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Paide haridus-,
kultuuri- ja
sporditegelased
tunnistati maakonna
parimateks
T

üri Kultuurikeskuses tunnustati maakonna parimaid spordi-,
noorsoo- ja kultuuritegelasi.
• Järvamaa Omavalitsuste Liidu parima noorsootöötaja preemia sai Paide Gümnaasiumi huvijuht Helen Trug. Tema töö on väga tulemuslik, sest tööle
on rakendunud väga palju huviringe ning koolielus
ja ringide töös osalemine on noorte hulgas populaarne. On väga oluline, et Helen on õpilastele autoriteet, kelle sõna maksab, kuid kelle juurde noored
julgevad ja tahavad tulla. Helen on hoidnud Paide
Gümnaasiumi huvitegevuse väga mahukat ja sisukat taset – aastas korraldatakse ligi 100 üritust, neist
mitmed on vabariikliku ulatusega, eelkõige koolinoorte moeshow MoeP.A.R.K ja meediavõistlus Meediamull. Heleni eestvedamisel on rahvatants koolis kogunud populaarsust ja nüüd tegutseb koolis juba
9 tantsurühma, neist kuut juhendab ta ise.
• Aasta kultuurihoidja preemia sai Malle Nööp, kes
juhendab Paide Gümnaasiumis kolme koori ja 6
rahvatantsurühma. Tema juhendatav Paide Gümnaasiumi poistekoor pidas kevadel 10. sünnipäeva.
Malle kasvatab laulu kaudu poistes isamaalist vaimu, õpetab viisakust ja ausust. Peale kooride juhendab ta koolis veel palju soliste ja ansambleid. Näiteks
saavutasid 7.-8. klasside tantsukollektiiv Keerutajad
eelmisel aastal Tallinnas Salme kultuurikeskuses
uute tantsude konkursil II koha. Malle on õpilaste poolt väga austatud, hinnatud, ning armastatud
õpetaja. Paide meeskoori dirigent on Malle 10ndat
hooaega. Kevadel pidas Paide meeskoor koos Paide Gümnaasiumi poistekooriga Paide Kultuurikeskuses kontsertetendusega 40ndat sünnipäeva. Malle Nööp
on ka segarahvatantsukollektiivi Vallatsi juhendaja. Sellist inimest, kellel on
laulu-ja tantsupidudele viia ca 10 kollektiivi, Eestis palju ei ole. Paidest kandideerisid preemiale ka Marju Mändmaa ja Sirje Grauberg.
Liidu aasta kultuurielu edendaja preemia anti Rahvakultuurikeskuse Järvamaa spetsialistile Lili Välimäele, kes on südamega rahvakultuuri edendaja ja
hoidja ning selle valdkonna eest seisja. Kategooria nominent oli ka Anne Toomistu.
Spordiedendaja preemia sai Türi Spordiklubide Liidu esimees Mati Sadam,
kes on ka Paide - Türi kevad- ja sügistriatlonide kaaskorraldaja. Kategooria nominent oli ka Janno Viilup.
Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi poolt valiti parimaks spordisündmuseks Eesti korvpallimeistrivõistluste II liiga finaalturniir eesotsas Janno Viilupiga. Nominent oli ka Paide-Türi Rahvajooks Urmas Jõgiga eesotsas.
Järvamaa Spordiliidu parima spordikollektiivi preemia anti Järvamaa Võrkpalliklubile, kolmanda koha sai Paide Linnameeskond.
Järvamaa parima veteranmeessportlase preemia pälvis Lauri Lipp.
Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupi preemia Järvamaa kultuuritegija
2015 tiitlile kandideeris Paidest Ants Leppoja.
Järvamaa kultuurisündmuse kategoorias oli nominendiks Kaido Kirikmäe
koos Sander Meentaloga, kes korraldasid Kukemuru Ambient Festivali. Kirikmäe kandideeris ka Järvamaa Kultuuripäli tiitlile. Järvamaa sporditegijaks 2015
kandideeris veel Janno Viilup ning Tiiu Saarist oli esitatud Järvamaa elutööpreemiale.

Lähisündmused
21.01 Eesti Kultuurkapitali aastapreemiate auhinnagala
kultuurikeskuses
22.-24.01 XIV Harrastusteatrite riigifestival kultuurikeskuses
Veebruar
10.02 RO Estonia ballett “Bajadeer” kultuurikeskuses
23.02 Pidulik õhtu „Eesti Vabariik” Ajakeskuses Wittenstein
24.02 Matk „Teeme koos rajalugu”

24.02 Eesti Vabariik 98 kontsertaktus kultuurikeskuses
25.02 Eesti Vabariigi väljakuulutamine Keskväljakul
26.02 Järvi Talveakadeemia kontsert kultuurikeskuses
26.02 Pärimuskonverents „Kesk-Eesti - kultuuriruumide risttee” kultuurikeskuses
• Vabariigi aastapäeva kuu Ajakeskuses Wittenstein

Vaata lähemalt lk 3!
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Paide linnavolikogu 17.12.2015
istungi kokkuvõte
• Võttis vastu Paide linna 2015. aasta III
lisaeelarve
• Suunas teisele lugemisele Paide linna
2016. aasta eelarve
• Võttis vastu otsuse “Omavalitsuste ühinemisläbirääkimiste korraldamine” ning
moodustas Paide linna seisukohtade väljatöötamiseks ja ühinemisläbirääkimiste pidamiseks komisjoni. Eesmärk on pidada
omavalitsuste ühinemisläbirääkimisi Paide, Väätsa, Roosna-Alliku, Kareda, Koigi
ja Imavere vallaga, et moodustada nende
baasil üks ligi 14 000 elanikuga kohaliku
omavalitsuse üksus. Paide linnavolikogu
ootab valdadelt vastust kahe kuu jooksul.
Selles ajavahemikus püüab linn kõikide
omavalitsustega aktiivselt suhelda, et tutvustada ettepanekut lähemalt ning selgitada tagamaid.
• Otsustas taotleda Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate Paide linnas
asuvate hoonestamata elamumaa sihtotstarbega katastriüksuste Kastani tn 3, Kastani tn 7a ja Kastani tn 11a otsustuskorras
alla hariliku väärtuse võõrandamise Paide
linnale
• Võttis vastu otsuse “OÜ Paide Elamuhooldus finantsmajandusliku olukorra
hindamise algatamine”
Hindamise korraldab otsuse kohaselt linnavalitsus ning peab olema läbi viidud nii,
et lisaks osaühingu koguväärtusele oleks
välja toodud kliendibaasi lepingute koguväärtus ja kinnisvara väärtus eraldi.
• Linnapea Siret Pihelgas jagas informatsiooni reservfondi vahendite kasutamisest
ning sihtotstarbelistest eraldistest
Jaanuarikuu volikoguistung toimub
21. kuupäeval Paide raekojas. Istungite
toimumist saab jälgida reaalajas aadressil
http://boom.babahh.com/landing/b/89. Juba toimunud istungeid näeb Paide linna
kodulehel paide.ee - Juhtimine- Linnavolikogu- Istungite veebiülekanne

Number
Paide linna elanike arv seisuga 01.01.2016:

8258,

sh 3745 meest ja 4513 naist
EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste programmist
sai Paide linnavalitsus

32 000 eurot toetust
Lai 33 hoone katuse rekonstrueerimiseks.
2015. aastal laekus Paide linnakassasse tulumaksu

83 167 eurot ehk 1,7%
enam kui oli prognoositud.
Kultuuriministeerium eraldas Paide Kultuurikeskuse
teatrisaali laevalgustuspargi
renoveerimiseks

10 000 eurot.
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See paljutähenduslik aasta
Siret Pihelgas
Paide linnapea

N

umber 16-le on antud erinevaid tähendusi, kui Piiblis tähistab see armastust, siis samas võib see olla ka täielikkuse ning suurte muutuste sümbol.
Numbreid üks ja kuus omavahel liites tekib õnnenumber 7. Paide linnalegi on alanud aasta 2016
paljuski tähenduslik ning muudatusi toov - tegemist on meie juubeliaastaga, kui tähistame linna
725. sünnipäeva. Samuti peab sellel aastal selguma omavalitsuste saatus ehk tuleb leida vastus küsimusele, kes kellega. Ilmselt omavalitsusreformi
teema ongi tänavuse aasta üks peamisi märksõnu.
Kui palju muutusi või armastust alanud periood
meile toob, sõltub sellest, kui palju me ise selle nimel vaeva näeme.
Tööd tuleb sel aastal teha palju, start on juba antud ning maratonijooks alanud. Paide Ühisgümnaasiumi hoone tulevik peab sel aastal selgeks saama. On üsna tõenäoline, et koolimaja praegusel
kujul alles ei jää. Et sinna saaks rajada ühe Paide
linna põhikooli, tuleb välja selgitada, milline oleks

parim lahendus - kas rekonstrueerida vana, ehitada täiesti uus ja kaasaegne maja või ühitada vana ja
uus, nagu on seda tehtud mujalgi Eestis. Selge on
see, et tulevane koolimaja peab tulema kaasaegne
ning energiasäästlik. Et ekspertiis hästi ja läbimõeldult õnnestuks, tegeleb selle projekti juhtimisega
meie uus ning ehitusvaldkonnas väga kogenud planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus. Ehitusekspertiisi põhjal saab linnavolikogu otsuse langetada, milline lahendus kolmest oleks parim.
Sel aastal liigume edasi ka piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi projektidega,
et Ajakeskust edasi arendada ning remontida halvas seisus teid. Ülejäänud plaanidest olen siin leheküljel korduvalt juba rääkinud. Ehk lisan siia veel
hea uudise lastele ja lastevanematele, et Lembitu
pargi mänguväljak saab plaanide kohaselt sel aastal
laienduse ning koostöös ettevõtjatega valmib lõbus
teeviit, mis osutab igale meie sõpruslinnale ning
vahemaadele nendega.
Hiljuti kirjutasin ajalehes Järva Teataja Paide linna finantsolukorrast, et võtta maha hirmud, just
kui peaksid omavalitsuste ühinemisel linna suuri
võlgu kinni maksma hakkama meiega ühinevad
vallad. Nii nagu siis, toonitan ka nüüd, et oleme
suutnud oma võlakohustust aasta-aastalt vähendada ning finantsnäitajaid oluliselt parandada.
Kui 2011. aasta lõpu seisuga oli linna netovõlakoormus 113% ja ülemmäär (60% põhitegevuse
tuludest) 93%, siis 2015. aasta lõpuks olid vastavad numbrid 77% ja 98%.
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Linna netovõlakoormus oli 2014. aasta lõpuks
üle mitme aasta taas seaduses sätestatud ülemmäärast väiksem.
Et finantsnäitajaid paremaks muuta, oleme selleks olnud sunnitud tegema ka valikuid, näiteks
pole olnud võimalust panustada tegevuskuludesse (sh palgafondi) ehk nii palju kui sooviks, kuid
oleme pidanud prioriteediks näitajate seadusega
kooskõlla viimist.
Ka 2016. aasta eelarve koostamisel on lähtutud
sellest, et võlakoormus ei ületaks seaduses sätestatud ülemmäära. Paide linna majanduslik seis on
piisavalt hea, et võimaldada meil osaleda erinevates projektides, mis vajavad ka omaosalust, olgu
heaks näiteks Lai 33 hoone katuse rekonstrueerimise omaosaluse tagamine. Olgem ausad, ka
varasemalt pole linn ilma investeeringuteta jäänud, olgu see äsja lõppenud tänavavalgustusprojekt või kultuurikeskuse renoveerimine. Ärgem
unustagem ka seda, miks linnal suur võlakoormus olnud on, ikka selleks, et meil oleks suurepäraste võimalustega spordihall, millel kahtlemata
on maakondlik tähtsus, ning kaasaegne lasteaed
Kastani tänaval.
Ootan eesootavat suure põnevuse ja teha tahtmisega, samas tean, et see kõik ei tule lihtsalt ja
möödaminnes. Nii on elus ikka - et midagi sünniks, peab pingutama. Head linlased, soovin teile alanud aastaks palju häid emotsioone, edukat
unistuste poole pürgimist ning koostegemise rõõmu!

Üks ühinemise põhimõtteid peab olema kõigi osapoolte võrdsus
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu esimees

E

elmise
aasta
veebruaris, kui
Paide linnavolikogu
istungil võeti vastu läbirääkimiste alustamise otsus omavalitsuste ühinemiseks, panime käiku ümberkorralduste rongi, mis aeglustamise
asemel on siiani üha kiirust lisanud, et õigeaegselt sihtkohta jõuda.
Nõusoleku läbirääkimisi pidada andsid toona
üheksa omavalitsust üheteistkümnest. Siseministeeriumi konsultandi OÜ Geomedia juhataja Rivo Noorkõivu modereerimisel on toimunud nende
üheksa omavalitsuse osavõtul neli kohtumist.
Detsembri algul andis valitsus haldusreformi ettevalmistavale ekspertkomisjonile ülevaatamiseks
haldusreformi määruse eelnõu. Valitsuskabinet allkirjastab selle määruse lähiajal, rakendusaktid ja seadusemuudatused valmivad veebruaris, misjärel antakse dokument üle riigikogule. Hiljemalt 1. juuliks
peab riigikogu seadustama haldusreformi vastuvõtmise kava ja tingimused. Nimetatud dokumentidest
peame lähtuma ka oma ühinemisplaanide tegemisel.
Paide linnavolikogu kindel soov on, et pärast ühinemist säiliks linnastaatus. Eelnõu järgi on see võimalik juhul, kui ühinevas omavalitsuse elanikest üle
50% on Paide linnast. Elanike arv ühinevas omavalitsuses fikseeritakse 2017 aasta 1. jaanuari seisuga.

Kuna tänaseks on olulisemad ühinemiskriteeriumid
selgunud, võttis Paide linnavolikogu vastu otsuse teha
ühinemisläbirääkimiste ettepanek kuuele lähivallale
(Paide, Väätsa, Koigi, Imavere, Roosna-Alliku ja Kareda), mida tinglikult saab nimetada ka südamaa valdadeks. Otsus valmis Paide linnavolikogu fraktsioonide
esindajate eelnevatel kohtumisel konsensuslikult, arvestades maakonna terviklikkuse säilimist.
Mis puudutab konkreetselt Paide linna ja Paide
valla nägemust, siis see ühtib ühinemisettepaneku
osapoolte osas. Plaanitavas omavalitsuses oleks 2016.
aasta 1. jaanuari seisuga 14 738 elanikku, neist Paide
linnas 8258, vallas 1644, Väätsa vallas 1300, RoosnaAlliku vallas 1062, Koigi vallas 966, Imavere vallas
912 ja Kareda vallas 596 elanikku. Planeeritav omavalitsusüksus hõlmaks 1308,71 km2.
Paide linna ja Paide valla juhid on kohtunud regulaarselt ja meie seisukohad on teineteisele arusaadavad. Samuti on Paide vald pidanud konsultatsioone
oma piirinaabritega.
Olles osalenud ka erinevatel kohtumistel, toon
välja mõned põhimõtted, mida oleme arutanud
ja mis on otsuste tegemisel olulise tähtsusega. Mis
kõige peamine - ühinemise ettevalmistamisel ja läbiviimisel on kõik osapooled võrdsed. Lisaks säilivad kuni 2021. aasta kohalike valimisteni senised
edukalt toimivad ühendused ja asutused, olemasolevaid teenuseid ei vähendata, vaid ühtlustatakse
kõigile ühinejatele. Oleme ka seisukohal, et KOV
valimiste ajaks 2017. aastal moodustatakse ühinenud omavalitsuse piires ainult üks valimisringkond
ning läbirääkimiste käigus ühtlustatakse maksu- ja
sotsiaaltoetuste määrad. Et ka väiksematel asulatel
oleks rohkem kaalu ja häält, siis soovime suurendada külavanemate osatähtsust ühinenud omavalitsuses. Üheks põhimõtteks on kindlasti ka see, et üleminekuks ja kohanemisaastateks jäetakse senistesse

keskustesse vastavalt vajadusele ning inimeste parema teenindamise eesmärgil alles sealne töötajaskond. Vastavalt elanike arvule eraldatakse ühinemistoetust: iga vald saab 300 000 ja Paide linn 800 000
eurot. Boonuse ehk 250 000 eurot jagamine otsustakse ühiselt. Viimasena märgin ära, et üks prioriteete on ühinevate omavalitsuste teede hoiu ja remondi säilitamine endistes proportsioonides.
Need tingimused võiksid olla ühinemisläbirääkimiste aluseks, mida ühiselt saame vajadusel muuta
või täiendada.
Ohud ja hirmud Paide linnaga ühinemisel
Ikka on küsitud, uuritud ning muretki tuntud, kas
Paide linn ei neela väiksemaid omavalitsusi ühinemise tulemusel lihtsalt alla ning kas teised hakkavad
maksma linna võlgu tagasi. Paide linna aastaeelarve
on ligi 10 miljonit eurot. 2016. aasta lõpuks jõuab
linna laenukoormus lubatud piiridesse. Varasemad
investeeringud, mis on Paides tehtud, on olnud maakondliku tähtsusega ja on kasutatavad kõigile omavalitsustele, oluline on ka tulevikku silmas pidades
Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimine ning
ujula remont. Täna on Paides 3D kino ja plaanis rajada kutseline teater, mis tingimata on kogu maakonna
kasutuses ning hüveks.
Paide linna ja naabervaldade senise koostöö positiivseks näiteks on vee- ja kanalisatsiooniprojekt aktsiaseltsiga Paide Vesi. Tulevikus võiks ühiselt kasutama hakata näiteks ka SA Paide Haldus teenuseid.
Samamoodi tervisekeskuse projekt peaks olema kõigi ühishuvi.
Paide linn ootab kuue lähivalla volikogudelt ühinemisläbirääkimiste osas otsuseid veebruari lõpuks.
Aeg surub halastamatult peale ning oktoobris peaksid ühinemislepingud olema volikogudes juba otsustusobjektideks.

Paide linnavalitsusse asus tööle planeeringu- ja ehitusnõunik

P

aide linnavalitsuses alustas alates
uuest aastat tööd planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus (pildil).
Ta omab kümneaastast juhtimiskogemust ehitusvaldkonnas, muu hulgas on ta töötanud projek-

tijuhina Paide MEK-is. Lõhmus omab ehitusinseneri magistrikraadi Eesti Maaülikoolist.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on ehitusvaldkonna tööpõld Paide linnavalitsuses väga lai.
“Reino üheks põhiülesandeks on ehitusprojektide

juhtimine, näiteks Paide Ühisgümnaasiumi hoone
rekonstrueerimine või piirkondade konkurentsivõime tugevadamise (PKT) programmi projektid.
Soovin talle edu uues ametis ning kiiret kohanemist meie kollektiiviga,” lausus ta.
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5. veebruarini saab esitada kandidaate Paide linna 2015. aasta
haridus-, kultuuri- ja spordipreemiatele.
Preemiate määramisel arvestatakse saavutusi hariduse ja kultuuri vallas, õpilaste tulemusi, edukat treeneritööd, panust kultuuri või spordi propageerimisel. Paide linna parima sportlase
preemia määratakse heade sportlike saavutuste eest.
Vabas vormis ettepanekuid ootame Pärnu 3 majja või e-posti
aadressile: paide@paide.ee.
Preemiad antakse üle 24. veebruaril toimuval Eesti Vabariigi
aastapäeva kontsert-aktusel Paide Kultuurikeskuses.
5. veebruarini saab esitada kandidaate ka Andeka lapse
preemiale.
Ettepanekuid toetuse saamiseks võivad teha kõik esitades vabas vormis avalduse ning kandidaadi iseloomustuse. Need tuua
samuti kas Pärnu 3 majja või saata e-posti aadressile: paide@
paide.ee.

Paide Linnaleht
Teeviida ideekonkurss!
Kuu lõpus kuulutab Paide linnavalitsus välja
ideekonkursi, et püstitada Paide keskväljakule
sõpruslinnade suunaviit.
Idee märkida linnaruumis kõik Paide 9 sõpruslinna tuli Järvamaa Ettevõtjate Seltsilt, kes paneb
ka välja preemia ideekonkursi võitjale. Suunaviida teostab Paide linn. Ideid, kuidas viit võiks
välja näha ning kus täpselt asuda, võivad esitada
kõik huvilised.
Konkursi kohta lähemalt saab infot Paide linna
veebilehelt paide.ee.

XIV Harrastusteatrite riigifestival pakub
Paides kolm päeva tasuta teatrit!
Harrastusteatritele on oluline tegevuse arendamiseks ja jätkusuutlikkuse tõstmiseks
kohtuda erinevatel festivalidel ja teatrikohtumistel. Tippsündmusek on üle kahe aasta
toimuv riigifestival. Selle aasta festivali programmi koostasid Jaak Allik, Külli Reinumägi
ja Lennart Peep. Festivalile kandideeris 56 lavastust ja nendest valiti välja 20 huvitavamat.

22. jaanuar
11.00 „Karu”, A.Tšehhov, lav. Erich Einstein, Paide Huviteater (suur saal)
11.45 “Kaheksa varbaga kuningas”, A. Kivirähk, lav. Martti Samolberg, Haljala näitetrupp (väike saal)
13.15 „Kükloop”, Euripides, lav. Tiit Alte,
KaRakTer, (suur saal)
14.45 “Teisel pool piiri”, U. Lennuk, lav.
Keiu Kess, Põltsamaa Kultuurikeskuse täiskasvanute näitering “Kuukatsujad” (suur saal)
16.00 “Jaam”, A. Viter, lav. Esta Sokk, Tabivere Harrastusteater (väike saal)

18.00 “Roheline järv, punane vesi”, A. Bereza, lav. Tiit Alte, Jõelähtme Lavagrupp
(väike saal)
19.15 “Lakalaulik Artur Rinne”, lav. Margus
Vaher, Seasaare Näitemängu Selts (suur saal)

23. jaanuar
10.00 “Terasmees,” A. Pajur, lav. Tess Pauskar, LendTeater (väike saal)
11.40 Muinasjutt “Elasid kord . . .”, O. Bogajev, lav. Galina Ditkovskaja, Teater OTPAD (suur saal)
13.15 “Järelmäng”, B. Friel, lav. Aire Koop,
Duo Teater (väike saal)
15.00 “Randas öitses kibuspuu. . .”, A.
Haug, lav. Maire Sillavee, Salme Vallateater
(suur saal)
16.45 “Interaktsioon”, grupilooming, Ruutu 10 (väike saal)
17.30 “Millal küll Kalev koju jõuab”, O. Luts,
lav. Väino Uibo, Saaremaa Teater (suur saal)
19.20 “Geenius”, instseneering Jüri Tuuliku

P

aide linnas juhtus 2015. aastal 22 tulekahju, neist kaheksa eluhoonetes, kaks muus hoones ja 12 väljaspool hooneid.
Hoone tulekahjude tekkepõhjuseks oli
kahel juhul hooletus lahtise tule kasutamisel, kahel juhul hooletus kütteseadme
kasutamisel, ühel juhul tahma süttimine
suitsulõõris, ühel juhul hooletus tehnoloogilise protsessi teostamisel, kolmel juhul muu hooletus ja ühel korral sai tuli
alguse pahatahtlikult tõmmatud tikust,
sooviga teise inimese vara hävitada.
Mõned soovitused uueks
tuleohutusaastaks.
Teeme ometi oma küttesüsteemid
ohutuks!
Küttesüsteemid vajavad regulaarset puhastamist. Kõige parem on kui seda teeks
korstnapühkija. Korterelamus peabki selle eest hoolitsema kutseline korstnapühkija. Ühe korteriga elamus võib neli aastat ise puhastada, igal viiendal aastal tuleb
samuti kutseline korstnapühkija tellida.
Lisaks puhastamisele tuleb jälgida
ka järgmisi nõuandeid:
- Küdevat kütteseadet tuleb hoida pideva järelevalve all

- Pane tuhk mittepõlevast materjalist
anumasse
- Tuleb vältida ülekütmist – küta korraga üksnes üks ahjutäis puid. Kui sellest toasooja saamiseks ei piisa, on ohutu kütta üks ahjutäis hommikul ja teine
õhtul. Metallkestaga kaminate, ahjude
puhul – paar kolm halgu korraga.
- Kütta tuleb kuivade puudega – ka
õuest, kaetud riidast toodud puudel on
suur niiskuse sisaldus. Arvestada tuleb
puude kütteväärtusega. Näiteks lepal on
see väiksem, saarel suurem.
- Ahju või pliiti tuleb kütta lahtise siibriga – vaegpõlemine tekitab tahma.
- Kütteseadmed vajavad normaalseks
põlemiseks õhku – nõukogudeaegsed hõredad eluruumid (õhu loomulik
juurdevool igalt poolt) tehakse remondi käigus „termoseks“, õhu juurdevoolu ruumi enam ei ole ja kütteseade lihtsalt ei tõmba. Õhu juurdevooluks ruumi
paigaldatakse välisseina ventilatsiooni
klapp.
Suitsuandur igasse kodusse
Õigesse kohta paigaldatud ja töökorras andur annab meile ruumi mingil
põhjusel levivast suitsust aegsasti märku. Andur tuleb paigaldada lakke ja kui
on suur majapidamine, tuleb paigaldada
andur kindlasti ka igale korrusele. Anduri tööshoidmiseks ei ole vaja midagi
muud, kui andurit aeg-ajalt tolmust puhastada ja vajadusel paigaldada uus patarei. Patarei vahetamise vajadusest annab
andur lühikeste piiksatustega ise märku.
Kelle kodud suitsuanduriga varusta-

Eesti Kultuurkapitali
aastapreemiate auhinnagala
esmakordselt Paides!
21. jaanuaril toimub Pai-

de Kultuurikeskuses Eesti
Kultuurkapitali aastapreemiate auhinnagala, kus
tunnustatakse aasta jooksul enim silma paistnud
kultuuri- ja spordivaldkonna tegelasi.
Aastapreemiad antakse välja arhitektuuri (2014. aasta laureaat
Peep Jänes), audiovisuaalse kunsti (Olga ja Priit Pärn), helikunsti (Ain Anger), kirjanduse (Hasso Krull), kehakultuuri ja spordi
(Madis Pettai), kujutava ja rakenduskunsti (Malle Leis), näitekunsti (Priit Raud) ning rahvakultuuri (Maido Saar, Hirvo Surva)
vallas. Varem on sündmus aset leidnud muu hulgas kinos Kosmos IMAX, Eesti Draamateatris ja Tallinna Tehnikaülikooli uues
raamatukogus. Auhinnagala õhtu lavastab teater Must Kast ning
sündmus jõuab peagi ka ETV ekraanile.

“Taevaredel” ainetel, lav. Andres Linnupuu,
Abja EHH Teater (väike saal)
20.40 “Torm jõe kaldal”, E. Aule, lav. Erki
Aule, SEE Teater (suur saal)

Jõulukaunistuste konkurss
“Jõulumeeleolu 2015”

24. jaanuar
11.00 “smraH”, D. Harmsi loomingu põhjal, lav. Irina Tomingas, Vene Teatrikool
(suur saal)
12.10 “Kahekõned”, A. Valton miniatuurikogu „Mina, mina, mina“ ja „Kahekõned
kohvikutes“ ainetel, lav. Krista Kütt, Tornimäe näitering Tungal (väike saal)
13.20 “Pime tuba”, A. Pajur, lav. Tess Pauskar, Vilde Teater (suur saal)

kurss läks hästi ning konkursi komisjonil tuli üle vaadata kümneid objekte kesklinnast Joodi piirkonnani välja.
“Täname kõiki, kes oma kodusid või töökohti kaunistasid, vaatepilt oli väga rõõmustav ning tekitas linnas tõelise jõulutunde.
Võin julgelt öelda, et sel aastal Paide linn säras ning seda kõigi inimeste kaasabil,” nentis linnapea Siret Pihelgas. “Olgugi, et komisjonil tuli teha otsus iga kategooria võitja osas, on kõik konkursil
osalenud ära teeninud tunnustuse ja kiidusõnad!”

Etendused on tasuta!
Festivali korraldajad: Eesti Harrastusteatrite
Liit, Paide Huviteater ja Paide Kultuurikeskus
Festivali toetajad: Eesti Kultuurkapital ja Paide linn

Tuleohutusest Paide linnas
Jaak Jaanso
Tuleohutuskontrolli
büroo juhataja
Päästeameti Lääne
päästekeskus

3

tud, võivad olla kindlad, et nende rahulik ööuni on valvatud. Suitsuandur küll
ei muuda su kodu tuleohutuks, kuid tulekahju korral avastab selle kiiremini kui
inimnina või -silm.
Hooli enda lähedastest
Vaadake üle ka oma lähedaste ja
naabrite kodud. Kas neil on seal ohutu? Kui märkate, et neil on abi vaja, siis
aidake neid ise või andke neist teada.
Me kõik peame mõistma seda, et kui
jätame märkamata, võib juhtuda õnnetus, mis lõppkokkuvõttes võib puudutada ka neid, kes on oma kodudes teinud kõik, et õnnetusi ei juhtuks. Meie
soovitame kindlasti probleemi ees silmi
mitte kinni panna ning võtta telefon
ja helistada nt kohalikku omavalitsusse, päästeametisse, politseisse. Rohkem
teie tegema ei pea, aga võite olla kindlad, et probleemiga hakatakse tegelema. Kui need samad koostööpartnerid
ei tea, et teil on probleem, siis nad ei
saa sellega ju tegeleda.
Päästeameti visiooniks on jõuda aastaks 2025 päästealase turvalisuse tasemelt võrdsele positsioonile Põhjamaadega. Tegemist on ambitsioonika
ülesandega, aga kui me saame selle poole
liikuda igaühe, kes enda turvalisuse eest
hoolib, sealhulgas ka Paide linnakodanike kaasabil, siis on kõik võimalik. Siit ka
üleskutse meile kõigile - võtame endale
2016. aastal eesmärgiks järgida eelpoolnimetatud lihtsaid soovitusi. Siis oleme
koos ühe pika ja vajaliku sammu turvalisuse nimel astunud.

Paide linnavalitsuse korraldatud jõulukaunistuste kon-

Tulemused
• Vaateakende kategooria: Suur-Aia tn 25 hoones asuva „Juta Lilleäri“ vaateaknad
• Pereelamute kategooria: Soo tn 5 ja Luha tn 1 elamud
• Rida- ja korterelamute kategooria: Tööstuse tn 22 korterelamu
• Asutuste ja ettevõtete kategooria: Järvamaa keskraamatukogu (Lai
tn 33 hoone) ja MTÜ Igaühele Midagi (Väike-Aia tn 20 hoone)

Toimetulekutoetuse ja
vajaduspõhise peretoetuse
piirmäärad 1. jaanuarist 2016
Toimetulekutoetus:
Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele.
Toimetulekutoetust maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest
vahenditest. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.
Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve seadusele on
toimetulekupiir 2016. aastal üksi elavale inimesele või perekonna
esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016. aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot
kuus.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest.
Vajaduspõhine peretoetus:
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele.
Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri kehtestab Riigikogu
igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vastavalt 2016. aasta riigieelarve
seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2016. aastal
perekonna esimesele liikmele 358 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 179 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 107,4 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega
perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetust
makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse
alusel.
Lisainfo: Paide Sotsiaaltöökeskus, Aiavilja 13, www.pstk.ee
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Aitäh Paide linna aastavahetuse ilutulestiku toetajatele!
Pizzakiosk OÜ

Rebruk GH OÜ
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Paide Gümnaasiumi võimlemispidu läks täismajale

17.

detsembril toimus Tulemused:
Paide Gümnaa- 1.-3. klass
siumi võimlemispidu, kus I koht 3A klass
Paide MEK AS
õpilased esitasid omaloo- II koht 3B klass
Espak Paide OÜ
mingulisi kavasid.
III koht 2B klass
Lavale astus koguni 22 Eripreemiad võitsid: 2A, 1A
Timeks-Top AS
truppi. Kogu etendus oli väga ja 1B klass
Luutar OÜ
emotsioonirikas. Žürii koossei- 4.-6. klass
Ilutulestiku Keskus
sus Kerli Graubner, Egle Ninep I koht 5B klass
ILUTULESTIKU
KESKUS
ARNIKA etteasOÜ
Arnika OÜ
ja Alo Aasma
hindasid
II koht 4B poisid
teid
väga
kõrgelt.
Peakohtunik
III koht 4B tüdrukud
Ilutulestiku komplekt „SÄRAVAD TÄHED“
oli õpetaja Lea Valang. Õpilas- 7.-9. klass
Tutvustus:
te rõõmuks
Ilutulestik algabjavilepubliku
ja paukudega, aplausi
millele järgnevad I koht 8B klass (pildil)
hõbedased keerutajad. Siis tõusevad taevasse rohelised
mis avanevad seejärel
krüsanteemideks. II koht 9B klass
saatelpärlid,esitasid
omavärvilisteks
korvpalliTaevalaotuse ülemisel tasandil avanevad suured
pojengid.
Lisaefekti
annavad liikuvad III koht 9A klass
ärvamaa
Keskraamatukogu
kavapragisevad
ka
22
õpetajat.
Õpetajad
hõbedased kalad. Järgnevalt katavad vaatevälja punase
tipuga valged komeedid. Tähepommid lendavad aina
lasteosakonnas saab tutvuda
tänavad
Viking Window korv- 10.-12. klass
kasvavatesse kõrgustesse. Taevas avanevad topeltefektiga
suured värvilised tähepommid. Kaunitele tähelilledele
XIII Nukitsa konkursil kandideepallimeeskonda
ja Janno
Viilulisanduvad viled ja erinevad
vilkumised.
Samal ajal I koht 11. klass
avanevad suured ja efektsed pojengid, kattes kogu
vaatevälja
värvide
iluga.
rivate raamatutega ja hääletada
pit, kes
neile
esinemiseks
riided II koht 12B klass
Emotsionaalset
naudingut
pakkuv
ilutulestik!Võistluspausi täitoma lemmikute poolt.
selga andis!
III koht 12A klass
Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirsid suurepärased Paide Ühis- Publiku lemmik: 11.klass
Ilutulestiku kõrgus kuni 70 meetrit.
janduse Keskuse poolt korraldatav lugegümnaasiumi 11. klassi õpila- Parim naistantsija 1.-6. klass:
Kokku: 79 tähepommi.
Ilutulestik kestab ca. 2,15 minutit.
jaküsitlus, kus kahe viimase aasta lastesed oma playboxiga “Vokki me Liseth Pikas 5B klass
Ilutulestiku komplekti „SÄRAVAD
kirjandust hindavad lapsed ise. Laste häälte põhjal selgitatakseTÄHED“
väljahind 2 900 -.krooni
ei puutu”. Aitäh teile!
Parim meestantsija 1.-6.
(hind sisaldab käibemaksu).
Kelli Seinoja, Patricia Troost ja klass: Randolf Alt 4B klass
populaarseim lastekirjanik ja -raamatukunstnik.
Johanna Laura Trug Parim naistantsija 7.-12.
Nukitsa konkursi peaauhinna Nukitsa pronkskuju on võitnud nt
võimlemispeo
peakorraldajad
kirjanikud Andrus Kivirähk, Henno Käo, Edgar Valter, Ene-MaUnustamatu tuleetendus on kui unistuse täitumine ja seda me saame Teile turvalise ja klass: Signe Kreim 11. klass
meeldejääva ilutulestikuga pakkuda.
ris Tali, Ira Lember, Janno Põldma, Kristiina Kass ning kunstnikud
Lugupidamisega,
Heiki Ernits, Edgar Valter ja Piret Niinepuu. Hääletada on võimalik
Aivo Sonn
Keskus Arnika
kuni 20. veebruarini. Kõigi hääletajate vahel loositakse välja Ilutulestiku
pääsTel/faks
433 5111
GSM 533 26268
med Tallinnas toimuvale pidulikule lõpuüritusele.

Algab XIII Nukitsa konkurss!

J

Parim meestantsija 7.-12. klass: Samuel Ehman 8B klass
Suur aitäh õhtujuhi Tigran
Gevorkjanile, kes lahutas meelt
oma comedynaljadega ning oli
suurepärane etenduse läbi viija!
Suur tänu tublidele abilistele: Robin Oja, Frank Gennert Osula, Aleks Marten
Alatare, Kaarel Vene, Henry
Vool, 10.klassi õpilased.

Suur tänu kõigile tublidele
esinejatele! Aitäh kaasa elamast suurepärasele publikule!
Täname meie toetajaid:
Kuma AS, Treegeri kohvik,
Paberipood Zelluloos, Pizzakiosk, Eesti Pagar, Paide Avatud Noortekeskus, Jardin Lilled. Foto: Soundland OÜ

Koogikorv 2016

1 küsimus

Tallinna mnt 69
71018 VILJANDI

Kui palju raamatukogu eelmisel aastal külastati?
Eha Palm, pearaamatukoguhoidja:

2015. aastal külastati Järvamaa Keskraamatukogu üle 1000 korra
rohkem kui 2014. aastal. Rõõmustas ka see, et vaatamata lugejate
arvu üldisele vähenemisele (-45), on lastest lugejate arv suurenenud (+52). Seega järelkasvu mõttes oleme plussis. Kahjuks pole
meil oma lugejatele pakkuda populaarseid raamatuid piisavas koguses, sest rahalised võimalused seavad piiri. Sellest tulenevalt on
jätkuvalt vähenenud laenutuste arv (ligi 2000 vähem).
Laenutusosakonna laenutuse top10 2015. aastal
1.   “Klassikokkutulek Kassaris”, Helju Pets
2.   “Ei jäta elamata”, Vahur Kersna
3.   “Veel on aega”, Erik Tohvri
4.   “Juured erinevas mullas”, Pia Pajur
5.   “Ausammas”, Avo Kull
6.   “Paarismäng”, Mart Kadastik
7.   “Varjunõidus - Triloogia 2. raamat”, Nora Roberts
8.   “Politsei”, Jo Nesbø
9.   “Ma ei anna su hingele rahu”, Mary Higgins Clark
10. “Minu Tenerife”, Mart Normet

22.

12 toimus Paide E-Piim
spordihallis Paide Gümnaasiumi poolt korraldatud korvpalli võistlus Koogikorv 2015.
Kokku võistles 9 võistkonda kolmest
maakonna gümnaasiumist, kellest Paide
Ühisgümnaasiumi vilistlaste võistkond
mängis väljaspool arvestust. Koogikorv
on Paide Gümnaasiumi poolt korraldatud
iga-aastane võistlus, kus iga meeskond valmistab koogi, meisterdab plakati ja riietub
vabalt valitud teema stiilis. Sel aastal pidid
võistlejad esitlema ka playboxi, mis kirjeldaks nende teemat. Kõigi valmistatud
koogid olid auhindadeks ning korvpallimängus esimese koha saanud meeskond
sai esimesena omale kõigi kookide seast
sobiva koogi valida.
Kõige vingema riietuse tiitli sai Paide
Gümnaasiumi 12. klassi meeskond, lahedaima koogi valmistasid PG 11. klassi
õpilased, andekaima playboxi esitasid Türi Ühisgümnaasiumi 12. klassi neiud ja
kunstilisema plakati joonistas TÜG 11.
klassi tiim.
tel/faks: 43 35 111
GSM:
51 46 258
reg.nr.
10336764

www.arnika.ee
info@arnika.ee

Korvpallivõistluse tulemused on
järgmised:
1. PG 12.klass
2. PÜG 11.klass
3. TÜG 12.klass
4. TÜG 11.klass
5. PÜG 12.klass
6. PG 11.klass

7. PG 9.klass
8. PG 10. klass
Paide Gümnaasium tänab kõiki toetajaid, võistlejaid ja õpilasi, kes aitasid üritust läbi viia. Foto: Paide Gümnaasium
Diana Simmer
korraldaja

1.-12. kl tantsutrupid
üllatusesinejad
professionaalne žürii
publiku lemmik
grand prix

Toetuskaardid a`3€ müügil alates 25.jaanuarist
e -mail: kuusik.marika@gmail.com; tel: 5062765 või Paide
Ühisgümnaasiumist
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Rakvere Teater toob Paidesse
armastavad mehed
R
akvere Teatri uusim lavastus „Romaan“ jõuab veebruari algul Paidesse. „Romaan“ seob omavahel
armastuse ja kirjanduse ning on pühendatud naistele. Laval saavad kokku viis meest, kes on välja valinud
tekstid, mis on neid isiklikult puudutanud. Ja siis hakkab kõlama muusika.
“Alustuseks võtsime romaanid ja leidsime
sealt need kõige ilusamad armastuslood. Kõik
tekstid on armastusega seotud. Ja surmaga.
Mulle tundub, et need käivad käsikäes,” lausus lavastaja Erni Kask. „Muusika poolel leidub äratundmist pakkuvat, vähem tuntud laule
ja ka täiesti uusi meloodiaid. “Meil on trupp, kes
suudab laule kirjutada.“
Laval on Rakvere Teatri näitlejad Margus

Grosnõi, Tarmo Kesküll, Toomas Suuman ja Imre Õunapuu ning külalisena Vootele Ruusmaa.
Romantilised mehed astuvad Paide kultuurikeskuse lavale kolmapäeval, 3. veebruaril kell 19.

Dmitri Kotjuhi parimate fotode näitus kultuurikeskuses
Kuni 31. jaanuarini on Paide kultuurikeskuse teisel korrusel avatud Järva Teataja fotograafi paidelase Dmitri Kotjuhi aastanäitus “Kirjud hetked”. Näitus
koosneb kahest osast - varasemad mustvalged fotod pärinevad kümne aasta tagusest ajast, värvilised seevastu on viimase kolme aasta paremik. Üleval on ka
foto “Noored suusatajad” (pildil koos
autori ning modellidega), mille Eesti
Pressifotograafide Liit valis ülemöödunud aasta Eesti parimaks pressifotoks.
Kotjuhi piltidelt leiab nii superstaare
kui ka Järvamaa inimesi. Näituse avamist toetasid Järva Teataja ja Paide linn.

Foto: Ants Leppoja

Saada ristsõna lahendus e-posti aadressile maarit@paide.ee või too see paberil Paide raekotta kuni 31. jaanuarini! Kõigi õigesti lahendanute vahel loosib linnavalitsus välja auhinna!
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Paide Ühisgümnaasiumis
algas fotoõpe
A

lates selle aasta septembrist saab meie kooli
gümnaasiumiastmes õppida fotograafiat. Selline
aine õppekavas on uudne ning mujal Järvamaal
seda ei õpetata.
Kursuse raames alustasid fotograafiahuvilised projekti Järvamaa muuseumiga. Selle raames käisid õpilased ühe õppetunnina Järvamaa muuseumis kuulamas loengut vanadest
fotoaparaatidest ja pildistamisvõtetest. Loengu lõppedes said
kõik endale koduse ülesande: laiali jagati ammu tehtud pildid
erinevatest hoonetest ja kohtadest. Pilt anti igale noorele just
tema kodukohast. Ülesanne oli leida koht üles ning see võimalikult täpselt järgi pildistada.
Pildid valmis saadi jälle kokku fotograafiatunnis, istuti arvutite taha ja alustati järeltöötlust. Selle töö käigus õpiti kasutama erinevaid funktsioone pildi töötlemisel.
Järgmisel tunnil rääkis fotograafia õpetaja Andrus Kopliste
oma õpilastele nende õigustest oma pildi üle. Selgitati, kuidas
ning mis tingimustel antakse pilt muuseumile kasutada.
Kodune ülesanne täidetud, töötlus tehtud ning õigustest
kuuldud, anti pildid üle muuseumile. Küll aga ei jää need
seisma kapi tagumisse nurka. Neist piltidest pannakse kokku näitus, mida esitletakse järgmisel aastal Paide linna sünnipäeval.
Mina kui üks projektis osalejatest sain endale pildi Türi kirikust. Käisin kirikut pildistamas kuu aega tagasi. Algul tundus
ülesanne lihtne, kuid kohal olles ilmes nii mõnigi raskus. Õige
nurga leidmine ostus keeruliseks, kuna haljastus on oluliselt
muutunud. Kehva ilma tõttu oli ka valgustus suhteliselt halb,
lisaks oli vaja pildid ruttu ära teha, enne kui sadama hakkas.
Birgit Mallas, õpilane

Andrus Kopliste kommentaar:
Kuna fotograafia on esma-kordselt valikainena meil ja üldse Järvamaa koolides, siis tuli õppekava koostamiseks nõu
kaugemalt otsida. Kava aitas teha Tartu Kõrgema Kunstikooli fotograafia-osakonna õppejõud Vallo Kalamees.
Tema andis palju häid soovitusi ja rõhutas, et fotograafia
on mõeldamatu ilma praktikata. Mina tahtsin, et see, mis
tundides teeme, oleks päris. Seepärast sai nüüd õppekavasse nii, et 35 tunni jooksul teeme kaks praktilist tööd, millel
on päris väljund. Näiteks paneme esimesest välja näituse
Paide linna järgmisel sünnipäeval. Peale kursust peaks igal
õpilasel olema praktiline fotograafia selge ja tal on alus jätkata õpinguid sel alal kas Tallinnas või Tartus.
Paide Gümnaasiumis on alanud 1. septembril 2016.a 1. klassi astuvate õpilaste taotluste vastuvõtt. Ootame taotlusi kuni
30. aprillini 2016.a.
Taotluse võib tuua või saata paberkandjal
kooli kantseleisse (Aiavilja 3, Paide 72712) või
saata digiallkirjastatult aadressil kool@paidegymn.ee.
Taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel www.
paidegymn.ee ja kooli kantseleis.
Info telefonil 3849070, 3849071 ja e-posti aadressil
kool@paidegymn.ee

Kontserdid
05.02 kell 19 Eesti Kontsert - Riho Sibul (laul), Ulla Krigul (harmoonium), kammersaal. Pilet
7/9€
10.02 kell 11 Rahvusooper Estonia beebikontsert “Kontsert
kõige pisematele”. Mõeldud
lastele kuni 3. eluaastani. Teema: looduse kalender. Piletid nii
suurele kui väikesele 4€.
13.02 Paide Naiskoori ja Somero Naiskoori kontsert, kammersaal. Tasuta
26.02 kell 19 Järvi Akadeemia
orkester ja Hollandi segakoor
Gelderland „Puccini - Messa di
Gloria“. Kontsert toimub koos
solistide ja Järvi Akadeemia orkestriga. Repertuaar: Puccini Massa di Gloria. Pilet 7 €. Lisainfo: www.jarviacademy.com
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Jõulukuul Paide Eakate Päevakeskuses
D

etsembri tähtsündmuseks oli
meil muidugi jõulupidu, mis võttis kokku meie aastase kooskäimise.
Meie oma esinejate lustist said osa meid tervitama tulnud Paide linnapea Siret Pihelgas,
abilinnapea Ülle Leesmaa ja Sotsiaaltöökeskuse juhataja Heiki Rosin. Kaunis piduruumis
astusid üles ansambel „Leelo“ Sirje Unga juhendamisel, kes ühtlasi tervitas sünnipäevalapsi. Solistina oli meeldiv taas kuulda Konstantin
Belovi esinemist. Aasta jooksul õpitud kavadega esines võimlemisrühm „Igavene ring“ Maimu Lombi juhendamisel. Slaavi temperamen- Kerttu Rakke ja Janek Muru oma raamatu
diga tõmbas peo käima Paide Kultuurikeskuse “Pimedusest välja” esitlusel/ erakogu
ansambel „Slavjanuška“. Külalisena pakkus
ilusa elamuse Rait Pilipenko laul ja pillimäng. vijad pr. Helju Aasna poolt läbiviidud lauakatEriliste kiiduavaldustega kulges moedemonst- mise ja etiketi koolituselt. Seekordne pidulaud
ratsioon, mil pidulised said näha Juta Marus- nägigi eriti kena ja rikkalik välja ning piduliste
te juhendamisel valminud kleite, kostüüme, teenindamine oli eeskujulik.
Suure töö tegi ära käsitööring Evelin Kori
pluuse, jakke, mida iga valmistaja ise demonstreeris. Traditsioonilise jõululaua eest hoolitse- juhendamisel. Naiste nobedate näppude all
sid märkamatud, hoolsad käed, kes meil ala- valmisid vilditud, õmmeldud, kootud, heeti toimetavad, endast mõistetavalt, püüdlikult geldatud, südamesoojusega täidetud esemed,
ja vabatahtlikult. Kogemusi said juurde meie millega edukalt kaubeldi Paide Jõulukroonil,
tublid igapäevased kokatädid ja teisedki soo- trotsides tuulist ja vihmast ilma. Vilditud ja

õmmeldud inglitega ehiti Umpa-Umpa konkursi kuusepuu, tulemus oli imeilus.
Plaanipäraselt said inimesed läbida tervisekontrolli. Toimus Puuetega Inimeste Koja
vaegkuuljate tervisepäev ja Rehabilitatsiooniabi OÜ vastuvõtt.
Koostöös Järvamaa Keskraamatukogu, Paide Täiskasvanute Keskkooli, Paide erivajadustega inimeste päevakeskuse ja Paide eakate päevakeskusega avati ajakirja „Vaimupuu“
rändfotonäitus „Sõprus“, mis liigutas oma
südamlike ja kaunite fotodega. Üritus tipnes
Kerttu Rakke ja Janek Muru raamatu „Pimedusest välja“ esitlusega. Mitte kedagi kohalviibijatest ei jätnud külmaks lugu erilise saatusega
inimesest. Tänu sellisele avameelsele raamatule avardub meie silmaring, hakkame mõistma
teistsuguseid inimesi meie kõrval, suhtuma
sallivalt meie kaaslastele meie ajas.
Ilusat uut alanud aastat kogu Paide eakate
päevakeskuse perelt! Hoolime üksteisest!
Meie kontaktid: tel. 53404750, paide@
pstk.ee, aadressil Paide, Lai tn. 33
Maimu Lomp
Paide Eakate Päevakeskuse tegevusjuhendaja

Noortevolikogu koosseis vahetub juba õige pea

P

aide noortevolikogu on jõudnud
tegutseda juba kaks aastat, mis
tähendab, et alates sellest kevadest
muutub noortevolikogu koosseis. Kohtade jaotamise põhimõte jääb samaks:
neli noort Paide Gümnaasiumist, neli
Paide Ühisgümnaasiumist, neli Paide
Avatud Noortekeskusest, kaks Järva-

maa Kutsehariduskeskusest ning üks
Täiskasvanute keskkoolist.
Seoses sellega kuulutatakse välja kandideerimine, mis toimub igas koolis eraldi, lisaks ülelinnaline kandideerimine Paide Avatud Noortekeskuses. Kandideerida saab ning vajalikud
taotlused on leitavad koolidest kuni 07.02. Samuti saab taotlusi saata noortevolikogu@post.

paide.ee. Taotlused on leitavad Paide linna
noortevolikogu Facebooki lehelt. Hääletamine toimub ajavahemikul 8.-13. veebruar.
Uus noortevolikogu tuleb esimest korda
kokku märtsi alguses, kuhu kogunevad ka kõik
endised liikmed, et pidulikult „võim“ üle anda.
Riin Luks
Paide linna noortevolikogu liige

„Murdepunkt“ on jõudmas lõpusirgele

P

aide linn liitus MTÜ Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühenduse (Eesti ANK) üle-eestilise pilootprojektiga
„Murdepunkt” septembris. Tänaseks
on programm jõudmas lõpusirgele.
Paide noortekeskus kaasas pilootprogrammi Türi ja Imavere valla ning Paide
linna noored. Võrgustikutöös andsid
oma panuse piirkonna laste ja noortega töötavad spetsialistid.
Ajavahemikul septembrist detsembrini kohtusid noored, et kaasa rääkida isiklikku elu
mõjutavate otsuste tegemisel ning katsetada
eakaaslaste grupis uusi käitumisviise. Programmi tegevuste eesmärk oli toetada noore eneseväljendust ning proovida suhelda nii, et käitumine oleks vastuvõetav laiemale kogukonnale.
Projekti olulise osa moodustas mõju-uuring,

Teatrid
20.01 kell 11 Endla Teatri lasteetendus „Kaunitar ja koletis“. Sobib alates 5+, kestus 1.30
min. Pilet 8€
20.01 kell 19 Endla Teater „Eesti mees ja tema poeg“. Mängib
Sepo Seeman. Pilet 11/13€
25.01 kell 19 Etnorokkmuusikal “Salme”. Loo aluseks on Fr. R.
Kreutzwaldi eepos „Kalevipoeg“ –
selle saamise, arengu ja valmimise lugu ning ka Salme maja arengulugu Eesti kultuurilis-poliitilisel
taustal, alates muinasajast kuni
tänapäevani. Libreto Kaari Sillamaa, helilooja ja muusikajuht
Kaarel Orumägi, lavastaja Gerda Lukkonen, koreograaf Kertu Raja, repetiitor Carolin Ligi.
Kunstnik Riina Vanhanen. Esitab
Noorte Muusikateater + mitmed

vilistlased. Esikolmikut mängivad
Rebecca Tamm (Salme), Anette
Pärn (Linda) ja Britt-Kathleen Mere (Orjatüdruk). Piletid 5/8€
03.02 kell 19 Rakvere Teater
etendus „Romaan“. Osades:
Margus Grosnõi, Tarmo Kesküll,
Toomas Suuman, Imre Õunapuu, üllatuskülaline. Pilet 11/13€
10.02 kell 14 ja kell 19 Rahvusooper Estonia ballett “Bajadeer”. Piletid 14-22€
50% soodsam pilet - õpilased
ja õpetajad. 10% soodsam pilet
Partnerkaardiomanikele. 20%
soodsam pilet Tooliklubiliikmetele. Grupipilet alates 20-st in
16-18€
Muud kultuurisündmused
21.01 Eesti Kultuurkapitali
aastapreemiate auhinnagala

kus osalesid ka noorte vanemad ja vabalt valitud
kontrollrühm. Uuringu tulemusi rakendatakse
metoodika täiendamiseks. Osalevaid noori ootab ees samanimelise filmi „Murdepunkt„ kinokülastus.
Projekti eesmärk on alaealiste (korduv)õigusrikkumiste ennetustöö muutmine 2016. aasta veebruariks projekti partnerite piirkondades
tõhusamaks. Noorsootöö põhimõtteid arvestava sotsiaalse programmi töötas välja tõenduspõhiste metoodikate alusel oma ala spetsialistidest
koosnev ekspertgrupp. Programmi rakendasid
eelneva väljaõppe saanud kaheliikmelised meeskonnad. Programmi sihtrühmaks on 13-17-aastased riskikäitumisega noored, sh õigusrikkujad.
Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja
Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja
Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusük-

22.01-24.01 XIV Harrastusteatrite riigi festival, suur saal ja
kammersaal
31.01 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
06.02 Talvelaul 2016
07.02. kell 17 Koolitants 2016.
Piletid 5-25€
12.02 kell 18 Paide Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlus
20.02 kell 20 Seltskonnatantsuõhtu
24.02 Eesti Vabariik 98
7.29 Riigilippude heiskamine
Paide Keskväljakul
Vanalinna kohvik on avatud
7.00-13.00
7.45 Palvus Paide Püha Risti kirikus, lillede asetamine vabadussõjas langenute mälestusmärgile, laulavad nais- ja meeskoor

suseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit. Programmi rahastas
Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja -noored” avatud
taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine”. Programmi elluviimist Järvamaal toetasid lisaks projekti rahastusele Järva Maavalitsuse alaealiste
komisjon, Järva-Jaani Noortekeskus ning Paide
linn.

12.00 Paide tehisjärve ääres
matk „Teeme koos rajalugu“,
tervisekilomeetrite kogumine,
osalistele soe tee ja meened
15.00
Kontsertaktus Paide
Kultuurikeskuses
• Linnapea pidupäevakõne
• Paide linna haridus-, kultuurija spordipreemiate ning stipendiumide „Andekas laps“ kätteandmine
• Paide Linnaorkester
• tšellokvartett C - JAM kontsert
Tasuta
26.02 kell 9-16 „Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“, pärimuskonverents Järva- ja Raplamaa
eestvedamisel
28.02 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
Kinofilmid

Reima Nõmmik
Paide Avatud Noortekeskus

“Ema”, “Mees, kes jäi ellu”, “Viies
laine”, “Poiss”, “Ropp vanaisa”,
“The Finest Hours”,
“Trumbo”, “Brooklyn”, “Suur vale”, “Viiskümmend musta varjundit”, “Perekonnaseis: vallaline”, “Alvin ja koopaoravad:
oravad rattas”, “Deadpool”, “Jääkaru Norm”, “Misconduct”, “Kuidas olla vallaline”, “Ole tervitatud, Caesar!”, “Päevavalgele”
Kino kavaga saab tutvuda:
www.paidekultuurikeskus.ee ja
Paide Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Näitused
Kuni 31.01 Järva Teataja fotograafi Dmitri Kotjuhi aastanäitus “Kirjud hetked”
Leho Rubise näitus „Pairidaeza“
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SA Ajakeskus Wittenstein /
Järvamaa muuseumis talv 2016
Kuni 23.01 näitus „Magusatööstuse ajalugu Tiit Kruusmanni kogust“ Järvamaa muuseumis.
30.01 – 26.03 merekultuuri aastale pühendatud näitus „Näkiga näkkab“ avamine 30.
jaanuaril kell 13.00 Järvamaa muuseumis.
Kohtume loodusmeeste Vladislav Koržetsi ja
Ralf Maega.
Eesti Vabariigi sünnipäevakuu üritused
01.– 26.02 Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud ajaloorännakud „EV 98“ õpilastele ja täiskasvanutele ajakeskuses ning muuseumis.
02.– 29.02 Eesti Vabariigi 98 aastapäevale
pühendatud näitus „Eesti riigi algus“ Järvamaa muuseumis. Tule vaatama ainulaadset

iseseisvusmanifesti originaaleksemplari ja Vabadussõja aumärke. Kuulata saab, kuidas kõlas Eesti hümni esimene plaadistus.
09.02 vastlatrall Vallimäel. Kell 10.00 20.00 Ajakeskuses rännakud ja maitseelamused vastlapäeva moodi. Kell 18.00 - 20.00 Lumedisko.
Kell 18.00 ajalooõhtu „Türi linn 90“ Türi
Kultuurikeskuses.
23.02 kell 20.00 pidulik õhtu „Eesti Vabariik” Ajakeskuses Wittenstein.
25.02 kell 10.30 - Paide Keskväljakul iseseisvusmanifesti ettelugemine. Kõnekoosolek
„Paide kooliõpilased Vabadussõjas“.
26.02 Järva- ja Raplamaa pärimuskonverents
„Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“ Paide Kultuurikeskuses.

Video ja fotograafia Paide Huvikeskuses

P

aide Huvikeskuses tegutseb videostuudio. Mõeldud vanuses 16+ (k.a
täiskasvanud). Toimub neljapäeviti kell
17.17 aadressil Lai 33. Õpetaja MTÜ
Daylight juhataja Priit Jõesaar. Liituda
võib jooksvalt.
Kõik 1.-8.kl lapsed on oodatud Paide Huvikeskuse fotoringi kolmapäeviti kell 15.30. Juhendaja Merle Rüütel
Täpsem info kõigi meie ringide kohta (kuns-

tistuudio, käsitöö, keraamika, fotokunst, kunstiring, tegevuskunst poistele, kunstikool): www.
paidehuvikeskus.ee

Ene Pener
Lisainfo: www.paidetk.eehttp://www.paidetk.
ee/ (Rahvaülikool)
PS! Oleme leitavad ka Facebookis
Merle Rüütel
PTK-Rahvaülikooli koordinaator
Paide huvikeskuse õppekoordinaator
Tel.: 55 514 696
E-mail: merle@paidetk.ee

PAIDE VÕRKPALLIKLUBI
16.Sünnipäevaturniir segavõistkondadele
Paide Võrkpalliklubi korraldab võrkpalliturniiri

segavõistkondadele. Koos turniiriga toimub klubi
16. sünnipäeva tähistamine.

AEG JA KOHT: Võistlused toimuvad

13.02.2016.a. Kell 10.00 Paides E - Piim Spordihallis.
VÕISTLUSTE

SÜSTEEM:

Maksimaalselt

registreeritakse

viisteist

võistkonda.

Mängitakse kolmel normaalmõõtmetega väljakul. Võistkonda kuulub 3 meest ja 3

naist ja varumängijad. Alagrupi mängud turniiri süsteemis, iga vastasega 2 geimi 15

punktini( kui võistkondasi tuleb vähem kui 15 siis mängitakse 2 geimi 25 punktini).
Iga geimi võit annab 1 punkti turniiritabelisse. Kõik kohad mängitakse välja.

NB! Igas geimis võib võtta ühe aja, mehed ei tohi sulustada naismängijaid ja keelatud

on hüppelt serv. Lisajuhendi koos täpse ajakavaga saadame teile pärast
eelregistreerimist.

REGISTREERIMINE JA OSAVÕTUMAKS: oma osavõtust palun teatada Piret Reinfeldile
piret.reinfeld@mail.ee HILJEMALT 5 veebruariks
Osavõtumaks: iga võistleja 18 €.

Osavõtumaks tasuda Paide Võrkpalliklubi a/a EE 411010220008072017 SEB,

märgusõna

“VÕRKPALLITURNIIR

ja

VÕISTKONNA

NIMI”.

Viimane

osavõtutasu

ülekandmispäev on 5.veebruar. Osavõtumaksu tasumisega loeme võistkonna
registreerituks.

Soovi korral väljastab klubi arve.

OSAVÕTUMAKS sisaldab toredaid võrkpallilahinguid päeva vältel, õhtusöögi koos
tantsumuusika ja auhindadega.

AUTASUSTAMINE: võistluste pidulik lõpetamine toimub Veskisilla kalamajas sama

päeva õhtul kell 19.30, kus autasustatakse parimaid, tublimaid, edukamaid,

osavamaid.
Korraldaja: Paide Võrkpalliklubi
Üritust toetavad:
Paide Linnavalitsus
Hasartmängumaksu Nõukogu
Järvamaa Spordiliit

11.02 kell 10:00 E-Piim SH Järvamaa koolide 10.12.kl.saalijalgpalli KV P
13.02 kell 10:00 Türi spordibaasid 6. Järva talimängud Türil
kell 11:00 E-Piim SH Paide Võrkpalliklubi sünnipäevaturniir
kell 12:00 Paide linna ujula Järvamaa ujumise seeriavõistlused
14.02 kell 16:00 E-Piim SH Võrkpalli Saja Liiga:
Järvamaa VK - Rakvere
19.02 kell 19:00 E-Piim SH Eesti Rahvatantsujuhtide rühma ja korraldajate proov
20.02 kell 09:00 E-Piim SH Üle-eestiline tantsupäev
24.02 kell 12:00 Paide tehisjärve ääres “Teeme koos
rajalugu”
27.02 kell 10:00 E-Piim SH Sõbrapäeva indiacaturniir
kell 10:00 Otepääl 32. Eesti Linnade Talimängud
Otepääl 27.-28.veebruar
28.02 kell 10:00 E-Piim SH Tuletõrjespordi treeninglaager
Lisainfo www.paidetervis.ee

29. -30. jaanuar toimuvad Paide Ühisgümnaasiumi võimlas tüdrukute U-18 (sünd 1999. aasta ja nooremad) võrkpalli EVF KV finaal. Osalema tulevad viis võistkonda Paide Võrkpalliklubi, Selver Tallinn Spordikool, Keila Võrkpallikool, Selver Tallinn Audentes II ja III võistkond. Reedel algavad mängud kell 15.00
ja laupäeval kell 10.00. Tule omadele kaasa elama!

Keelekursused Paide Rahvaülikoolis
Soome keel 0-A1 tasemele, algus grupi täitumisel 01.02 kell 17.30.
Soome keel A1.2 tasemele, algus grupi täitumisel 04.02 kell 17.30, õpetaja andragoog Kelly
Saatmann
Inglise keel 0-A1 tasemele, algus grupi täitumisel 01.02 kell 17.30 õpetaja Kelly Saatmann
Inglise keel A1.2 tasemele, algus 18.01 kell
17.30, õpetaja Järvamaa Aasta koolitaja 2013

21.01 kell 10:00 E-Piim SH Järvamaa koolide 6.-9.
kl.saalijalgpalli KV T
23.01 kell 09:30 E-Piim SH Jalgpallivõistlus lastele
kell 17:00 E-Piim SH Järvamaa MV korvpallis
24.01 kell 16:00 E-Piim SH Võrkpalli Saja Liiga:
Järvamaa VK - Vilnius
29.01 kell 20:15 E-Piim SH Korvpalli esiliiga: Paide Viking Window – Balteco
30.01 kell 09:30 E-Piim SH Jalgpallivõistlus lastele
31.01 kell 10:00 E-Piim SH Tuletõrjespordi treeninglaager
kell 17:00 E-Piim SH Järvamaa MV korvpallis
02.02 kell 10:00 E-Piim SH Järvamaa koolide 4.-5.
kl.saalijalgpalli KV P
04.02 kell 10:00 E-Piim SH Järvamaa koolide 10.12.kl.võrkpalli KV ( 4P+2T)
05.02 kell 20:15 E-Piim SH Korvpalli esiliiga: Paide
Viking Window - BC Hundid /ASSA Abloy
06.02 kell 16:00 E-Piim SH Võrkpalli Saja Liiga:
Järvamaa VK - Poliurs
07.02 kell 09:00 E-Piim SH Eesti Rahvatantsujuhtide rühma ja korraldajate proov
kell 16:00 E-Piim SH Võrkpalli Saja Liiga: Järvamaa VK - Jelgava

7

Ootame Paide linna inimesi osalema talimängudel!
6. Järva talimängud toimuvad laupäeval, 13. veebruaril Türil.
Spordialad: suusatamine, meeste korvpall, lauatennis,
kabe, male, reesõit, mälumäng ja juhtide kolmevõistlus.
Registreerimise tähtaeg on 5.veebruar.
Lisainfo www.jarvasport.ee
32. Eesti linnade talimängud toimuvad
27.-28.veebruaril Otepääl.

Spordialad: murdmaasuusatamine (individuaal ja teade), mäesuusatamine, meeste ja naiste korvpall, lauatennis, male, kabe, juhtide võistlus. Registreerimise
tähtaeg on 18. veebruar.
Lisainfo www.joud.ee
Registreerimine ja info: Urmas Rooba tel 5104548,
urmas@paidetervis.ee

KK7 tegus talv
A

asta lõpp on Järvamaa korvpallisõpradele olnud sündmusterohke. Kõige nooremad korvpallurid jätkasid treeningutega
ning pidasid treening- ja võistlusmänge ning
novembris algasid Järvamaa meeste korvpallimeistrivõistlused, kus seni isekeskis treeningutel palli põrgatanud täiskasvanud harrastajad said oskusi võrrelda teiste meeskondade
vastu.
Paide linna esindusvõistkond Viking Window jätkas mänge esiliigas ja tunnistas aasta lõpus ainult võite. Alagrupi liider Betoonimeister/Tskk/SK Nord alistati
101:96, tõelises põnevusmängus alistati lisaajal kohalik
rivaal Ambla SK 79:78, kindlad võidud saavutati kodusaalis TÜ/Rock II ja BC Kalev II üle skooridega 102:70
ja 102:74 ning võõrsil võeti hinnaline 72:63 võit Kohila/
Eesti Telekom/Webware vastu. Jaanuaris jätkab Viking
Window vahegrupiturniiri mängudega.
11.11 külastasid Rapla Korvpallikooli eakaaslasi
Korvpalliklubi Seitse (KK7) 1.-5. klassi tüdrukud ja 1.3. klassi poisid kokku nelja võistkonnaga. Üheskoos harjutati teatevõistlusi, mängiti saalihokit ja korvpalli. Paljudele oli see esimene võistluskogemus.
21.- 22.11 toimus Paides Eesti meistrivõistluste Mini
klassi poiste (sünd. 2004 ja hiljem) etapp, kus KK7 sai
ühe võidu ja kaks kaotust - Tartu Salva/Rock III alistati
39:19 ning Erkmaa KK-le kaotati 24:61 ja Parksepa SK/
Võrule 22:32.
5.12 toimus Paides Eesti Meistrivõistluste Mikro klassi poiste (sünd. 2006 ja hiljem) etapp, kus ei mängitud
ainult korvpalli, vaid võrreldi võimeid ka põrgatamisoskuses ja visketäpsuses. Kuigi esimest korda nö. päris
võistlustel osalenud KK7 poisid seekord võidurõõmu
tunda ei saanud, siis suurt rõõmu tegi osalejate arv –
KK7 eest osales koguni 19 poissi.
12.12 toimus KK7 Jõulutreening, kus osalesid klubi lapsed alates lasteaia pallimänguringist ja lõpetades

linna esindusmeeskonna Paide
Viking Window mängijatega. Koos tehti lõbus treening,
võistkonnapildid ning söödi
kringlit. Kokku osales 60 noort
ja vanemat korvpallisõpra.
28.11 algasid KK7 eestvedamisel Järvamaa meeste korvpallimeistrivõistlused ja peeti
kolm vooru. Ainult võite on seni tunnistanud Koigi SK
ja KK7, neile järgnevad võitude kõrvale ühe kaotuse teeninud Koeru, Komisjonikaup/Pehmesisustus, Retro ja
Väätsa. Mängud jätkuvad jaanuari lõpus ja hooaeg lõppeb aprilli keskel.
Novembris ja detsembris liitus korvpallitreeningutega
veel kümmekond huvilist ja jaanuari alguse seisuga on
KK7 nimekirjas 110 korvpallihuvilist.
PAIDE VIKING WINDOW
Paide linna esindusvõistkond Viking Window mängib meeste Eesti meistrivõistluste esiliigas samuti edukalt. Kui hooaega alustati kolme kaotuse ja ühe võiduga,
siis pärast seda, kui meeskonna liitus aastaid korvpallis
suuri tegusid teinud Järvamaa mees Rait Keerles, on
tunnistatud vaid võite. Viikingid on suuremad ja tugevamad kui kunagi varem!
Tulemused:
Paide Viking Window - KK Räpina Kotkad 61:76		
Paide Viking Window - Betoonimeister/Tskk/SK Nord
72:75
Paide Viking Window - Ambla Spordiklubi 68:78
Paide Viking Window - TÜ/Rock II 75:67
Paide Viking Window - BC Kalev II 100:68
Paide Viking Window - Kohila/Eesti Telekom/Webware
73:69
Paide Viking Window - KK Räpina Kotkad 85:79
Viljar Pennert
KK7 tegevjuht

Vastlapäev “Liikumine teeb rõõmsaks“ Paide Vallimäel

S

ellel aastal toimub vastlapäeva tähistamine Paide Vallimäel koostöös Järvamaa
Spordiliidu, Paide Avatud Noortekeskuse,
Ajakeskuse Wittenstein, Paide linna koolide
ja lasteaedadega. Õla paneb alla suurtoetaja Coca-Cola. Toimub see 9. veebruaril.
Kell 10.00- 14.00 on erinevad sportimispaigad
koolide- ja lasteaedade lastele.
Õpilastele on 7 erinevat töötuba , kus saab proovile
panna pikima liu lasmises, lume kada mängus, vildi

viskes, bobikelgu sõidus, suusatamises ning osavumängudes. Loomulikult süüakse vastlakukleid ja sooja teed. Meele teeb rõõmsaks lumedisco.
Kell 18.00 -20.00 toimuv vastlapäev peredele.
Võimalik liuelda pikim liug, süüa hernesuppi ja
vastlakukkleid (tasuline). Kohal hobused (tasuta) ja
toimub videodisko. Lisaks võimalus soodsatel tingimustel külastada ajakeskust.
Vaata infot www.jarvasport.ee
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Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
Hilda Solntsev
Hildegard Seermann
Aino Pürn
Valve Tohvelmann
Ella Vesman
Aino Murumaa
Ilve Kala
Erika Eerik
Helga Heinlo
Ants Miitoja
Evi Enno
Uno Pleesi
Elvi-Melaine Käärik
Evgeny Belov
Heimar Tuiman
Õie Riibak
Aino Kirs
Aino Põldsar
Agnes Ellermaa
Tamara Orav

93
91
90
90
90
88
88
88
88
86
86
86
86
85
85
85
85
85
84
84

Niina Aare
Elvi Dede
Olga Mäeveer
Leili Ohov
Erna Karu
Erich Seepter
Aino Muru
Evi Miitoja
Helvi Arro
Lui Verbo
Esfir Aksel
Tiit Paglant
Eha Piiri
Diina Vonok
Liia-Maret Vaarmaa
Nadezhda Leppind
Silvia Jürisson
Helve Ratnik
Aime Stein
Urve Kukkur

JAANUARI LÕPUNI

84
84
83
83
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81
81

Helmi Runnel
Ülo Velsker
Pilvi Mendelson
Maie-Taime Aasa
Maret Lai
Arvo Saar
Konstantin Belov
Rein Intelmann
Maie Andla
Leida Pedius
Kalju Laanemägi
Neemi Kasearu
Anisja Arula
Vello Premet
Liidi Hirvonen
Milve Kiima
Linda Simberg
Ilme Sõrmus
Maaja Aunapuu
Helmi Puhm

81
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78

Viida-Viive Rohesalu 78
Jevgenia Laanemets 78
Linda Mihkelsaar
78
Linda Silluta
78
Aino Lepp
78
Monika-Aino Jõesaar 77
Malle Kaljola
77
Maimu Vene
77
Linda Vaasma
77
Mai Salum
77
Endel Ott
77
Elvi Pajus
76
Vladimir Juferev
76
Uno Trost
76
Helgi Lahesoo
76
Ene Randrüüt
76

Heljo Paas
Eha Metsar
Ülo Mikone
Vassili Kartavenko
Niina Ingi
Heljo Brenner
Ruth Riivald
Liina Tibbo

76
75
75
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Helgi Kilusk
Tamara Pihel
Vilma Aasamägi
Juta Riiu
Elsa Muuk

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Dominik Šeršnjov 27.11.2015
Marsel Rzajev 30.11.2015
Reino Reinsaare 03.12.2015
Trevor Lind 06.12.2015
Rayan Gunt 08.12.2015
Kenor-Martin Rahulaan 11.12.2015
Harriet Hansen 18.12.2015
Mia Sarap 22.12.2015
* Registreeritud sünnid detsembris

91
89
81
80
74

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

SOODUSPAKKUMISES

PUITGRAANUL
PUITBRIKETT, 10 kg
KLIENDIKAARDIGA

1.59

/pakk

Premium, 15 kg
KLIENDIKAARDIGA

2.90

/kott

07.01.– 31.03.2016.

07.01.– 31.03.2016.

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

EESTIMAA SÜDA

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

