kohaselt on tal kõik
päevad pikad. Näiteks teisipäev. „Hommikul lähen kooli, tunnid on kuni kl 15ni, siis
rahvatantsu, siis Türile muusikakooli, siis
orkestriproov kaks tundi kuni kella 21ni“.
Pärast seda saab ta rahulikult veel õppida.
Samuel julgeb oma arvamust avaldada
ning oma arvamus on tal paljudes asjades.
Näiteks meeldiks talle, kui kooli hindamissüsteem arvestaks rohkem inimese individuaalseid võimeid, mitte kindlaks määratud
norme. Samuti on oluline hinnata õpilaste
panust huvihariduses. „Näiteks kui ma käin
muusikakoolis või trennis, siis kool võiks
seda arvestada ning vabastaks mind muusikatunnist või kehalisest kasvatusest.“ Noortevolikogu on aga koht, kus saab harjutada ühiskonnas kaasa rääkimist ning piiluda
omavalitsuse toimimise köögipoolele. Samuelil ning tema noortel kaasvolinikel õnnestus ka päris volikokku oma eelnõu, noortevolikogu põhimäärus, esitada ning saada
see esinduskogu poolt heaks kiidetud.
Kesk-Eestis sündinud nooruk vaatab tulevikule mõeldes taevasse, kuid seda mitte
ülekantud tähenduses. Samuel tahaks saada
kas lennukipiloodiks või meremeheks. „Meri mulle väga meeldib. Isa sõidab juba aastaid Soome vahet ning olen seal laevaga väga
tihti käinud“.
Samueli klassijuhataja on matemaatikaõpetaja Daire Krabi, keda ta hindab väga
kõrgelt. „Ta on parim klassijuhataja üldse!

Hoolitseb väga meie eest, isegi teed keedab
vahel tunnis.“ Kuigi tänapäeval on õpilaste ja õpetajate vaheline läbikäimine tunduvalt familiaarsem kui aastaid tagasi, pole ka
„teietamine“ kuhugi kadunud. Samuel peab

õpetajatest lugu. „Aga muidu kutsuvad õpetajad ja sõbrad mind ikka Sämiks,“ ütleb ta
lõpetuseks. Samueli ema käest tahaks küsida, kust ta küll sellise poja sai J
Sämiga ajas juttu Maarit Nõmm.

Kommentaar

Ta on noormees, kes jõuab uskumatult palju korda saata ja samas õppida väga hästi ning
esindada kooli erinevatel olümpiaadidel, võistlustel, viktoriinidel, mälumängudes.
Samuel on tubli vabatahtlik, kes on väga palju panustanud Paide Gümnaasiumi erinevate ürituste läbiviimisesse, olles ka õpilasesinduse juhatuse liige. Ta leiab aega mängida
Eesti Noorte Puhkpilliorkestris flööti, lisaks on käsil õpingud kaheksandat aastat flöödi
erialal, kuigi kevadel lõpetas ta muusikakooli kiitusega. Suvel viis rahvatants ja laul Samueli koos Keerutajatega USA-sse, et tutvustada eesti kultuuri Marylandi osariigis ning
et tugevdada Paide ja Westminsteri sõprussuhteid. Usinad proovis käimised tagasid eelmisel aastal rühmale Koolitantsu finaalis laureaadi tiitli. MoeP.A.R.K-il on Samuel hädavajalik meediatiimi liige. 9. b klassivanemana on ta väga hea eestvedaja ja motiveerija.
Tiimitöös on Samuel asendamatu, sest on väga hea organisaator, omab oma arvamust
ja suudab välja pakkuda uusi ideid ning on valmis enda arvamust välja ütlema. Kõike
toimetab ta alati heatujuliselt, olles seetõttu kaaslaste poolt hinnatud. Ta on sõpradele,
tuttavatele, koolikaaslastele ja kodukoha noortele ning täiskasvanutelegi eeskujuks oma
ettevõtlikkusega. Jaanuaris ootab teda ees nädal vahetusõpilasena August Kitzbergi nimelises Gümnaasiumis. Olen mina nagu teisedki imestanud, kuidas ta seda kõike teha
jõuab, ning õppinud temalt rohkem aja vastu lugupidamist.
Klassijuhataja Daire Krabi

Georg Johan Söörd 04.11.2016
Remi Allorg 20.11.2016
Registreeritud sünnid novembris 2016

Noorte
võrkpallurite
tegus aasta
„K

õik aastad ei ole vennad“ nii tahaks
eriliselt välja tuua 2016. aasta Paide
Võrkpalliklubis, mis on olnud muutusterohke
ja laienemisele suunatud.
Aasta algas klubi sünnipäevaturniirga veebruaris, kus
osalesid tegusalt klubi vilistlased, noored ja külalised.
Klubi esindus sai igati väärika II koha.
Kuna võrkpallihooaeg noortele hakkab alati sügisel ja lõppeb kevadel, siis eelmisel hooajal osales klubis
Eesti meistrivõistlustel neli vanuserühma U-12, U-14,
U-16 ja U-18 poisid kui tüdrukud. Paide Võrkpalliklubi
tüdrukute kõrvale on sirgunud poisid, kes juba julgelt
mõõtu võtavad üleeestilistel võistlustel.
Kõige nooremate tüdrukute Eesti MV saavutasid tüdrukud igati väärika viienda koha kümne võistkonna
seas. U14 vanuseklassis jõudsime 20 parima võistkonna hulka ja finaali. U16 vanusega olid nii poisid kui
tüdrukud II finaalgrupis, mis selgitasid vabariigis välja
kohad 9. -15. Lisaks noortele on naiskond aastaid väljas
rahvaliigas. See annab hea võimaluse olla väljakul kogenud palluriga ja saada kindlust ja head nõu. Kolmel
suvekuul korraldame Paide tehisjärve ääres Credit24
rahvavollet, mis elavdab meie väikelinna rannaelu. Sellel aastal tegime koostööd ka Järvamaa Võrkpalliklubiga
rannavolle keskuse loomiseks ja loodame väga, et uuel
hooajal saame keskuse heade toetajate abil avada. Meie
tegusad noored on kohal igal meistriliiga mängul, kus
nende õlule oleme pannud palliveeretamise ja põrandapuhastamise töö. Samas on neil hea võimalus jälgida
kõiki mänge ja õppida võrkpalli.
Suvi möödus meeleolukas laagris Pedase puhkekeskuses. Laagris osales 35 klubi noort ja rahulolu oli
100-protsendiline.
Oktoobris korraldasime 35. korda Sügisturniiri, mis
valiti SL Jõud Järvamaa parimaks võistluseks. Järvamaa
Segapaariturniir alustas oma 9. hooaega. Suvel Türil toimunud Linnade Suvemängudel võtsime oma õlgadele
võrkpalliturniiri korraldamise ja head mängu näitas ka
Paide linna naiskond. Mais osalesime Põltsamaal Voorema Cupil, kus tüdrukud tõid koju kuldmedalid. Kõiki
tegemisi ei jõuagi loetleda, aga kindlasti on igal võistlusel ja üritusel oluline roll võrkpalli edendamisel.
Sellest aastast töötab klubis abitreenerina Kadri
Toom ja sügisel avasime Väätsa filiaali, kus oma teadmisi ja oskusi
jagab Ilmar Mõttus. Mõlemal treeneril on viies
kutsekvalifikatsioon,
mis peaks andma lapsevanematele kindluse.
Kindlasti loodan klubi
juhina, et uued noored inimesed toovad
uusi mõtted ja energiat, mis ei lase kohapeal tammuda.
Veel tahan tänada kõiki lapsevanemaid, kes on oma
kõige tähtsama vara meile usaldanud! Hea koostöö on
Paide linnaga. Palju toetust oleme saanud Eesti Kultuurkapitali Järvamaa Ekspertgrupist ning Hasartmängumaksu Nõukogust. Järvamaa Segapaaristruniirile on
õla alla pannud Koeru, Imavere, Ambla ja Järva-Jaani
vallad.
Kindalsti on klubi uksed avatud kõikidele noortele.
Nii et ära lükka treeningu valimist homsesse päeva! Kui
sa veel ei osale, siis tuleb tulla kohe! Siis saad varsti koos
meiega tõdeda, et võrkpall on võrratu! Soovin kõikidele võrratut võrkpalliaasta lõppemist! Kohtumiseni saalis!
Piret Reinfeld
Paide Võrkpalliklubi
Juhatuse liige/ treener
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AS Eesti Pagar on suurimaid pagari- ja
kondiitritoodete tootjaid Eestis. Tänasel
päeval töötab Paide tehases 200 inimest.
Otsime oma meeskonda

PAKENDAJAID
AS Eesti Pagar on suurimaid pagari- ja kondiitritoodete tootjaid Eestis. Tänasel

töötab Paide
200 inimest.
Kelle ülesandeks onpäeval
toodete
kastitehases
ladumine
ja vastavale laoaadressile lükkamine Otsime oma meeskonda
Nõudmised kandidaadile
Ootame Sind oma PAKENDAJAID
meeskonda, kui oled vastutustundlik, täpne
ja koostöövalmis. Kelle ülesandeks on toodete kasti ladumine ja vastavale laoaadressile lükkamine
Oluliseks peame positiivsust ja valmisolekut töötada vahetustes.
Nõudmised kandidaadile
Omalt poolt pakume
Sind (põhipalk
oma meeskonda,
kuieur/tunnist+öötöö
oled vastutustundlik, täpne ja koostöövalmis.
- oskustele vastavatOotame
töötasu
3.30
Oluliseks peame positiivsust ja valmisolekut töötada vahetustes.
tasu)
poolt pakume
- mitmekesist töödOmalt
kiiresti
arenevas ettevõttes
vastavat töötasu (põhipalk 3.30 eur/tunnist+öötöö tasu)
- enesetäiendamise- oskustele
ja arenguvõimalusi
mitmekesist tööd kiiresti arenevas ettevõttes
- ettevõttesiseseid --soodustusi
enesetäiendamise ja arenguvõimalusi
- ettevõttesiseseid
- pikaajalist ja stabiilset
töösuhetsoodustusi
- pikaajalist ja stabiilset töösuhet
- väljaõpet kohapeal
- väljaõpet kohapeal
Lisainfo
Lisainfo
Töö kahes vahetuses: päevane 08.00-20.00 ja öine 20.00-08.00
Töö kahes vahetuses: päevane 08.00-20.00 ja öine 20.00-08.00
Kandideerimiseks palun
saada oma CV aadressile:
info@eestipagar.eeKandideerimiseks
või helista telefonil
38oma
49CV
260.
palun saada
aadressile: info@eestipagar.ee või helista

Jõulugala 2016 Koit Toome & Maria Listra
telefonil 38 49 260.

Kaasa teevad Jorma Puusaag (klassikaline kitarr) ja Piia Paemurru (klaver).

Elegantsed kontserdid 13.-28. detsembrini üle Eesti

ANNELY PEEBO / C-JAM / URMAS LATTIKAS
15.12. VANEMUISE KONTSERDIMAJA
16.12. TALLINNA KAARLI KIRIK
17.12. RAKVERE KIRIK
18.12. KURESSAARE KIRIK
19.12. PÄRNU KONTSERDIMAJA

26.12. TALLINNA JAANI KIRIK
27.12. VILJANDI PAULUSE KIRIK
28.12. HAAPSALU KULTUURIKESKUS
29.12. PAIDE KIRIK

T 13.12
K 14.12
N 15.12
E 19.12
T 20.12
K 21.12

Viimsi Jaakobi kirik
Valga Kultuurikes kus
Pärnu Kontserdimaja
Põlva Kultuurikes kus
Haapsalu Toomkirik
Hageri kirik

kell 19
kell 19
kell 19
kell 19
kell 19
kell 19

R 23.12
P 25.12
E 26.12
T 27.12
K 28.12

Tartu Peetri kirik
Viljandi Pauluse kirik
Kuressaare Laurentiuse kirik
Rakvere Kolmainu kirik
Tallinna Kaarli kirik

kell 19
kell 17
kell 17
kell 19
kell 19

N 22.12 Paide kirik kell 19
Nad tulevad taas!
Kõlavad aegumatud jõuluklassikud.
kavas on nii uued lood kui ka parimad lood
eelmisest aastast.
Piletid eelmüügis Piletilevis hinnaga 14-20 eurot.

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

