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TASUTA!

Antiiksed olümpiamängud Paide Ühisgümnaasiumis

T

Marika Kuusik
Huvijuht

änaseks on see juba ajalugu. See on meie traditsiooniks juba alates 2008. aastast.
Seekord peeti maha Antiik - Kreeka spartalikud olümpiamängud, kus
lõõmava päikese all võeti mõõtu seitsmel erineval alal. Ühisgümnaasiumi
kooliolümpiamängud said oma hoo
sisse juba III veerandi alguses, mil
algasid tõsisemast ettevalmistused
spordipidustusteks - joonistati Kreeka ornamentikaga vaase, valmistati
olümpiateemalisi plakateid ja ühtseid
võistkonnariideid ning läbi aegade
toimunud suveolümpiamängude teemat käsitleti ka erinevates ainetundides.
Spordipidustustele eelneval päeval, toimusid töötoad - Eesti Spordi-

muusemi loengud, kreeka tantsude
töötuba, olümpiamängude viktoriinid, dekoratsioonide valmistamine ja
meisterdamine. Ja siis see oluline päev
käes oligi - teisipäev, 31. mai "Paerahnude III suveolümpiamängud". Män-

gud said alguse avatseremooniaga
Paide Vallimäelt, kus süüdati olümpiatuli, peeti avakõned ning nauditi
neidude imelist avatantsu. Edasi seadis koolipere oma sammud marsitaktide saatel meeleolukas rongkäigus

Vallimäelt olümpiastaadionile, kus
heisati kooli- ja olümpialipp ning esinesid meie kooli väikesed võimlejad.
Spordipidu võis alata.
Suures kuumuses pidasid noored
maha tõelised jõukatsumised. Võistluspäeva avas viievõistlus. 5.-12. klassideni tuli võistelda maadluses, odaviskes, kettalennutuses, käsikutega
kaugushüppes ning staadionijooksus.
Võistluspäeva kulminatsiooniks said
relvisjooksu võistlus ning kaarikute
võiduajamine. Kuna alad olid kõik
väga spartalikud, siis suured kogused
vett koos mõnusalt värskendavate sidrunilõikudega läks lausa kümnesse.
Ka meie pere väiksemad, 1.-4. klasside õpilased, olid agarad antiiksed
sportlased, võisteldes omavahel suure
innu ja rõõmuga. Võistelda tuli teatejooksus, maadluses, kukepoksis, põ-

hurusikavõitluses, kilbijooksus ning
kaarikute võiduajamises. Vaatamata
suurele kuumusele ja väsitavatele aladele pidasid lapsed vastu suurepäraselt.
Nii mõnelgi jagus veel jõudu ja energiat elada kaasa ka oma suurematele
koolikaaslastele.
Paerahnude III suveolümpiamängud lõpetas veesõda, autasustamine,
medalite sadu ning ilutulestik. Päeva
valguses polnud seda küll palju näha,
kuid olulisem kõigest oli emotsioon ja
tunne, mis valdas raske võistluspäeva
järel kõiki noori. Oli imeliselt tore ja
rõõmus päev, mida tasub taas korrata.
Uued olümpiamängud toimuvad juba kahe aasta pärast ja sedakorda siis
talvised. Paide Ühisgümnaasiumi Paerahnude III suveolümpiamänge toetas
Eesti Olümpiaakadeemia.
Foto: Andrus Kopliste
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Paide linnavolikogu 19.05.2016 istungi
kokkuvõte
• Võttis teadmiseks „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon
aastani 2035” 2015. aasta täitmise aruande
• Suunas „Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani
2035” muutmine teisele lugemisele. Ettepanekute tegemise tähtaeg on 30.
mai 2016
• Otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Reopalu-Pärnu tn
kõnni- ja kergliiklustee rajamine” kaasfinantseerimine 2016. aastal 31 426
euro ja 33 sendi ulatuses.
• Projekti raames soovib Paide linnavalitsus rajada uue kergliiklustee Reopalu ringilt Reopalu surnuaiani, et sellega lahendad linnale oluline kitsaskoht, kuna antud lõigul puudub kõnnitee. Projekti eesmärk on aidata
kaasa Paide linna ja lähivaldade elanike liiklusohutuse suurendamisele ja
kergliiklusteede ühendamisele. Projekti maksumus kokku on 209 508 eurot, millest EAS-st taotletav summa on 178 082 eurot.
• Otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Paide linna tööstus- ja
tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamine (Tööstuse ja Pärnuvälja
tänava terviklik rekonstrueerimine nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteede näol koos vajaliku infrastruktuuriga)” omafinantseerimine 2017. aastal
149 238 euro ulatuses.
• Projekti raames soovib Paide linnavalitsus rekonstrueerida Paide linna
tööstusaladele (Tööstuse, Pärnuvälja tänavatele) juurdepääsuks vajalikud
sõidu- ja kõnniteed. Rekonstrueeritava tee pikkus Tööstuse tn on 890 m
ja Pärnuvälja tn 340 m. Teede rekonstrueerimise tulemusena saavad linna
olulised tööstuspiirkonnad korraliku ja turvalise sõidutee, mis on aluseks
ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele ja konkurentsivõimele.
• Otsustas määrata Paide linnas asuvatele ühissõidukipeatustele kohanimed:
Olemasolev nimi			
Määratav nimi
Paide bussijaam (Pärnu tn.)		
Paide bussijaam
Paide keskväljak			Keskväljak
Paide kultuurikeskuse		
Kultuurikeskus
Pärnu tn. 5			
Kesklinn
• Otsustas taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas asuv
Suur-Kaare haljasala alune maa-ala vastavalt asendiskeemile
• Maareform on jõudmas lõpusirgele, kuid Paide linnas on veel selliseid
linnale vajalikke haljasalasid, mis asuvad jätkuvalt reformimata riigimaal
ning milledel linn teostab järjepidevalt korrastus- ning hooldustöid. Seoses sellega soovib Paide linnavalitsus taotleda Ristiku elamupiirkonnas
kortermajade vahel asuva Suur-Kaare haljasala sotsiaalmaana munitsipaalomandisse. Kõnealuse haljasala vahetusläheduses asub avalik laste mänguväljak, mistõttu omab see haljasala suurt tähtsust nii miljööväärtusliku
alana kui ka õhusaaste negatiivse mõju vähendava ökosüsteemina. Haljasalade säilitamine linnakeskkonnas on väga oluline puhtama ja rohelisema
elukeskkonna kujundamisel.
• Otsustas tunnistada Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneering
kehtetuks Raudtee tn 1 kinnistu osas. Kinnistu omanikud hooneid või
rajatisi hetkel juurde ehitada ei soovi, kuid soovivad Raudtee 1 kinnistu
jagada kaheks krundiks.
• Katkestas eelnõu „OÜ Paide Elamuhooldus osa võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras”
• Otsustas garanteerida EELK Paide Püha Risti Koguduse kiriku kellatorni
renoveerimistööde kaasfinantseerimine 2017. aastal 25 000 euro ulatuses.
• EELK Paide Püha Risti Kogudus on läbi viinud ehitushanke kiriku kellatorni välisviimistluse teostamiseks. Kogudus tunnistas hanke võitjaks
OÜ Wieseland hinnapakkumisega 44 000 eurot, millele lisanduvad summad autorijärelevalve ja muinsuskaitsejärelevalve osutamiseks kokku kuni
1 000 eurot. Koguduse 2016. aasta eelarves on kiriku renoveerimistöödeks 20 000 eurot, sealhulgas 10 000 eurot Paide linnavalitsuselt ning 10
000 eurot Muinsuskaitseametilt vastavalt riigieelarvelise sihtotstarbelise
toetuse kasutamise lepingule. Renoveerimistööd teostatakse 2016. aastal
ning vastavalt kokkuleppele tööde teostajaga, tasutakse 2016. aastal vastavalt eelarvelistele vahenditele 20 000 eurot ning ülejäänud summa 2017.
aastal.
• Otsustas saata teenistuslähetusse Paide linnapea Siret Pihelgase ajavahemikul 01.-05. juuni 2016 Taani Kuningriiki Fredensborgi kommuuni.
• Võttis vastu Paide linna 2016. aasta I lisaeelarve pärast teist lugemist

Paide linnavalitsuse teated
• Linnavalitsus lõpetas 9. mail 2016 korraldusega nr 187 Raudtee tn 1a
kinnistu detailplaneeringu koostamise. Lõpetamise otsus tehti kinnisasja
omanike taotluse alusel
• Linnavalitsus algatas 16. mail Pärnu tn 53//Tiigi tn 8 kinnistu ja selle
lähiala detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 3,6 ha ja hõlmab
lisaks eelpoolnimetatud kinnistule osa Laia ja Tiigi tänavatest ning Haigla
alajaama kinnistu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu Laia tänava poolsesse ossa tervisekeskuse hoone rajamine, Laia tänava ääres asuva parkla ümberehitamine ning haigla A-korpuse laiendamine. Alal asub
kinnismälestis ning vajalik on detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimuste koostamine.
• Linnavolikogu tunnistas 19. mail otsusega nr 27 osaliselt (Raudtee tn
1 kinnistu osas) kehtetuks Paide linna kvartali nr 50 osa-ala detailplaneeringu. Kehtetuks tunnistamist taotlesid Raudtee tn 1 kinnistu omanikud.
Detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine ei takista planeeringu
terviklahenduse elluviimist.
• Linnavalitsus algatas Paide tehisjärve ja selle lähiala detailplaneeringu
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Erakordne medalisaak
Siret Pihelgas
Linnapea

Õ

ppeaasta 2015/2016 on läbi saanud ning kooli lõpetamas järjekordsed tublid gümnasistid.
Küll on see kevadsuvi Paide hariduselus erakordne tänavuste medalistide
arvu poolest – seitse kuld- ja seitse hõ-

bemedalit. Võib ju küsida, kas see on
juhuslik õnn ja vedamine või suure töö
tulemus. Eks ole seda esimestki, aga pigem arvan, et meie noored teavad, mida elult tahta ning näevad selle nimel
vaeva. Ei ole lihtne ühtviisi hästi osata
gümnaasiumiastme tasemel ajalugu ja
matemaatikat, füüsikat ja võõrkeelt. Ei
ole kerge koolis õppida kui samal ajal
on kaalul teaduslahingu võit, rekordipüstitamised spordis ja edukus muusikuna nagu Kaarel Siimuti puhul või
kuidas ühildada edukas modellikarjäär
ja koolilõpetamine nagu Geili Kruusimaa näitel. Mõlemad on tänavused

Paide vs Radikaribi
Peeter Saldre
Linnavolikogu
esimees

S

uve tulek viib inimeste mõtted
tahtmatult puhkuse ja reisimise juurde.
Tekib kümneid
küsimusi, mida
eesootaval suvel teha, kuhu sõita või millal puhkus võtta, et parimad suveilmad
ei läheks töö nahka. Ühed reisivad suvel
välismaale, mõni ehitab maakodus sauna
ning teised sõidavad ringi mööda Eestit.
Käies mööda Eestit ringi siis ikka kõrvutad oma kodulinna teistega.
Paide linnast ei saa ilmselt kunagi
kuurortlinna, sest meil puudub see üks
– meri. Ei ole me olnud ka eriline turistide meka. Kui suur on aga meie potentsiaal selleks saamisel? Merd ei ole tõesti,
aga laineid võib lüüa ka muude asjadega.
Eelduseid meil selleks on.
Rääkides looduslikest ujumistingimustest, siis meie tehisjärv ei ole suur
ega ole seal ka erilist rannamelu nagu
Pärnus, aga suvitamiseks pärast tööpäeva
või lastele hullamiseks on koht suurepärane. Sellist luksust ei ole igal maakonnakeskusel, mõelge kas või Rapla peale.
Seda enam, et linnavalitsus on algatanud tehisjärve äärse ala detailplaneeringu koostamist. See otseselt ei tähenda,
et järve äärde mõni rannahoone kerkib,
nagu eelmine planeering võimaldas, aga

vähemalt seab see eeltingimused rannaala väljaarendamiseks kaasaja normidele
vastavalt.
Üks turismi mõttes olulisi täiendusi
saab Paide loodetavasti spaa näol, mille
ehituse ettevalmistus käib. Et selline väikese ja hubase spaa formaat töötab, näitab kas või Jäneda Lõõgastuskeskus.
Et inimene söandaks Paidesse Mäo
neljarealiselt teelt üldse maha sõita, peab
siia miski kutsuma. Tuleb meelde tore
animafilm aastast 2005 „Autod“, mille tegevus toimub samuti ühes armsas
linnakeses nimega Radikaribi, mis pärast kiirtee ehitust on kaotanud pea kõik
oma külalised ning tiksub nüüd vaikselt
omas rütmis. Mis selle linna siis lõpuks
päästis? Kuulus nimi. Eks Paidega ole
praegu üsna samamoodi, et on vaja põhjust maanteelt maha keerata. Paidest on
pärit mitmeid tuntud isikuid, alustades
Arvo Pärdist Carmen Kassi ja Nobelikirjanik Hermann Hesse vanaisani välja.
On hea meel, et tunnustatud helilooja
pärandi väärtustamine jõuab peagi reaalse tulemini muusikaaia näol. Pärdi sünnilinna ideega tasuks edasi minna ning
anda maailmale sellest ka märku, sest
maailmas on ainult üks Arvo Pärdi sünnilinn. Sama lugu on kirjanik Hessega,
kelle vanaisa elas ja töötas Paides. Maailmas, eriti Saksamaal on tuhandeid Hesse
fänne, kes hea meelega külastaksid maailmakuulsa kirjamehe esivanema kodulinna. Ka selles osas liigume sinna poole,
sest Ajakeskusel Wittenstein on plaanis
rajada Hessedele pühendatud kodanikumaja.

EESTIMAA SÜDA

kuldmedalistid. See on suur saavutus
mitte ainult õpilasele endale, aga ka
koolile, õpetajatele ja lastevanematele
ning näitab, et meie õpilased on väga
heades kätes – meie koolid ja õpetajad
on tasemel. Suur tänu teile!
Samas pole medal see, mis kindlustab hea tuleviku. Kõik, kes on jõudnud
kooli lõputunnistuseni, olgu kesk- ,
kutse- või ülikoolis, on ära teinud tubli
töö. Palju õnne kõigile koolilõpetajatele, teie olete hetkel kõige targemad inimesed maailmas! Edu edasiste valikute tegemisel ning teadke, et Paide linn
hoiab teid jätkuvalt südames!

Olen kuulnud ideid, et nt Mäo kolmnurgas võiks olla mõni suur ekraan, mis
tutvustaks Paidet ja selle sündmusi, on
visatud õhku küsimusi, mis võiks paikneda Olerexi või Reopalu ringteede keskel, mis kutsuks või tervitaks linna sisse
sõitjaid.
Kui veel fantaseerida, siis miks mitte
ei võiks mõni sulesepp kirjutada raamatu ning panna nt lapsed seiklema Paide põnevatesse paikadesse (võrdluseks
näiteks M. Keräneni Supilinna teemalised lasteraamatud). Ilma „Kevadeta“
või „Tõe ja õiguseta“ ei teaks me suure tõenäosusega ei Palamuse ega Vargamäe kanti. Või, nagu me teame, levivad
YouTube`is kiiresti üle maailma naljakad ja vaimukad videod. Muidugi, ei
Oskar Luts ega A.H. Tammsaare kirjutanud oma Eesti kirjandusklassikasse
kuuluvaid teoseid kohaturunduse eesmärgil, vaid ikka oma sisemisest põlemisest ja soovist.
Sotsiaalmeedias visati nalja pärast kord
välja mõtte luua Paidesse igavese armastuse muuseum, millele meie linna sümbol süda ju väga hästi vastaks. Samuti on
välja käidud mõte muuta turismiatraktsiooniks Rüütli tänaval asuv heas seisus
tsiviilkaitsevarjend.
Kindlasti, kui natuke isekeskis juurelda, mis võiks Paidet turistidele ja ka elanikele huvitamaks teha, leiaks igaüks mõne
heas mõttes hullumeelse idee. Ning julgustan kõiki oma pöörastest ideedest ka
linnavalitsusele märku andma. Kunagi ei
tea, millal plaanist asja võib saada. Häid
suveelamusi kõigile!

30. Järvamaa eakate kokkutulek Koerus
Meil on suur rõõm kutsuda teid 9. juulil algusega kell 11.00 Koeru, Aruküla mõisa parki osa saama 30. Järvamaa eakate kokkutulekust!
Toiduraha: 2€ - sisaldab lõunasööki (supp, leib, morss)
Osalustasu: 2€ - sisaldab kontserti ja kogu päeva tegevusi
Osalemise ja toitlustamise registreeringud: Elve Kull, 3846 306 või 5105608; e-mail: elve@koeruvv.ee
Tasuta bussid Paidest Kultuurikesksuse parklast:
kl 09.45. Bussile registreerimine: Paide eakate päevakeskuse telefonil 5340 4750, kl 9-15
kl 10.15. Bussile registreerimine: Eha Vessmann 53314170 või eha.vessmann@mail.ee
Meeldivate kohtumisteni Koerus!

Lembitu pargi mänguväljak uueneb

L

innavalitsus tegeleb sel suvel Lembitu pargi mänguväljaku rekonstrueerimisega, lisaks rajab AS Paide Vesi parki veevõtuposti
ning ehitab uue purskkaevu.
Mänguväljak rajati ligi 15 aastat tagasi ning vajab uuendamist, purskkaev rekonstrueeriti 10 aastat tagasi, kuid seoses tehniliste probleemidega töötas vaid lühikest aega.
Mänguväljaku projekteerib MoTeh OÜ, projekt peaks valmima juuni lõpuks.
Selle ala võib projekteerimise käigus laieneda külgedele ehk minna veidi suuremaks.
Plaan on rajada sinna kõrvale ka jalgrattaparkla viiele rattale ja istumisvõimalus
6-8 inimesele. Atraktsioonid tulevad erinevatele vanuseastmetele – 1,6-3 aastased,
3-7-aastased ja vähemalt üks atraktsioon peab sobima ka vanusele 7+. Mänguväljaku uuendamiseks sai linn raha riigieelarvest Keskerakonna nö katuserahast.

Lõik Pärnu tänava kõnniteest
saab uue katte
Pärnu tänava kõnniteelõik, mis jääb
Raudtee ja Nurme tänavate vahele,
saab uue asfaltkatte. Tegemist on vana, killustikuga kaetud teelõiguga,
mis on taimedest läbi kasvanud ning
vihmasaju korral tekivad sinna suured lombid. Teeremont peaks valmima juuli keskel, tööde kogumaksumus on ligi 21 000 eurot. Teelõigu
pikkus on veidi üle 400 meetri. Töid
teostab OÜ Sahkar TT.
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Gümnaasiumilõpetajad Paides
Paide Gümnaasiumi 92.
lend
12.a klass
Klassijuhataja Silva Jürisoo
Dianne Aalde - hõbemedal
Kulla Aavik
Elsbeth Heinaste
Karolin Juhanson
Marten Jõesaar
Daiana Hanna Madjar
Sille Midt
Martin Nõulik
Sander Paalpere
Kaarel Siimut - kuldmedal
Katrin Sild
Maris Toompalu
Marleen Veerpõld
Maikel Viidermets
12.b klass
Klassijuhataja Maris
Raudsepp
Karl Adler
Sigmar Allik
Kaysa Asper

Kaisa Eslas - hõbemedal
Johannes Jürisson
Kristo Kams
Helin Kikerpill - kuldmedal
Paula Kivimäe
Eleri Kütt
Marin Merisalu - kuldmedal
Erik Mikussaar
Regina Peržinski
Kert Piirimäe
Raimond Pääslane
Liis Sepandi - hõbemedal
Kati Sepp
Birgit Sitska
Ott Sulbi
Patrick Tromm
Henri Vilmre - hõbemedal
Eliis Õunapuu - kuldmedal
Paide Ühisgümnaasiumi
39. lend
12.a klass
Klassijuhataja Reet Mändla

Argo Arula
Rauno Emmar
Elen Hermanson
Angelina Jaas
Kimberly Jakobson
Martin Kivimäe
Helena Klaas
Caroline Koit
Triinu Kopelmäe
Mairit Leemets
Kätlin Lepp
Rain –Martin Lill
Jaagup Lööper
Anu Merilo
Endrik Nukke
Getlyn Sarapik
Sanne Servet
Helis Solman
Denis Susi
Ats Tikka
Greethel Usai

12.b klass
Klassijuhataja Margit Arro
Taisi Hekkanen

Brigita Ivanova
Brigitta Krasavin
Helerin Kristal - kuldmedal
Geili Kruusimaa - kuldmedal
Ivar Kütismaa
Sigrit Lausvee - hõbemedal
Keven Leht
Helena Mägi
Marili Odras
Kaimo Paas
Hele –Riin Raba - hõbemedal
Mariliis Sagar
Agnes Sassiad - hõbemedal
Markel Siska
Markko Sunni
Kaisa Tõnise
Karl Vassiljev
Kristo Viimsalu
Kristel Voorel
Lähte Gümnaasium
Stiivo Siider - kuldmedal

Paide Gümnaasiumil oli edukas kooliaasta
Vello Talviste
Paide
Gümnaasiumi
direktor

S

el kevadel
oli mul väga meeldiv
kooli õppeaastat kokkuvõtvat õppenõukogu juhatada, sest klassijuhatajate
ettekannetest õpilaste õppetöö
tulemuste kohta tuli ridamisi positiivset infot, mis kokkuvõttes
väljendub järgmises:
- Gümnaasiumi lõpetavad 35 õpilast,
neist kuldmedaliga Kaarel Siimut, Helin
Kikerpill, Marin Merisalu ja Eliis Õunapuu, ning hõbemedaliga Dianne Aalde,
Kaisa Eslas, Liis Sepandi ja Henri Vilmre;
- Kiituskirja „Väga hea õppeedukuse
ja eeskujuliku käitumise eest“ pälvis 84
õpilast ja kiituskirja „Väga heade tulemuste eest üksikutes õppeainetes“ 17
õpilast;
- Hinnetega „5“ ja „4“ lõpetasid õppeaasta 154 õpilast.
Koolipere õppetöö kokkuvõtteks võib
rõõmustavalt tõdeda, et 520 õpilasest
iga viies lõpetas õppeaasta kokkuvõttes
hinnetega „5“ ja ligi pooltel õpilastel on
kokkuvõttes tunnistusel hinded „5“ ja
„4“. Lisaks on väga hea märkida ka seda,
et täiendavale õppetööle jäänud õpilaste
arv on võrreldes eelmise aastaga vähenenud. Need kõik on märgid õpilaste õpimotivatsiooni kasvust.
Suur edu saatis meie õpilasi ka piirkondlikel ja vabariiklikel aineolümpiaadidel. Meie õpilased võtsid osa kõigist
olümpiaadidest, osavõtukordi kokku oli
159. Tulemuseks 17 esikohta, 13 II kohta ja 16 III kohta piirkondlikel olümpiaadidel. Meie 12 õpilast said kutse

vabariiklikule olümpiaadile ning väga
suurepäraseks krooniks edukale olümpiaadiaastale oli abiturient Kaarel Siimuti võit geograafia vabariiklikul olümpiaadil.
Elu näitab, et edukad õppurid on
reeglina aktiivsed ka tunnivälises tegevuses. Oleme oma kooli huvitegevuse
viimase 5-6 aastaga arendanud sellisele
tasemele, et mahuliselt seda suurendada on küllalt raske – õppeaastas toimub
koolis üle 100 erineva ja huvitava ürituse, tegutseb 39 aine- ja huvialaringi, enamik õpilastest on haaratud huvitegevusega. Erilise mahu ja tulemuslikkusega
paistavad meie koolis silma koorilaul ja
rahvatants: tegutseb 9 rahvatantsurühma ja 6 koori, neid kollektiive juhendavad väga entusiastlikud õpetajad Malle
Nööp, Anne Toomistu, Krista Rikk ja
huvijuht Helen Trug. Muide, Laulu- ja
tantsupeo Sihtasutuse info kohaselt on
selline õpilaste haaratus rahvakultuuriga
ka vabariigi ulatuses tipptulemus!
Huvitegevuse valdkonna kõiki toredaid ettevõtmisi ja saavutusi ei jõua kokku lugeda, järgnevalt on esile toodud silmapaistvamad tulemused:
- Järvamaa laulu- ja tantsupeol oli
meil 13 kollektiiviga silmapaistvalt suurim esindus;
- poistekooride vabariiklikul võistulaulmisel II koht;
- lastekooride vabariiklikul võistulaulmisel III koht;
- rahvatantsurühmi Südameke ja Keerutajad I ootab juuni lõpus ees kontsertreis Ameerika Ühendriikidesse Marylandi osariiki;
- rahvatantsurühmad Keerutajad II
ning Siuh ja Viuh osalevad folkloorifestivalil Makedoonias;
- üleriigilise koolinoorte moeshow
MoeP.A.R.K. 2016 korraldamine;

- kooli võimlemispidu kultuurikeskuses;
- kooli kevadkontsert Vallimäel;
- põhikooli ja gümnaasiumi õppelaagrid Metsajõel;
- 4.-6.klasside õppelaager Matsimäel;
- projekt „Helkur on pop II“ sai kõrge
tunnustuse;
- maakondliku Vigurvända võistluse
korraldamine koos kaksikvõiduga;
- põhikooli ja gümnaasiumi mälumängurid vabariiklikes finaalides;
- mitmete pallimängude võistkondade võit maakondlikel võistlustel;
- rahvatantsurühma Keerutajad I koht
Koolitants 2016 finaalis eestiteemaliste
tantsude kategoorias;
- 10.klassi tantsukollektiivi edukas esinemine Kuldse Karika finaalis.
Oleme aastast aastasse pannud suurt
rõhku ka rahvusvahelistes projektikonkurssides osalemisele, et seeläbi anda
paljudele õpilastele võimalus oma silmaringi laiendada ja luua rahvusvaheliste
kontakte. Sel õppeaastal saime võimaluse osaleda Erasmus+ ROUTE projektis,
mille raames meie õpilaste ja õpetajate
esindused olid nädalapikkustel õppereisidel Portugalis, Rootsis ja Kreekas.
KIK-i projekttoetuste abil said kõik 1.6.klassid võimaluse korraldada loodusõppereise Eestis. Siinjuures on hea meel
ütelda, et oleme KIK-ilt saanud toetuse sarnaste õppekäikude korraldamiseks
veelgi suuremas mahus ka eeloleval õppeaastal.
Toredate tulemuste taga on meie koolipere liikmete entusiastlik ja tubli töö –
suur tänu kõigile, kes panustasid suurepäraste tulemuste saavutamisse!
Kogu koolipere võib rahulikul ja
rõõmsal meelel suvepuhkusele minna,
sest lõppenud kooliaasta oli väga huvitav
ja tulemusrikas!

Suvelaagrid Paide lastele
06.06 - 01.07 Paide linna noorte töö- ja puhkelaager
01.- 05.08 KK7 laager Orissaare spordikompleksis
15. -18.08 Paide Huvikeskuse kunstikooli maalilaager Võsul
09. -13. 08 Paide linnameeskonna korraldatav suvine jalgpallilaager. Vt infot lk 5
28.06 - 03.07 Paide linna laste suvelaager Varemurrus. Laa-

ger on mõeldud lastele vanuses 7-14-eluaastat. Kogumaksumus on 53 eurot (sh km). Bussitransport laagrisse ja tagasi on tasuta! Lisainfo: Mare Keerles: mare.keerles@paide.ee,
3838627, 55594030.
27. 06 – 01.07 Trampoliinilaager väikestele (Rõõmsad
põrkajad, Miniklass). Laagrihind 45€

Rannahooaeg Paide tehisjärve ääres kestab 13. juunist kuni 14. augustini. Rannavalvurid töötavad ajavahemikul kl 12-18 iga päev.
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Uue põhikoolihoone eskiis on valminud
Ülle Leesmaa
Abilinnapea

S

ihtasutus INNOVE
võtab
30. juunini vastu ettepanekuid
meetme „Koolivõrgu korrastamine“ alategevuse „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil
2014-2020“ investeeringute
kava koostamiseks.
Toetusskeemi raames toetatakse
projekte, mis aitavad kaasa koolivõrgu
korrastamisele viies üldhariduskoolide hoonetes õppekohad vastavusse
demograafiliste muutustega. Toetuse
tulemusena on toetuse saanud kohalike omavalitsuste üksuste koolivõrk
korrastatud ning nende pidamisel olevate koolide õppepind optimeeritud.
Kõige olulisem eesmärk on kaasajastada õpilaste õppetingimusi.
Paide
linnavalitsus
esitab
INNOVE`le projekti „Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine
ja osaline lammutamine“. Linnavalitsuse tubli meeskond töötab projektiga juba mitu kuud. Tänaseks on valminud eskiisprojekt. Projekti raames
tuleb olemasoleva Paide Ühisgümnaasiumi hoone osaliselt lammutada.
Tänase koolimaja üldpind on kokku 10 277m2. Alles jääb ainult kooli
võimla, ülejäänud osa kooli hoonetest
lammutatakse ning uue koolihoone pind koos olemasoleva võimlaga
jääb ca 5000m2 432-le õpilasele. 1.9. klassini on planeeritud kaks paralleelset klassikomplekti 24-le õpilasele
klassis.
Eskiisprojekt näeb ette, et uus
koolihoone ehitatakse ringikujulisena, mille keskele jääb võimla. Kuna
võimla ei ole meetme määruse kohaselt abikõlbulik, siis tuleb võimla alles
jätta ning rekonstrueerida linnaeelarveliste vahenditega. Koolihoone tuleb
2-korruseline ning mitmetasandiline. Välisringi hoonest moodustuvad
klassiruumid. Igast klassiruumist on
kauni ilma korral õpilastel võima-

lus minna vahetunniks koolihoonet
ümbritsevale väliterrassile. Aknad ja
klaaspinnad annavad hoonele valgust
ning õhulisuse. Lisaks tavaklassidele
tulevad eraldi ruumid vene õppekeelega liitklassidele ja väikeklassidele.
Võimlale ehitatakse juurde uued pesemisruumid ja saunad.
Hoone tuleb lastesõbralik, kasutatakse palju avatud ning ristkasutusvõimalusega ruume. Nt on võimalik ühildada aula ning muusikaklass.
Peale söögivahetunde saab sööklana
kasutuses olevat avatud ruumi kasutada raamatukogu laiendatud osana,
kus lastel on mõnus õppida, lugeda
või lihtsalt koos olla. Mõeldud on ka
ratastoolis olevatele lastele – teisele
korrusele viib sujuva keeruna kaldtee,
lisaks ka trepid. Hoone tuleb energiasäästlik, tänu millele on tulevikus
võimalus oluliselt vähendada igakuulisi majanduskulusid.
Väga oluline on koolivälise aja veetmine, millele on samuti mõeldud. Vana A-korpuse keldri baasil on võimalik ehitada rulapark, projekteeritud
on väliõppeklassid, mänguväljak ja
rekreatsiooniala. Rõhutan, et see saab
teoks siis, kui saame rahastuse ning
leiame omaosaluseks raha, aga selle
nimel töö käibki.
Positiivse rahastamisotsuse korral toimub 2017. aastal põhiprojekti
koostamine. 2018. juunis alustatakse lammutus- ja ehitustöödega. 01.
september 2019 peaksid lapsed alustama õppeaastat uues koolihoones.
2018/2019 õppeaasta tuleb keeruline,
kuna lapsed tuleb paigutada linnas
asuvatesse teistesse koolidesse, kuid
loodan, et uue toreda koolihoone nimel saame kõik koos ka sellega hakkama!

Joonistel: hoone kõrvalt- ja
pealtvaates
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18.06 kell 12 Lastehommik, Paide Vallimäel
22.06 kell 19:00 Paide linna jaanipidu
02.07 kell 12 Lastehommik, Paide Vallimäel
07.07 kell 20.00 Jäääär 25 juubelikontsert Paide Vallimäel
10.07 Järvamaa Kristlik Suvefestival
16.07 kell 12:00 Lastehommik, Paide Vallimäel
30.07 kell 12.00 Lastehommik, Paide Vallimäel
07.08 Vana Baskini teater „See on minu pidu ja teen
mis tahan (suren või ära)”.
Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik: Jaak Vaus, mängivad:
Egon Nuter, Anne Veesaar, Külli Reinumägi, Meelis Põdersoo (Vat Teater), Linda Kolde, Janek Sarapson. Piletid: kuni etenduse toimumise
eelneva päevani 14/ 12€. Sooduspilet kehtib pensionäridele
ja lastele vanuses 7-14.a. soodustust tõendava dokumendi
alusel. Lapsed vanuses kuni 7
aastat (k.a.) saavad sisse tasuta.
Etendus kestab 2 h
12-13.08 IV Arvamusfestival

Paide Linnaleht

18.06 kell 11 ja 13.30 Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktused
21.06 kell 17 Paide Täiskasvanute Keskkooli lõpuaktus
22.06 kell 12 ja 16 Paide Gümnaasiumi lõpuaktused
kell 19 Paide linna Jaaniõhtu Vallimäel, vt lk 1
26.06 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis
09.07 kell 10-16 Juulilaat, parklas
25.07-27.07 Doonoritelgid kultuurikeskuse parklas
31.07 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis
06.08 kell 10-16 Augustilaat, kultuurikeskuse parklas
12.08-13.08 Arvamusfestival Paides
20.08 Taasiseseisvumispäeva tähistamine
27.08 kell 10-02 Hooaja avalöök ja ühine rahvapidu Paide 725 koos raadioga, kultuurikeskuse parklas ja E-Piim spordihallis. Sooduspakkumised, hooaja
tutvustused, näidistunnid, kohvikud, lasteala, kirev
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kultuuriprogramm, võistlused ja mängud, laat jne. Pidu tuntud artistide osavõtul varaste hommikutundideni!
Kinod
Kuni 16.06 „Warcraft: algus“ Alla 12a mittesoovitatav
Kuni 16.06 „Mina enne sind“ Alla 12a mittesoovitatav
www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino Facebooki
lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
NB! Kino puhkab 17.06-30.06.2016!
Näitused
mai - august näitus „Rännates“
Eelmüügikassa tel 38 49137, kassa@paidekultuurikeskus.ee
Kassa avatud: 20.06-31.07 või tund enne tasulist üritust
Augustist E – R 11-19, L- P või tund enne üritust
Lisainfo: www.paidekultuurikeskus.ee
Piletid saadaval: Piletimaailmas www.piletimaailm.
com, Piletilevis www.piletilevi.ee ja

PAIDE EESTIMAA SÜDA
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Paide Püha Risti kiriku
teated
JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUS
Meil saad valida eriala viies valdkonnas:

Suvine põhivastuvõtt
13.juuni – 14.august 2016
Koolis on tänapäevased õppebaasid
ja head elamistingimused
Tallinna 46, Paide
kool@jkhk.ee, tel 525 3736

MAJANDUS
TEENINDUS
TEHNIKA
EHITUS
PÕLLUMAJANDUS
Dokumente võetakse vastu Paides ja
Säreveres. Avalduse saad esitada ka
kodulehel: e-vastuvõtt.

Vaata lähemalt www.jkhk.ee

Uued teadmised ja oskused Kesk-Eesti suurimast ametikoolist!

• Kalmistupühad 03.07
kell 12.00 Sillaotsal
kell 14.00 Reopalus
• Igal pühapäeval kell 10.00 kirikus jumalateenistused armulauaga
• Suvise palava ilmaga võivad inimesed, kes
parajasti linna peal, kirikusse ajutiselt jahedasse tulla - projekti “Teeliste kirik” raames on
pühakoda avatud suvel N, R, L, P kell 12-15

Kirikukella
renoveerimiseks on
pea 7000 eurot olemas
Korjandus

kirikukella renoveerimiseks on kulgenud edukalt. Linnarahvas on annetanud aktiivselt ja juuni
alguse seisuga on 10000-st ca 7000
eurot olemas.
Kaasa on löömas ka ettevõtted, kellele meie linnaruum, eriti kesklinn, korda läheb. Esimese sammu selles osas tegi Järva
Tarbijate Ühistu. Jätkuvad ka antud projekti toetavad üritused kirikus. Nii on 12.
juulil toimumas kontsert, millel astub üles
akordionivirtuoos Allan Jakobi ja 12. augustil Jassi Zahharov koos Politsei- ja piirivalveorkestriga. Augusti lõpus peaks kell juba lööma ehk teisisõnu jõuab kätte tasumise
tund. Vajaka on veel pisut üle 3000 euro.
Seetõttu ootame endiselt annetusi ka koguduse pangakontole. Alljärgnevalt avaldame
nende inimeste nimed (6. juuni seisuga), kes
ülekandele märke “Nõus” kirjutasid. Kõik,
kes selle kahe silma vahele jätsid või unustasid, võivad sellest märku anda aadressil paide@eelk.ee, et saaksime järgmisel korral nad
nimekirja lisada. Suured tänud: Erjo Paris,
Andres Jalak, Silvi Jalak, Andres Stroom, Joel
Rikk, Krista Rikk, Helve Valgma, Kaidi Tammiksalu, Elvi Undrits, Ants Relvik, Veronika Tasso, Andres Tšumakov, Andres Müürsepp, Anne Aas, Rauno Rikk, Eva Männigo,
Olaf Lääne, Aime Pattai, Ants Hiiemaa, Priit
Värk, Viktor Kasak, Mihhail Feštšin, Ruth
Aasa, Juhan Aasa, Ene Seema, Jaanus Seema,
Vilina Hange, Stefan Artur Adov, Valev Väljaots, Rein Hallik, SA Järva Kogukonnafond
ja Järva Tarbijate Ühistu.

Paide Linnaleht
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Kas sul vaba diivanit on?
Head

Paide kandi inimesed!
12.-13. augustil toimub Paides
neljandat korda Arvamusfestival, mis toob siia tuhandeid inimesi üle kogu Eesti.
Et neil kõigil oleks koht, kus end mõnusalt välja puhata, siis kutsume kohalikke inimesi üles pakkuma festivali
korraldajatele ja külalistele kodumajutust. Kui arvad, et oled
valmis oma koduukse külalistele avama, siis palun anna endast märku Arvamusfestivali vabatahtlikule Liisa Hendriksonile liisahendrikson@gmail.com. Linnaleht küsis temalt, mida kodumajutus endast kujutab.
Mis on Arvamusfestivali kodumajutus?
Kodumajutus on võimalus pakkuda öömaja oma kodus
Arvamusfestivali korraldajatele ja külastajatele, kes pole pärit
Paidest. Paraku on meil Paides ja selle lähiümbruses väga vähe majutuskohti. Seetõttu kutsume üles kõiki koduomanikke festivali toredatele külastajatele ja korraldajatele peavarju
andma ja oma kodu avama, et kellelgi ei jääks majutusvõimaluse puudumise tõttu festivalile tulemata.
Kes saavad kodumajutust pakkuda ja millistele tingimustele peab see vastama?
Kodumajutust võib pakkuda iga inimene, kel on kodus
vaba pinda, kus ööbida. Tegemist ei pea olema vaba toaga,
piisab ka näiteks elutoa diivanist. Otseseid tingimusi ei ole
seega ette antud. Kindlasti on ka inimesi, kes on valmis oma
madratsi kaasa võtma ja on rahul lihtsalt põrandapinna või
telkimisplatsiga.
Kust ma tean, kes minu juurde tuleb?
Kui annad meile märku, et oled valmis kodumajutust pakkuma, siis järgmise sammuna kanname kogu informatsiooni (asukoht, voodikohtade arv jne) tabelisse. Kui inimesed
hakkavad meilt uurima kodumajutuse võimaluste kohta, siis
jagame nendega kodumajutuse pakkujate kontakte. Seejärel
võtab teiega juba otse ühendust inimene, kes soovib teie pakutud pinnale ööbima tulla. Vestluse käigus saate põgusalt
tuttavaks ning omavahel kõik üksikasjad kokku leppida. Varasemad kogemused on kinnitanud, et Arvamusfestivali korraldajad ja külastajad on väga viksid ja viisakad külalised. Pole välistatud, et festivali ajal soovib kodumajutust kasutada
mõni minister, eurosaadik, ülikooli rektor või suure ettevõtte
juht. Nii et kindlasti on kodumajutuse pakkumine hea võimalus leida endale uusi huvitavaid tuttavaid.
Kas külalistele peab ka süüa pakkuma?
Külalistele võib, aga ei pea süüa pakkuma, see on omavaheline kokkulepe. Samuti kõik muud tingimused nagu pesemisvõimalused, voodipesu kasutamine jne. Kuid hommikukohv on kindlasti tervitatav!
Kas kodumajutust peab pakkuma tasuta?
Kodumajutus ei tähenda, et kostilisi peab lubama oma koju päris tasuta. Kindlasti tekivad külaliste vastuvõtmisega ka
kulud, seega on igati normaalne küsida ööbimise eest mõõdukat tasu. Hea, kui täpsed tingimused lepitakse kokku enne
ööbimist, siis pole hiljem segadust.
Kuhu pean endast teada andma, kui soovin kodumajutust pakkuda?
Kui tundsid, et just Sina võid enda juures kedagi majutada,
siis anna endast märku kas Arvamusfestivali kodumajutuse
Facebooki lehel või saada e-mail aadressil liisahendrikson@
gmail.com. Ja alati võib mõnel Arvamusfestivali vabatahtlikul ka linna vahel sabast kinni võtta ja endast teada anda.

Kommentaar:

Margit Udam:
Arvamusfestivalil osalejad on vahvad laia silmaringiga inimesed, kes on palju käinud ja näinud. Mina kutsun küll
üles, et avage oma uksed. Te saate sellest nii palju! Meil perega oli situatsioon, kus pidime hommikul kell kuus kodust ära minema. Jätsime külalistele võtmed ja panime
söögi valmis. Polnud hirmugi, et võib midagi juhtuda.
Terje Kespre:
Saime uue toreda inimesega tuttavaks. Kuna festivali
päevad on pikad, siis oli külaline ikka õhtuti täitsa väsinud ja tema väitel magas ta meie juures väga hästi.
Triin Pobbol:
Möödunud festivalil elasid minu kodus kaks tudengineiut Leedust Kaunasest. Suuri ettevalmistusi nende
majutamiseks ma ei teinud. Vast kõige meeldejäävam oli
meie ühine pannkoogihommik minu väikeses elutoas,
kui meiega ühines veel neli festivaliga tutvunud leedukat. Oli tore võimalus tutvustada neile Paidet ja Eestit
ning rohkem teada saada Leedu eluolu kohta. Jälgime
nüüd leedukatega üksteise tegemisi Facebookis ja Instast
ning olen igati valmis ka tänavusel festivalil oma koduuksi avama - see on täitsa tore kogemus.
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Südalinnast südamelinna – pulmakorraldaja Tiia lugu

T

iia Tambergil oli veidi
rohkem kui kahe aasta
eest oma pulmaagentuur
Tallinna kesklinnas, otse Õnnepalee kõrval asuvas Ajakirjandusmajas.
Kuna enamik pulmadest toimub siiski üle Eesti kaunites mõisates, lossides, turismitaludes,
peokeskustes, siis ühel hetkel tekkis plaan vaadata ringi Kesk-Eestis
ja otsida agentuurile üks suurem
maja, kuhu ühe katuse alla majutuksid kõik senised tegevused
ning pulmapeo kohtadesse jõudmine oleks keskmiselt 1,5 h. Ja
nii juhtuski, et 2014. aasta kevadel kolis ta oma Tallinna agentuuri ümber samanimelisele tänavale
Paide linnas.
Südamemaja Tallinna tn 56
tegutseb alates sellest ajast ning
keerab üha rohkem vinti peale.
Tiia on üle-eestiliselt tuntud pulmakorraldaja. Ja mitte ainult, ta
koostab koostöös Äripäevaga Pulmalehte, Tallinna Perekonnaseisuameti pulmakataloogi. Agentuur korraldab ka sünnipäevi,
juubeleid ja hõbepulmi ning oskab ainukesena Eestis valmistada
üht pruutpaarile väga olulist asja.
Külastasin kord Südamemaja
perenaist (siiski mitte kliendina :)
ning uurisin, miks südalinnadaamist sai ühel hetkel südamelinna
kodanik.
Kuidas enda jaoks Paide avastasid?
Tihti Paides sõpradel külas
käies jäi silma see maja. Mööda
sõites olid majal aknad sageli pimedad ning maja tundus kuidagi kurva ja mahajäetuna. Uudishimust ajendatuna hakkasin asja
uurima ja selgus, et mõned kuud
tagasi oligi maja müüki pandud.
Kui tollal, 2014. aastal suhtusid
enamik mu Tallinna koostööpartnereid minu nö maalekolimisse
skeptiliselt, sest „siin ju raha ei liigu“, siis nüüd on nad täna ise juba
seda meelt, et logistiliselt on Paide
üliheas asukohas ja siit teenindada
oma üle Eestilisi kliente on väga
arukas otsus ning vaatavad juba
ise huviga ringi siinsel kinnisvaraturul. Pealinna on siit ju kõigest
ühe tunni tee ja pea igal firmal on
täna võimalus oma kliente teenindada ükskõik kust Eestimaa otsast tänu interneti avaratele võimalustele. Minu jaoks oli üllatav
aga see, et ka mu klient, kellega
Tallinnas pidime kohtumiseks sobivama paiga leidma, tuleb nüüd
hea meelega siia 100 km kaugusele pulmakorraldusteemat arutama ning leiab selleks ajahetke.
Küllap on siin põhjus ka selles, et
närvilisest ja kärarikkast linnast
iga väljasõit on juba puhkus ning
kui see veel ühendada oma eelseisvate pulmade korraldamisega, siis
selleks ikka leitakse kiirest graafikust vajalik ajavaru. Viimased aastad on näidanud, et pulmi planeeritakse üha enam 1-2 aastat ette.
Kuidas pealinna poolt Paide
paistis?
Siin on rahulik õhkkond ning
aeg voolab aeglasemini, teenindajad on sõbralikud ning pole suuri
järjekordi. Näiteks peale üht suurt
tormi, kui aianurgas kasvanud
üks vahtrapuu pooleks murdus
ning elektriliinidele lebama jäi,

Foto: Diana Unt
pöördusin ma abi saamiseks Eesti Energia poole. Ise arvasin kogemustele toetudes, et kui nädalaga
tehtud saab, oleks juba hästi. Mehed olid aga 15 minutit pärast telefonikõnet rõõmsalt koos saega
mul juba ukse taga. Olen sellist
asja kogenud muudeski olukordades.
Kuidas sinust pulmakorraldaja sai?
Lapsepõlve-ja kooliaastad aastad olen veetnud Kiviõlis. Nii
et sõprade seas olen sageli nalja
heitnud, et olen tuhamäe jalamil
protesti märgiks heledapäisena
sündinud. Hariduselt olen hoopiski finantsist, aga elu viis ühel
ajahetkel selleni, et olen Tallinnas pidanud kolme lillepoodi.
Lillepoodidel läks kenasti, aga
ainuüksi lillede müümine tundus igav ja nii otsisin veel juurde lisategevusi. Nii sattusin juba
ühel ajahetkel pulmi dekoreerima, mis on siiani mu lemmitegevusi ja sealt edasi juba sujuvalt ise
pulmi ka organiseerima täies mahus. Olen seda teinud nüüd juba
14 aastat, lisaks muidugi muudki üritused. Aastas puutun kokku
keskmiselt 50-60 pulmaga, neist
umbes pooled peod korraldan
otsast lõpuni ise. Sõidan tööst tulenevalt üle Eesti ringi ning eriti
tore on, et siin Järvamaal on nii
palju ilusaid kohti, kus pidusid
korraldada. Siinsed mõisad ja
muud paigad vajavad veel aga
pealinlase poolt avastamist. Südamemaja peabki oma missiooniks neid imelisi peokohti Järvamaal pealinastele tutvustada.
Mis on selles töös parim osa?
Mulle, nagu ma mainisin,
meeldib väga dekoreerimine. Armastan väga neid hetki töötoas,
kui saan tikkida küünaldele noorpaari, juubilari nimesid, daatumeid. Selle jaoks on mul siin eraldi masin. Lisaks pakun ainsana
Eestis sellist teenust nagu pruudi-

kimbu kuivatamine, mida käisin
spetsiaalselt Soomes õppimas. See
on väga spetsiifiline töö, kus siis
võetakse kimbust vesi välja ning
vorm ja värv säilivad just sellisena
nagu pruut oma kimpu pulmapäeval käes hoidis. Kaunis pildiraamis, mis on orgaanilisest klaasist kupliga kaetud säilib kimp
niimoodi 30 aastat. Kuivatame ka
ema & lapse kimpe.
Millega veel tegeled?
Olen korraldanud üle-estilisi pulmamesse perioodil 20062009. a. ning taas sel aastal 05.11
Tallinna Lauluväljaku ruumides.
Sel aastal sõlmisime ainuesinduslepingu Londoni pulmaagentuuriga, kes korraldab pulmi Prantsuse Rivieras ja Südamemaja on
nüüd valmis eesti noorpaare saatma oma pulmi /tseremooniat
korraldama taevasinise ranniku
südamesse, kus on alati päike ja
helesinine taevas.
Sul on soov panustada oma
aega ka Paide linna tegemistesse
Siinkohal tahan ma väga kiita meie linnapead Siret Pihelgast
ning maavanemat Alo Aasmad,
kellega ma olen kohtunud ja
omapoolseid ettepanekuid neile esitanud. Meil on täna Paides
väga vedanud nende kahe noore
ja energilise inimesega, kes soovivad tõemeeli linna ja maakonda
edasi arendada, omanäolisemaks

Foto: Erika Azojan

muuta ja otsivad intensiivselt
võimalusi, kuidas tõsta Paide
Eesti kaardile nähtavamalt, kui ta
senini on olnud. Meil on ka väga
vedanud Arvamusfestivaliga, mis
toob Paidesse erksama mõttelaadiga inimesed igal aastal kaheks
päevaks. Siinne rahulik keskkond on avanud mu meeled tõeliselt ning mul on mitmeid põnevaid ideid- see üllatab vahel mind
ennastki.
Mai lõpus korraldasin Südamemajas telekoka Sven Azojani piknikukoolituse, kus osalised said
tippkoka käe all ise erinevaid piknikuroogi valmistada ja maitsta.
Kindlasti jätkame Südamemajas
veel teistegi uute meistriklassidega. See annab võimaluse oma kodulinnas välja tulla argirutiinist ja
koos perega osaledes saavad kindlamaks ka peresuhted, sest koosoldud aeg on ju kvaliteetaeg.
Arvamusfestivali
raames,
12.08-13.08 pesitseb siin aias tore kohvik ning Viini kohvikute
salongimuusikat pakub suveöises maheduses ja küünlavalguses
12.08 alates kl 23.00 SalongorkesterTrio ning musitseerib Ljudmila Kõrts Rahvusooperist Estonia.
Sul oli veel üks idee Paide
kohta välja pakkuda ?
Paljude ürituste pikaajalise dekoreerijana näen, et Paide linna
sissesõit ja linna Keskväljak võiks
olla rohkem õitemeres ja siis selliselt, et kõik aastaajad oleksid kaetud ning erinevad taimekooslused
pakuksid aastaringselt erinevat silmailu. Kuna olen näinud Paide
linnas imeliselt ilusaid aedu ning
tublisid ja töökaid aiapidajaid,
siis iga aiaomanik võiks annetada
erinevaid taimi Paide linna kaunistamiseks, kus siis linna haljastusspetsialist grupeerib taimed ja
loob ühtse terviku. Igale paidekale oleks see auasi oma aiataimede
annetamine oma linna kaunistamiseks. Annetajad võiksid olla ära
märgitud väikesel tahvlil.
Üks ülipõnev mõte seoses Paide linnaga on veel eos, mis võib
tuua Paide mitte ainult Eesti, vaid
kogu Euroopa kaardile, aga need
teemad on hetkel kõik planeerimisjärgus ja räägime siis, kui selleks on aeg küps.
Selle salapärase koha peal lõpetan usutluse tsitaadiga viimasest Pulmalehest, kus Tiia ütleb,
„kui tahate pulmaplaane pidada, siis annan rõõmsalt teada, et
SÜDAMEMAJA kuum kohv on
just teie jaoks auramas!“ Just nii
rõõmus oli ka minu kohtumine. Paides hakkas päike sel tunnil
taas paistma! Sydamemaja.ee
Külas käis Maarit Nõmm
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Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!
Ilse-Axella Roosipõld
Leida Kuusk
Salme Martin
Miralda Vatsel
Regina Laasnurm
Hertha Leppik
Meeta Saarik
Õie Torm
Ester Lehiste
Evald Treier
Laine Toom
Aino Raag
Jelena Kask
Elvi Palang
Helju Leht

97
94
93
93
91
91
90
90
89
88
88
88
87
87
86

Olav Järvel
Aksel Kuusna
Aali Ojasoo
Maks Raudsepp
Milvi-Evi Frolova
Jaan Rokk
Arthur Meier
Maimu Liplap
Paul Mihkelev
Leila-Lallite Sööt
Maimu Mannus
Jaan Näppo
Joann Luha
Juta Kroonimägi
Georg Simberg

85
84
84
84
84
84
84
84
84
83
83
82
82
82
82

Õie-Ursula Ots
Leo Palloke
Adele Ditenberg
Ülo Põlendik
Milvi Jallai
Ilme Somelar
Lemmi Kõrts
Aino Põder
Eevi-Liis Lensmann
Õie Arula
Üllo Kirss
Vello Lieberg
Jüri Väljaots
Vaike Paara
Maimu Mugu

82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
80
80
79
79
79

Jalgpallilaager Paides
P
aide Linnameeskond korraldab 9.13. augustini Paides, Türil, Koerus
ja Tapal lastele suvised jalgpallilaagrid.
Osaleda saavad 5-12-aastased lapsed, aga soovi korral kindlasti ka kõik Paide LM 2003 võistkonna poisi. Treeneriteks on meie klubi noortetreenerid ning laagri hinnaks on 39 eurot.
Osavõtumaks sisaldab treeninguid, lõunasööke, suupisteid ja Nike laagrisärki lapse nimega!
Registreerimise tähtaeg on 18. juuli.
Registreerimiseks palume täita registreerimisvormi Paide Linnameeskonna kodulehel www.
paidelinnameeskond.ee. Paide Linnameeskonna
jalgpallitreeningutel osalevad lapsed saavad registreerida ka oma grupi treeneri juures!

Programm
Laagripäevad 9.-12. augustini:
9.45-10.00 laste saabumine
10.30-12.15 esimene treening
12.30-13.30 lõunasöök
14.30-15.45 teine treening
16.30 laagripäeva lõpp
Laagripäev 13. augustil:
10.30-11.45 ühine bussisõit Paidesse
12.00-15.00 Paide Linnameeskonna Suur
Perepäev
16.00-18.00 Paide LM – Tartu Tammeka
mängu ühisvaatamine

Lisainfo: Viktor Mets 56251081, Liivo Leetma 56564233

Emma Põldmaa
Ants Pilve
Helgi Laanemäe
Viktor Zolotuhhin
Raivo Runnel
Ivar Eller
Milvi Paemäe
Virve Laur
Nadežda Lavruhhina
Aivi Piisner
Linda Arras
Aili Koplimäe
Maie Linkolm
Ljudmilla Gantšenko
Maia Kõiv

79
79
79
79
79
79
78
78
78
77
77
77
77
77
77

22.06 kell 16:00 Eesti maavõistlused jalgpallis: Järvamaa
- Lääne-Virumaa, linnastaadion
02.07 kell 16:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK
Narva Trans, linnastaadion
09.07 kell 16:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tartu
JK Tammeka, linnastaadion
29.07 kell 19:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora, linnastaadion
31.07 kell 11:00 Jalgpalli U11 I
liiga: FC Paide (06) - Tallinna JK
Legion III (06), Paide Gümnaasiumi staadion
02.08 kell 18:00 Paide Rull

Vaike Mikser
Anni Hendrikson
Aili Rammo
Ülo Valgma
Mari Anvelt
Ants Hiob
Irina Zolotuhhina
Toomas Riik
Aime Vabar
Tamara Petrova
Elvi Taalman

77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76

2016. Võistluskeskus PAIde Lasteaia ees Kastani tänaval
06.08 kell 12:00 Jalgpalli U12 II
liiga: Paide LM (05) - Rakvere JK
Tarvas (05), kunstmurustaadion
06.08 kell 14:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa Vald - Maardu United, kunstmurustaadion
07.08 kell 19:00 Jalgpall II.W/S
liiga: Paide LM II - Tallinna FC Ararat TTÜ, linnastaadion
13.08 kell 11:00 Jalgpalli U16 II
liiga: Paide Linnameeskond (01)
- JK Sillamäe Kalev(01), kunstmurustaadion
13.08 kell 16:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Tartu
JK Tammeka, linnastaadion
16.08 kell 19:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - JK Sillamäe Kalev, linnastaadion
18.08 kell 17:30 Matk Paide lin-

Helju Veevälja
Velju Rool
Taimi Krass
Koidu Sihvart
Maie Grauberg

75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!

Alma Luik
Helene Müür
Vello Krabbi

91
86
71

na matkarajal
19.08 kell 19:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa Vald - Tallinna FC Infonet III, kunstmurustaadion
20.08 kell 12:00 Jalgpall II.W/S
liiga: Paide LM II - Tallinna FC
Forza Paide linnastaadion
20.08 kell 12:00 Jalgpalli U12 II
liiga: Paide LM (05) - Kohtla-Järve FC Viru Star (05), kunstmurustaadion
23.08 kell 19:00 Premium liiga:
Paide Linnameeskond - Rakvere JK Tarvas, linnastaadion
26.08 kell 18:00 U 14 I liiga: Paide LM (03) - Tabasalu JK (03),
kunstmurustaadion
26.08 kell 18:45 Jalgpall II.W/S
liiga: Paide LM II - Viimsi JK Paide
linnastaadion
27.08 kell 11:00 Hooaja avalöök, E-Piim Spordihall

* Kolmapäeviti kell 19.00 Paide Gümnaasiumi staadionil „Kergejõustiku kolmapäevad“
* Neljapäeviti kell 6.30 stardivad Paide raekoja eest „Paide hommikused rattasõidud“
* 2.-3. juuli 41. Eesti linnade suvemängud Türil. Spordialad: kergejõustik, meeste võrkpall,
naiste võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine, jahilaskmine CSP, petank, mälumäng, tennis, juhtide võistlus. Paide linna võistkonna registreerib SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus,
osalemissoovist anna märku info@paidetervis.ee hiljemalt 20. juuniks 2016.

Tempokas hooaeg eakate
päevakeskuses…
Maimu Lomp
Tegevusjuhendaja

…hakkas maikuus oma otsi kokku tõmbama,
sest järsku lisandus paljudele kibekiire aiatöö,
aga siiski tuldi kokku meeldivateks üritusteks,
näputööks, tantsima, laulma, võimlema. Oodatud kohtumine oli taas Tapa seeniortantsijatega,
kes tantsisid ise, vaatasid meie tantsijaid, esinesid Paide Kultuurikeskuse „Seenioride“ Leili Paitsi juhendamisel ja meie tantsurühm, mis kannab
nüüdsest nime „Mamma mia!“ minu juhendamisel. Külaliste särtsakas juhendaja Anu Jonuks pani lõpuks kõik ühistantsu tantsima. Pärast maitses hästi meie kokkade valmistatud supp, kohv
ja kook. Liikumist jätkus ilusate ilmadega õues
veelgi: sai teoks jalgrattamatk Mäo kergliiklusteel.
Tore oli ühine võimlemispäev maja kõrval platsil, kus seekord kasutasime abivahenditeks liivaga
täidetud Valio keefiripudeleid. Võimlemisrühm
jätkab treeninguid, et esineda linna jaanitulel,
oma üritustel ja 02. juulil on ootamas ees Kalevi
suur vabariiklik võimlemispidu “Hingelind“, Kalevi staadionil Tallinnas, 7000 osavõtjaga. Meie
rühm osaleb tantsus „Hingelaegas“, treeninguteks ja peoks peame kohapeal olema 5 päeva.
Meie käsitööringis valminud lihtsad kaltsuvaibad ehtisid Paide Kultuurikeskuses emadepäeva
kontserdilava. Käsitööringis oli võimalus õppida
lillekimbu valmistamist lihtsate vahendite abil,
dekoreeriti pudeleid ja kübarakarpe, õpiti akrüülsulatustehnikas, kasutades šabloone, kaunistama
t-särke ja kangast. Käsitööringis valminust seati
üles hooaja lõpunäitus.
Elavat osavõttu leidis riidelaat „Ühe vana – teise uus“, mis kestis terve nädala. Jätkasid harjutamist ansambel „Leelo“ ja seltskonnalauluring, kes

rõõmustasid maikuu sünnipäevalapsi ja nende
külalisi oma lauludega.
Toimus igakuine tervisekontroll, Rapla- ja Järvamaa vaegkuuljate vastuvõtt.Turvalisusest jagas
teadmisi ja vastas küsimustele Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd. Ühiselt külastati Paide uut, väga kaunist „PISI Kohvimaja“.
Suur bussitäis rahvast Tõnis Ainjärvega roolis
tegi hooaja lõpureisi Lõuna-Eestisse. Esimene
peatus oli Lutike külas, kus meid võttis vastu remonditöid pooleli jättes ja õliseid käsi puhtaks
saada üritades Leigo peremees Tõnu Tamm ja
pajatas lugusid Leigo Järvemuusika tekkeloost
tänapäevani. Haarava vestluse tagajärjeks on valmis uus bussitäis rahvast minema augusti algul
toimuvale kontserdile, mis meile kingituseks ka
veidi soodsam. Teekond jätkus Otepää kirikusse, läbitud sai kiriku kõrval maagiline labürint,
kallistatud kuulsaid energiapuid. Cantervilla väga omapärases lossis haaras meid oma jutuhaardesse mõisahärra hr. Värton ise ja juttu oleks
jätkunud kauemakski. Nii mõnigi leidis, et siia
tuleb tagasi tulla terve perega. Tiir ümber Pühajärve tuletas paljudele nooruspäevi meelde, sest
enamus oli ju kunagi neid kauneid paiku külastanud. Tõnise suur buss suutis suusahüppetorni
ukseni viia, kus liftiga üles lennates olime värisevail jalul torni tipus, kust avanes imeline vaade.
Suusamuuseum külastatud, Väikse-Munamäe
jalamil käidud, Pikasillal piknik peetud ja sealsel
tantsuplatsil tantsugi lustitud ja kodutee mõnusate elamustega võis alata.
Ilusa suve ootuses toimetame edasi, juulikuu
on meil puhkamiseks ja augustis moosikeetmiste vahel alustame jälle! Foto: erakogu
Paide, Lai tn. 33, tel.53404750, paide@pstk.ee

06.06 - 14.08 E-Piim Spordihall avatud E-R 10.00 – 21.00; L suletud; P 11.00 – 21.00. 22.06
avatud 10.00 – 19.00; 23. ja 24.06 suletud. 20.06 – 14.08 Paide linna ujula suletud!
www.paidetervis.ee

SA Paide Haldus teenuste hinnakiri
Korvtõstuki rent koos töömehega 32 €/h +
0,38 €/km
Väikebuss 0,30 €/km
Väikebuss koos juhiga väljaspool tööaega 0,48
€/km
Trimmerdamine 0,06 € / m2
Niitmine niidukiga (kuni 1000 m2) 42 €

Niitmine niidukiga (üle 1000 m2) 0,045 €
/ m2
Okste äravedu 12 € / sõiduauto käru koorem
Hindadele lisandub käibemaks 20 %

Jätkub Paide 725 mälumäng

M

ais küsisime millise
organisatsiooni korraldusel toimusid möödunud sajandi alguses Paides
esimesed laulupeod? Õige
vastus: Karskusselts „Idu”
Õigeid vastuseid tuli kokku
5. Loosi tahtel saab auhinna taas
Tiit Lumiste. Ka ülejäänud tublid vastajad (E.Eigla, H.Kipper,
K.Haavel ja E.Roosmaa) saavad väikese meene. Auhind ja
meened ootavad teid Järvamaa
Keskraamatukogus.
Juuni küsimus: Käimas on
annetuste kogumine Paide kiriku tornikella renoveerimise
toetuseks. Paide Püha Risti kirik on maakonna noorim, kuid
milline arhitektuuriline omapära teeb selle kiriku ainulaadsemaks kogu Eestis?

Küsimusele saab vastata tulles Järvamaa Keskraamatukokku ja täites vastuselehe koos
oma kontaktandmetega. Iga
uue kuu algul loositakse õigesti vastanute vahel välja auhind.
Aasta jooksul viktoriiniküsimustele õigesti vastanute vahel
loositakse üks vaba pääse Paide
Kultuurikeskuse 2017.a. toimuvale sündmusele.
Järvamaa
Keskraamatukogul on
raamatute tagastuskast!
Laenutatud raamatuid saab
tagastada raamatukogu peaukse juures asuvasse tagastuskasti kui raamatukogu on suletud.
Tagastuskasti tühjendatakse
raamatukogu lahtiolekuaega-

del ja tagastus vormistatakse
tagastamisele järgneval tööpäeval. Laenaja tuvastatakse raamatu vöötkoodi abil.
Kui lugejal jääb osa raamatuid tagastamata, siis nende tagastustähtaeg automaatselt ei
pikene.
Pikendamiseks saatke e-kiri laenutus@raamat.paide.ee
või helistage lugejapiletil olevatel numbritel. Kui raamatuid
tagastades on tasumata viivis,
siis selle saab tasuda järgmisel
korral raamatukogu külastades.
Suvel on raamatukogu avatud E 11-19, T-R 11-18 L,P
suletud

Järgmine Paide Linnaleht ilmub 10. augustil! Kontakt: maarit@paide.ee
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Kas sina tead,
...
...
...
...
...
...
...
...
...

kui palju maksab Lembitu parki rajatav purskkaev?
miks venib Pärnu–Rakvere maantee Reopalu ja Mäo vahelise lõigu ehitamine?
miks avaldas kümme linnavolinikku linnapeale umbusaldust?
kui suure summaga läheb müüki Paide Elamuhooldus?
miks ükski suvetuur tänavu Järvamaale ei jõua?
mis kellast soovivad Paide linna juhid lõbustusasutusi sulgeda?
kuidas plaanib Paide uus spordijuht Mario Polusk inimesi sportima meelitada?
millised kalad elavad Paide tehisjärves?
kui kõrged on Paide korterite üürihinnad?

Järva Teataja lugejad teavad!

Telli Järva Teataja veebis www.jarvateataja.postimees.ee, telefonil 666 2525 või Järva Teataja toimetuses Väike-Aia 5, Paide

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Loore Ulst 07.05.2016
Sebastian Paimets 10.05.2016
Melany Manukjan 11.05.2016
Sanna Mõttus 11.05.2016
Kevin Tammelaan 17.05.2016
Marcel Sarapuu 20.05.2016
Harlon Hallimäe 27.05.2016

Paide Täiskasvanute Keskkooli lõpuaktus toimub 21.06 kell 17.00 Paide Kultuurikeskuses
Paide Ühisgümnaasiumi lõpuaktused toimuvad 18.06 kell 12:00
9. klassidele ja kell 16:00 12. klassidele
Paide Gümnaasiumi lõpuaktused toimuvad 22.06 kell 12.00 9. klassidele ja kell 16:00 12.
klassidele Paide Kultuurikeskuses

* Registreeritud sünnid mais 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

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

