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Jätkub Paide
725 mälumäng

A

prillis küsisime Paides 1928. aastal aset leidnud kolmest sündmusest vähemalt kahte, mis olid seotud
tuberkuloosi vastu võitlemisega. Õige
vastus: asutati Järva Tiisikuse vastu
Võitlemise Selts, avati Paide tiisikusnõuandla ja korraldati esimesed maakondlikud valgelillepäevad.
Õigeid vastuseid tuli kokku 5. Loosi tahtel
saab auhinna Tiit Lumiste. Ka ülejäänud tublid vastajad saavad väikese meene. Auhind ja
meened ootavad teid Järvamaa Keskraamatukogus.
Mai küsimus: Järvamaa laulupeod on pika
traditsiooniga ning Järvamaa on üks väheseid
maakondi, kus igal aastal korraldatakse oma
laulu- ja tantsupidu. Millise organisatsiooni
korraldusel toimusid möödunud sajandi alguses Paides esimesed laulupeod?
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.
Näitused:
• III korrusel: “Kas värv on oluline” Ingrid Tederi ja Sirkka Lasneri foto ja maali näitus.
• Lasteosakonnas: nukunäitus ja Paide Huvikeskuse õpilase Andra Talvendi maalinäitus
“Emotsioonid”
Järvamaa raamatukoguhoidjad lähevad juunis õppereisile Saaremaale. Ühendame oma
õppereisil merekultuuriaasta, kirjanduse ja
haldusreformi. Tutvume kohalike raamatukogude ja teiste mäluasutustega. Õppereisi teemaks on “Raamatukogu minevik, olevik ja tulevik siin ja sealpool merd”. Projekti toetab
Kultuuriministeerium. Järvamaa Keskraamatukogu on 7.-8. juunil suletud.
Paide Avatud Noortekeskus kogub
moosi ja lasteraamatuid kogupereürituse “Laps vajab perekonda” jaoks.
Moos läheb pannkoogi peale ja raamatud kõigile huvilistele jagamiseks. Moosi
ja raamatud võib tuua otse noortekeskusesse või soovi korral tuleme ise järgi.
Info: 566 44 772 Margit
NB! TULEMAS KA SUUR SEIKLUSRADA!

Perekonnast algab kogu elu.

28. mail 2016 Järvamaa laulu- ja tantsupidu

Peo idee autorid Tiina Kivimäe ja Sirje Grauberg

kell 16.30 Ühesminemine peoplatsile, algus Lembitu pargist
kell 17.00 laulu- ja tantsupeo kontsert Paide vallimäel
Piletid: üks pilet 3€, perepilet (2 last+2 täiskasvanut) 7€
Piletid eelmüügis Paide Kultuurikeskuses, Piletimaailmas, eelmüük lõpeb 27. mai õhtul.
Tund enne peo algust piletid müügil kohapeal (sularahas).

27. mail kell 10
Peotule süütamine Järvamaa kultuurihiies Vargamäel
Tule teekond läbi Järvamaa kõigi omavalitsuste
10:00
10:40
11:00
11:10
11:20
11:45
12:15
12:40
13:05

peotule süütamine Kultuurihiies
A.H. Tammsaare mälestusmärk Albus
Järva-Madise, Vabadussõja mälestussammas
Andres Nuiamäe haud
Albu mõis
Aravete kultuurimaja
Järva-Jaani keskväljak
Roosna-Alliku rahvamaja
Kareda vallamaja

13:30
14:10
14:35
15.00
15:30
16:05
16:30
16:55

Koeru, Aruküla mõis
Sargvere mõis
Koigi mõis
Imavere rahvamaja
Kabala mõis
Türi kesklinna park
Väätsa rahvamaja
Paide, Lembitu park

Vaata täpsemat ajakava www.jarva.ee
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Paide linnavolikogu
24.03 istungi kokkuvõte
• Kehtestati määrus “Ülesannete täitmise delegeerimine linnavalitsusele”. Nii lastekaitse- kui ka sotsiaalhoolekande seadus sätestavad ülesanded kohaliku omavalitsuse üksusele s.o Paide linnale, välja
arvatud määruses välja toodud punktid.
• Võeti vastu määrus “Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Paide linnas”. See tulenes 01. jaanuaril jõustunud uuest Sotsiaalhoolekande seadusest. See lihtsustab oluliselt ka linnakodanikule vajalike toetuste
ja teenuste info kättesaadavust, kui kõik toetuste ja
teenuste taotlemise, määramise, maksmise ning osutamise tingimused on kättesaadavad ühest määrusest.
Määrus on kättesaadav: paide.ee – Juhised ja blanketid
• Võeti vastu määrus “Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord”. Määrus
sätestab puudega lapse hooldusvajaduse hindamise,
hooldajatoetuse taotlemise, määramise, maksmise ja
maksmise lõpetamise korra Paide linnas. Määrus on
kättesaadav: paide.ee – Juhised ja blanketid
• Kehtestati müügipileti hinnad Paide linnavalitsuse
või linnavalitsuse allasutuse tegutsemisel kaubanduse korraldajana avalikel üritustel. Hinnakiri on kättesaadav: paide.ee – Juhised ja blanketid
• Otsustati anda Paide linnapeale nõusolek sõlmida
Paide linna ja IBG Ehitus OÜ vahel äriruumi üürileping Jaama tn 15 asuvas hoones bussijaama ootesaali ruumi ja tualettruumide avalikuks kasutamiseks
tähtajaga 10 aastat.
• Otsustati garanteerida tervise- ja tööministri määruse „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine”
alusel toetuse taotlemisel omafinantseerimine summas kuni 408 263,04 eurot. AS Järvamaa Haigla taotleb Euroopa Regionaalarengu Fondi raames
meetme „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine” kaudu toetust tervisekeskuse ehitamiseks Paidesse, et kindlustada tervishoiu teenuste kättesaadavus
Järvamaal.
• Muudeti Paide linnavolikogu 02.04.2015 otsust nr
38 „Alatiste komisjonide moodustamine” punkti 1
alapunkti 5 sõnastusega 5) 10-liikmeline keskkonnakomisjon.
• Otsustati vabastada Paide linnavolikogu alatise
keskkonnakomisjoni liikme Kaido Ivaski asendusliikme kohustest Viktor Kasak ning määrata asendusliikmeks Andrus Tull. Kinnitati uueks liikmeks Viktor Kasak ning määrati tema asendusliikmeks Andres
Jalak.

Paide linnavolikogu
21.04.2016 istungi kokkuvõte
• Võeti vastu Paide Gümnaasiumi arengukava aastateks 2016-2018
• Võeti vastu otsus mitte nõustuda Koeru vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga moodustada ühinevatest omavalitsustest üks uus
omavalitsus. Tänaseks on Paide linn teinud omapoolse ettepaneku moodustada üks kohalik omavalitsuse
üksus Paide linna, valla, Väätsa, Roosna- Alliku, Kareda, Koigi ja Imavere valla baasil. Ühinemiskõneluste käigus on selgunud, et Järvamaal ei ole võimalik moodustada ühte suurvalda. Sellest tulenevalt ei
näe Paide linn vajadust pidada ühinemisläbirääkimisi
paralleelselt, mitme erineva ühinemismudeli baasil,
vaid minna edasi juba alustatud protsessiga.
• Suunati teisele lugemisele Paide linna jäätmevaldajate registri põhimäärus. Eesmärk: andmete kogumine ja arvestuse pidamine jäätmevaldajate, -vedajate,
jäätmemahutite, -liikide ja -tekkekohtade kohta ning
linnavalitsuse varustamine teabega jäätmehoolduse kavandamise, korraldamise ja järelevalve teostamiseks.
• Otsustati taotleda Paide linna munitsipaalomandisse Paide linnas asuvad järgmised haljasalade alused
maa-alad: Sillaotsa park, Mündi ja Joodi haljasalad,
ujula park. Paide linna ümbruses asuvad veel mitmed
linnalisele asulale iseloomulikud looduslikud ja poollooduslikud rohe- ja parkmetsa alad, millede säilimine linnakeskkonnas on väga oluline. Eesmärk on säilitada linna parkmetsade bioloogiline mitmekesisus
ning parendada linnakodanike sportimis- ja puhketingimusi ning seeläbi tõsta Paide linna elukeskkonna kvaliteeti.
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Suvetööst pääsu pole!
Siret Pihelgas
Linnapea

S

elle kevadsuve osa märksõnadeks
Paide linnas on tänavavalgustus,
põhikooli rekonstrueerimisprojekt,
teederemont ja –ehitus Pärnu tänaval ja Pärnu-Rakvere maanteel,
Lembitu pargi mänguväljak, kui nimetada vaid mõned.
Linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus juba naljatas, et
ilmselt tuleb tal varsti öötööle jääda, sest
projekte ja tööobjekte on tõesti palju.
Mainisin tänavavalgustust. Olgugi, et suur tänavavalgustusprojekt on lõppenud,
jätkame linnas valgustite paigaldamisega
sinna, kus lampe seni üldse pole olnudki –

Joodi piirkonnas Lille ja Luha tänav, Raja
tänav, Pärna tänav lasteaia ja kooli lähistel.
Suureks probleemiks on olnud ka Järve tee
valgustus või õigemini selle puudumine.
Teed kasutab palju inimesi, kuid pimedal
ajal või hilja õhtul seal liikumine on pea
võimatu. Sinna valgustuse rajamine on
järgmise aasta eelarveperioodi üks prioriteete. Kuna tegemist on riigiteega, peame
selles osas koostööd tegema taas Maanteeametiga.
Teeremondist rääkides on südamest hea
meel Raudtee tänava kõnnitee üle, mis äsja
saanud uue katte. See teelõik on pinnuks
silmas olnud paljudele linlastele, muidugi
sarnaseid kitsaskohti on linnas rohkemgi
kui kahe käe sõrmedel üles jõuab lugeda.
Suve lõpupoole loodetavasti hakkame ehitama ka kergliiklusteed Pärnu tänava otsa
ning peagi alustab Maanteeamet tee-ehitusega Paidet läbival maanteel.
Hiljuti sain pilgu heita esimesele eskiislahendusele Paide Ühisgümnaasiumi hoone
põhikooliversioonile. Projekteerimisettevõte Sirkel & Mall on kasutanud loomin-

Aidake unistus teoks teha!
Olga Chuykina
Paide
Ühisgümnaasiumi
11. klassi õpilane

V

ahepeal tekib meil kõigil kõhutunne, mida tahaks järgida.
Näiteks kui näeme, et elu annab pidevalt meile mingisuguseid vihjeid,
et peaks midagi uut proovima.
Nii oli ka minul. Meie kooli külastasid
2014. aastal kaks noorukit, kes rääkisid
organisatsioonist nimega Youth For Understanding (YFU), mis pakub võimalust
õppida oma lemmikus riigis aasta aega
ning elada kohalikus perekonnas. Lisaks
oskasid nad ka oma külastatud riigi keelt
suhtlustasemel. See kõik kõlas nii ahvatlevalt ja väljakutsuvalt, aga tol hetkel oli
osavõtumaksumus mulle suureks ehmatuseks ja teadsin, et minu pere sissetulek
ei suudaks seda katta. Suheldes programmis osalenud noortega, hakkas kindlustama mõte, et kõik siin maamuna peal on

võimalik, kui väga tahta. Soov proovida
ja minna välismaale muutus aina kindlamaks.
2015. aasta sügisel läbisin esimese vestluse. Valisin riigiks Hollandi, kuna see
on tuntud oma mitmekesisuse ja jalgrattamaania poolest. Peale selle oli Hollandi
osavõtumaksumus võrreldes teiste riikidega mulle jõukohasem.
Rikkaid sugulasi mul pole, kellelt raha
laenata. See pani mõtlema ja otsima teistsuguseid teid, et lõppsummat, 6300 eurot kokku saada. Vahetusaasta maksumus
seisneb suuremas osas vastuvõtva riigi kuludes. Ülejäänud kulud on Eesti-sisesed
(ettevalmistavad laagrid, vabatahtlike koolitused jne.), puudutavad kindlustust ja
transporti ning väike protsent läheb ka üldise YFU võrgustiku juhtimisele.
Talvel õnnestus mul valmis kirjutada
stsenaarium oma videole, mis räägib lühidalt minu eesmärgist ning seda aitas
teostada Priit Jõesaar, kes oli nõus lahkest
südamest aitama. Kui otsida YouTube’ist
„Olga 2016/2017 Hollandis“, saab selle
videoga lähemalt tutvuda.
Taotlesin ka YFU poolt välja pandud
stipendiumi, millele oli tihe konkurents,
kuid siiski õnnestus mul LHV kui koostööpartneri poolt saada 1000-eurone sti-

Valmisid neli suurprojekti
Ülle Leesmaa
Abilinnapea

A

prillikuu oli linnavalitsusele projektide kirjutamise kuu ning viimase viimistluse andmine suurtele
rahataotlustele. 29. aprilliks esitati
Paide linnale neli väga olulist projekti.
Kergliiklustee Reopalu surnuaiast Reopalu ringini. Projekti eeltaotlustele andis
eksperthinnangu EAS. Vastavalt hindamistulemustele moodustati taotlustest pingeri-

da ning Rahandusministeerium andis meile
õiguse esitada põhitaotlus. Projekti maksumus kokku on 209 508 eurot, millest EAS-st
taotletav summa on 178 082, omafinantseering 31 426 eurot.
Esitasime EAS-ile ka kaks projekti piirkondade konkurentsivõime tugevdamise
programmi meetmesse. Neist ühe tööstusaladele (Tööstuse, Pärnuvälja tänavatele)
juurdepääsuks vajalikud sõidu- ja kõnniteed. Rekonstrueeritava tee pikkus Tööstuse
tn on 890 m ja Pärnuvälja tn 340 m.
Ajakeskus Wittenstein koostöös linnavalitsusega esitas samasse programmi projekti „Ajakeskus Wittenstein edasiarendamine“. Projekti raames tuleb Tallinna 9
hoonesse Järvamaa muuseumi poolavatud
fondikogu ja hoidla ja ekspositsioon. II korrusele tuleb multifunktsionaalne saal. Teise
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gulisust ning tulnud välja kaasaegselt põneva lahendusega. Kuna tegemist on siiski,
rõhutan, esmase versiooniga, siis ei söanda
lahendust avalikkuse ette tuua. Kui idee on
paika loksunud ning raharessursid paigas,
siis usun, et suudaksime sellise koolihoonega heas mõttes loksutada kogu Eestit.
Mulle meeldib suurelt mõelda, alati on võimalik reaalseid olusid arvestades asju ümber mängida, aga iga kord ei tasu esimese
takistuse puhul kohe „ei“ öelda.
Lembitu pargi mänguväljaku projekteerimine on ka algamas, et seda pisut
laiendada, luua rattaparkimiskohad ning
täiendada atraktsiooniparki. Hea uudis
on ka see, et koostöös AS-iga Paide Vesi
tuleb Lembitu parki joogiveepunkt ning
loodetavasti hakkab tööle ka purskkaev.
Nendest ja muudestki asjadest, nt Pärdi
muusikaaia rajamisest saab põhjalikumalt
rääkida juba lähiajal.
Seda juttu kirjutades on käes suur õitsemise aeg, mõnel julgemal on juba ka
varbad vette kastetud. Ilusat maikuud
kõigile!

pendium. Kirjutasin ka Paide noortevolikokku projekti ning osutusin ka seal
toetuse saajaks. Lisaks sellele aitasid ka
mõningad eraisikud, sõbrad ning tuttavad.
Hetkel on mul koos 38% kogusummast, raha pean kokku saama 30. juuliks.
Siinkohal palun kõigi abi, et aitaksite mul
saada osa sellest erilisest õppeaastast ning
toetaksite mind võimalusel. Uskuge mind,
iga toetus on mulle abiks!
Kõige egoistlikum asi, mida me teha
saame, on aidata teisi, sest kõik heateod
tulevad ringiga tagasi. Seda mõttetera jagas üks tore muusik Tom Valsberg ning
omast kogemusest pean ma temaga täiesti
nõustuma ja loodan, et ka teie seda teete. Ma luban, et võtan sellest aastast kõige paremad teadmised ja kogemused ning
tagasi tulles olen oma ühiskonnale kasulik
ja annan endast parima olles enesekindlam
ja avatum.
Täpsema info leiab www.yfu.ee või
minuga ühendust võttes. Facebook:
„Olga 2016/2017 Hollandis“. Kui
olete valmis mind toetama, siis kandke oma panus kontole YFU EESTI
MTÜ EE042200221001141378 (Swedbank), selgitus: „Olga 2016/2017 Hollandis“, siis jõuab teie panus minuni. Olen
kõigile väga tänulik! Foto: Karola Kiilmann

tiiba tuleb käsitöökoda, lisaks on kavas luua
G. Stammi limonaadi- ja õllekoda. Tallinna 11 jääb kasutusse senisel otstarbel vabaühenduste kogunemispaigana ja majatohtri
müügipunktina. Tallinna 13 hoonesse tuleb
O. Brasche apteegimuuseum ja Hesse kodanikumaja.
Lisaks esitas AS Järvamaa Haigla koostöös
Paide linna, valla ning Väätsa, Roosna-Alliku,
Kareda ja Imavere vallaga väga olulise projekti „Paide tervisekeskus“ 8 perearsti-ettevõtjale oma meeskondadega. Esialgsete plaanide
kohaselt ehitatakse tervisekeskus juurdeehitusena Järvamaa haigla B-korpuse otsa ja
praegune parkimisplats planeeritakse sealsele
haljasalale. Projektile on Paide linnavolikogu andnud omafinantseerimise garantii kuni
408 000 eurot. Kui kõik läheb planeeritult,
valmib uus tervisekeskus 2018. aastal.

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 5 (231) 18. mai 2016

Paide Linnaleht

3

Riigigümnaasiumi ehituseks läheb 2018. aasta alguses

H

aridus- ja teadusministeeriumi kava kohaselt läheb Paide
riigigümnaasiumi ehituseks 2018.
aasta jaanuaris ning tööd peaksid
lõppema sama aasta juulikuus.
“Kooli käivitamine toimub aga juba
oluliselt varem ning seda juba käesoleva
aasta septembris,” tutvustas linnapea Siret
Pihelgas. “Ka gümnaasiumi direktori konkurss on kavas korraldada selle aasta lõpupoole, õppekava eelnõu koostamine ja õppekorralduse väljatöötamine algab 2017.
aasta alguses ning peaks valmima 2018.
aasta suvel,” jätkas ta.
Riigigümnaasium hakkab tegutsema
Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoones. Õppehoone ehitatakse ümber eesmärgiga kujundada nüüdisaegne
õpikeskkond, mis arvestab kahe erineva
õppeasutuse paiknemisega hoones, ruumiplaan lähtub eeskätt gümnaasiumi õppekavast ja õppekorraldusest.
Riigigümnaasium võtab valdavalt ka-

sutusele kutsehariduskeskuse (JKHK)
kahe- ja kolmekordse õppehoone. Kahekordse õppehoone teisele korrusele jäävad
valdavalt mõlema kooli adminruumid,
gümnaasiumi õpetajate tuba ja õpilasomavalitsus. Korda tehakse spordisaali
riietusruumid ning lammutatakse nelja–
ja kahekordsed tühjad hooned.
“Olgugi, et ühel taristul hakkavad tegutsema kaks kooli ning osa ruume on
ristkasutuses, jäävad need siiski eraldiseisvateks asutusteks, millel on oma juht ja
meeskond,” ütles Pihelgas.
Alanud on ka Paide Ühisgümnaasiumi hoone põhikooliks ümberehituse
projekteerimistööd. Töid teostab OÜ
Sirkel & Mall. Ettevõte on projekteerinud/ rekonstrueerinud ka sellised koolihooned nagu Harkujärve põhikool, Tartu Ülikooli keemiahoone ning Tamsalu
Gümnaasiumi c-korpus.
“Eelprojekti eesmärkideks on valmis
saada koolihoone eskiis ja ideekavand

ning arhitektuurse kuju ja funktsionaalsuse väljatöötamine. Samuti, mis väga
oluline, on hoone energiatõhusus ehk
plaanis on ehitada nö 0-energiaga passiivmaja,” rääkis linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõunik Reino Lõhmus. Siret
Pihelgase sõnul on peamine, et maja ehitatakse vastavalt tänapäevaseid nõudeid
arvestades, alates väikeklasside ruumidest
kuni aatriumini välja. „Hoone ümberehituse aluseks on sisu,“ ütles ta. Põhikooli
rekonstrueerimise eelprojekti valmimise
tähtaeg on juuni lõpp. Ehituse alguseks
planeeritakse 2018. aasta kevadet, raha
selleks taotleb linn Euroopa Regionaalarengu Fondist läbi koolivõrgu korrastamise meetme.
Paide linnavolikogu otsuse kohaselt
lõppeb Paide koolide gümnaasiumiastmetes õppetöö alates 31. augustist 2018 ning
alates 01. septembrist jätkub põhihariduse
andmine Paide kahes põhikoolis.
Paide LV

Paide Kultuurikeskuses läks jälle remondiks

P

aide Kultuurikesksuses on alanud uue remondietapi tööd.
Sel hooajal ootab ees muu hulgas kohviku läbimurde ehitus nii majas sees kui
ka väljas, parandatakse puuetega inimeste ligipääsu ning uuendatakse sadeveetrasse ja maja esist sillutist. Tööde kogumaksumus on ligikaudu 122 000 eurot,
millest üle poole tuleb kultuuriministeeriumilt ning ülejäänud linnalt.
“Siinkohal pean tänama taas kultuuriministeeriumi, kes leidis meile selleks

70 000 eurot, mis on hindamatu abi
nii rahaliselt kui ka regionaalpoliitiliselt. Tahame ju, et Paide Kultuurikeskusest saaks üks tugev ja kaasaegne kultuuriasutus, mille poole oleme viimased
aastad koostöös riigi, Rahvusooperiga
Estonia ja Eesti Kontserdiga ka püüelnud,” kommenteeris linnapea Siret Pihelgas. Ehitustööd valmivad esialgsete
plaanide järgi augusti keskel. Töid teostab PostiPoisi OÜ. Aprilli lõpus korraldas kohvikuruumides üle 22 aasta

tegutsenud Treegeri kohvik väikese tänamisürituse koos kringlisöömise ning
tulevikuplaanide tutvustamisega. Treeger kolib uutesse ruumidesse Tallinna tn
27 ning loodab seal kohviku avada juba
suvel. Kondiitritellimusi võetakse vastu
aga jätkuvalt. Kultuurikeskuse direktor
Ülle Müller aga joonistas seintele sinna
tulevad uksed ning tutvustas omakorda
kohvikuruumides teostatavaid uuendusi. Ruumides hakkab edaspidi tegutsema Catering Service OÜ.

25 aastat Paide linna omavalitsuse taastamisest

25

aastat tagasi, 25. aprillil
1991. aastal taastati Paide linna omavalitsusstaatus, kui
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu võttis vastu seadluse „Järva maakonna Paide linna omavalitsusliku staatuse kinnitamise kohta”.
Omavalitsuse staatuse saamiseks tuli
linnadel ja valdadel välja töötada arengukava ja põhimäärus, mida tuli kaitsta ekspertkomisjonis ja Ülemnõukogu
Presiidiumis. Paide linna arengukava
käisid ekspertkomisjonis kaitsmas linnapea Jaan Rõuk ja abilinnapea Vilina
Hange.
9. mail 1991. aastal nimetas Paide
Linna Rahvasaadikute Nõukogu end
Paide Linnavolikoguks ja moodustas
Paide Linnavalitsuse.
Paide linnavalitsuses töötas 1991. aastal 8 ametnikku, neli hooldustöötajat

Paide linnavolikogu esimene koosseis: Jaan Anspal, Elle Hanso, Ado Järvet,
Lembit Luks, Jaan Madis, Andres Müürsepp, Vello Ojamaa, Elviira Orumaa,
Raivo Pikkor, Jaanus Pilv, Ago Pohlak, Peeter Putk, Jaan Rõuk, Arvo Rüütel,
Tiiu Saarist, Andres Taimla, Uno-Alain Tamme, Harry-Meinhard Tänavots, Tiit
Veeber ja Liia Viks. Foto: Paide LV arhiiv
ja üks koristaja. Tähistamaks 25 aasta
möödumist omavalitsusstaatuse taastamisest korraldab linnavalitsus kõigile

Paide linna omavalitsustegelastele piduliku vastuvõtu, mis toimub 25. mail
raekojas.

Paide Gümnaasiumi Selts tähistas 10. aastapäeva

P

aide Gümnaasiumi Selts asutati 2006. aastal eesmärgiga arendada ja hoida sidemeid
gümnaasiumi vilistlaste ja koostööpartneritega ning lüüa jõudumööda kaasa kooli igapäevaelu
probleemide lahendamisel.
Tolleaegsel asutamiskoosolekul osales
21 kooli vilistlast ja õpetajat, tänaseks
on seltsis liikmeid 49. Kümne aasta sisse
mahub väga erinevaid ettevõtmisi ja täna võime väita, et selts on leidnud koolielus oma kindla koha. Kolm korda
aastas ootavad kindlasti õpilased eduka
gümnasisti stipendiumide väljakuulutamist, mida oleme seni välja andnud 43-le
õpilasele. Samuti ei kujuta keegi enam
ette, et kooli kokkutulekud saaksid toimuda ilma seltsi eestvedamiseta. Kaks

viimast neist, 100. ja 105. aastapäev on
toimunud väga suurejooneliselt ja rohkearvuliselt. Mõlemal korral istus kogu
koolipere spordihallis ühises lauas, pidutses ja tantsis kaugelt üle 1000 vilistlase ja õpetaja. Ka pole puudunud meie
tegevusest n.ö. materiaalne tugi. Nii on
seltsi liikmed kinkinud koolile digiklaveri, arvutiklassile sisustust ja täiendanud

raamatukogu põhifondi. Oleme koostanud ja kirjastanud raamatu kooli kohta.
27. aprillil toimunud seltsi aastakoosolek
oligi tavalisest pidulikum. Pärast ametliku osa lõppu, kus valiti ka uus juhatus (T.
Sagar, Ü. Müller, T. Pihl, A. Tumanski,
M. Luts, V. Talviste ja A. Jalak) korraldati
ühine jalutuskäik vanadesse koolihoonetesse Tallinna (praegune kohtuhoone) ja
Posti tänaval (punane koolimaja). Otsiti
üles oma endised klassiruumid ja meenutati kooliseiklusi. Staažikaim osavõtja oli
1955. aastal Paide Gümnaasiumi lõpetanud Väino Jürgen.
Tänan kõiki seltsi liikmeid kaasalöömise eest ja loodetavasti jätkub kaasalöömisindu ka edaspidiseks! Foto: Maarit Nõmm
Andres Jalak
Paide Gümnaasiumi Seltsi esimees

Kevadiselt Paide eakate päevakeskuses

A

prilli alguses sai teoks meeleolukas väljasõit Pärnusse Viking SPA-sse.
Teel Pärnusse põikasime sisse Vändrasse, sest kuidas minna mööda
poest, mille katuseserval kutsuvalt: „Ainult üle minu vaiba!“ Nii said
käsitööhuvilised Valley käsitöövaipade tehasepoest endale soodsalt
materjali varuda, huvitavaid tooteid vaadata ja osta. Viking SPA-s
kasutasime ära sel päeval pakutavat 15% soodustust. Päikesepaisteline ilm kaunis Pärnus möödus kiiresti. Lõpetuseks külastasime sealset kauplus-ladu Magaziin, mis oma pudi-padi kaubaga, alates tõesti
nööpnõelast kuni mootorpaadini, pakkus huvi oma mitmekesisuses.
Koduteele jäi veel teelistele tuntud Selja maatoidu pood, kust õhinal
osteti ehtsat maavõid ja muud suupärast. Päevaga jäi reisiseltskond
väga rahule ja sooviti korrata.
Töid-tegemisi enne suvesooja tulekut jagus tööplaani järgi ohtrasti. Kõige kiirem oli vaibakudujatel, sest nende nobedad käed tegid
7 kaltsuvaipa peatselt valmiva vanemlike hoolitsusteta jäetud laste
perekodu jaoks. Käsitöötundides õpetas Evelin tegema lilleseadet,
kristallvaiguehteid, kaunistama kingipudeleid, külmkapimagneteid,
eriti kaunid tulid välja akrüülsulatus-decoupagetehnikas dekoreeritud kübarakarbid. Lapitööga jätkas Aita. Käisime vaatamas Evelin
Kori kodumaja trepikoja kauneid seinamaalinguid. Üks hommikupoolik oli pühendatud toimunud ürituste fotode tellimisele. Tegutses kokandus- ja genealoogiaring. Aprillikuu sünnipäevalastele esinesid külalistena ansambel Slavjanuška ja lõõtspillimängija Tõnu Ulla
omavalmistatud uhiuuel 4-realisel pillil. Võimlemis- ja lauluringid
jätkasid plaanipäraselt.
Järjekordselt oli võimalus kontrollida oma tervisenäitajaid. Lektor
Svetlana Pärnsalu Vähihaigete Ühingust pidas loengu „Kuidas meelerahu saavutada“, Rehabilitatsiooniühingu OÜ korraldas oma vastuvõtu, toimus Järvamaa Vaegkuuljate Ühingu üritus.
Teave Paide Eakate Päevakeskuse kohta: paide@pstk.ee, tel.
53404750, Paide, Lai tn.33.
Maimu Lomp
Tegevusjuhendaja

Kirikukella korjandus kogub hoogu juurde

Korjandusest

kirikukella renoveerimiseks on
osalenud sajad
linnakodanikud.
Tänaseks on kirikus toimunud kaks
kontserti. Esimene
spetsiaalselt korraldatud toetuskontsert
Paide meeskoorilt,
Paide Gümnaasiumi
poistekoorilt ja tütarlaste ansamblilt läks
täissaalile ning korjanduskastidesse annetati heldelt. Ka teine, jüripäeva raames
toimunud kontsert
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise
Naiskoori ja Järvamaa tütarlastekoori
esituses andis arvestatava tulemuse. Projekti toetavad üritused kirikus kindlasti
jätkuvad. Täna võime juba teatada, et kindlalt toimub huvitav kontsert
Arvamusfesivali raames, mille kogu piletitulu läheb kella tarbeks. Üles
astuvad Jassi Zahharov ja PPA orkester. Jätkub ka annetuste tegemine
koguduse pangakontole ja täna avaldamegi nende inimeste nimed (9.
mai 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. Jätkuvalt ootame uusi annetusi (siia võiks kirjutada siis kas panga rekvisiidid
või siis avalda uuesti see üleskutseplakat, kus kõik vajalik kirjas). Rahaliselt oleme tänaseks ületanud kuue tuhande piiri, projekti maksumus on
kümme tuhat eurot. Aitäh: 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!
Paide Loomakliinik jätkab lemmikloomade vastuvõttu endises asukohas, Prääma teel asuvas endises veterinaarkeskuse hoones, Mõisa tee
2, E- R kl 10.00-12.00, lisaks T kl 16.00-17.00 Muudel aegadel vastuvõtt
kokkuleppel.
Loomaarst Raivo Raja 5209089
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Paide Gümnaasiumi uudised
Kogusime üle 30 tonni vanapaberit

Aastaid on Väätsa Prügila korraldanud vanapaberi kogumist kampaaniana, et teadvustada lastele
prügi sorteerimise vajalikkust. Sel aastal kampaaniat kahjuks ei korraldatud, kuid meie tahtsime
ikkagi näidata oma teadlikkust ja loodussäästlikud olla.
Selleks toimus meie koolis 29. märts - 29. aprill vanapaberi kogumine. 6.b õpilased pidasid koguste
kohta arvestust, et hoida kogumisõhinat kõrgel. Kooli koridorides oli võimalik vahekokkuvõtetel
silma peal hoida. Enamus vanapaberist viidi otse Väätsa prügilasse. Kampaania viimasel päeval oli
võimalus vanapaberit ära anda ka kooli sisehoovis. Täname kooli poolt Väätsa Prügilat, kes oli nõus
ühel korral oma auto meile appi saatma.
Sisehoovis toimus 3 tunni jooksul tõeline melu, mille käigus sai autosse kaalutud ja tõstetud 5600
kilo makulatuuri. Kui eelmisel aastal kogusime rekordilised 35 tonni, siis sel aastal oli lõpptulemus
ligi 31 tonni. Kõige rohkem - 5218 kg kogus 7.b klass. Kiidame kõiki lapsi ja lapsevanemaid, kes
kampaaniaga kaasa tulid. Tähtis ei ole suured kogused, vaid loodussäästlik mõtlemine. Kes vanapaberit kogub, see loodust säästab!

õpetaja Anne Toomistu ja klaverisaatja Siret Heinaste. Konkursi kohustuslikud laulud olid valitud
Riho Pätsi koorilaulude kogumikust.

Kairit Wirth
Klassiõpetaja

Paide Gümnaasiumi õpilased Kreekas

5.A klass edukas Eesti meistrivõistlustel pranglimises

Läbi kogu kooliaasta on Miksikese veebikeskonnas toimunud pranglimise meistrivõistlused. Mitmed meie kooli õpilased on agaralt selles ka osalenud. 5.a klassile on järjekindel harjutamine toonud häid tulemusi. Järvamaa finaali pääses sellest klassist koguni 16 õpilast. Eesti meistrivõistluste
lõpptulemused rõõmustavad aga eriti. 5. klasside arvestuses on 5.a klass vabariigis 5. kohal. Individuaalselt on Cevin Liivat Järvamaa kolmas pranglija ja Eestis 20. kohal. Rainer Ainomäele kuulub
Järvamaal 4. ja vabariigis 28. koht.

11. klassi õpilastel Egelyn Ojal ning Stella Themasel õnnestus tänu rahvusvahelises ERASMUS
Route projektis osalemisele veeta nädal aega Kreekas. Projektis osalevad Eesti, Kreeka, Rootsi ja
Portugali õpilased ning õpetajad. Seitse päeva veedeti Ateenast 50 km kaugusel sadamalinnas Pireuses. Tüdrukud osalesid ka pagulasteemalisel debatil, kus arutati immigrantidega seotud negatiivseid
ja positiivseid külgi. Nädala teisel poolel õnnestus näha ka pagulaslaagreid, mis olid üles seatud sadamapiirkondadesse ja vanasse lennujaama. Samuti õnnestus rohkem teada saada kohalikust koolielust. Stella ja Egelyn osalesid ka ettevõtlusteemalistel ettekannetel, kus neiud tutvustasid Eestit,
Paide Gümnaasiumi ning oma õpilasfirmat. Kokkuvõttes andis selline õppereis ohtralt uusi kogemusi ning avardas silmaringi. Tüdrukuid saatsid Jüri Kaugerand ning Helen Trug.

Teeme ära talguga kooli seinad värvidesse! 

Poistekoorile konkursilt II koht

Siiri Sitska
Klassijuhataja

Teeme Ära talgute raames registreeris enda talgud ära ka kooli Õpilasesindus. Noorte eesmärgiks oli
joonistada kooli kolmanda korruse seintele ainetele vastavaid joonistusi, et muuta koolikeskkond
kirevamaks ja rõõmsamaks. Kuigi nähtavad muudatused toimusid alles eelmisel reedel, oli tehtud
ka eeltööd. Mida joonistada? Kuhu joonistada? Kuidas joonistada? Enne tööde algust, räägiti läbi
plaanitud joonistused ka õpetajatega, sest kool on ka nende töökeskkond. Pärast omavahelisi kokkuleppeid hakati reedel tõsist tööd tegema!
Esiteks tuli projektorit kasutades kanda hariliku pliiatsiga seintele joonised ning alles siis värvida.
See kõik võttis aega, aga hea muusika ja veel parem seltskond andsid kõigile motivatsiooni töötada
koolimajas veel hilistel õhtutundidelgi.
Nagu eelnevalt mainitud
tulenes joonistus sellest,
mis klassi juures ta paiknes.
Matemaatikaklassi juures
numbrid, ajalooklassi juures skeem kooli ajaloost,
alates aastast 1909 jne.
Kahe päeva jooksul käisid
Paide Gümnaasiumi talgutel üle 20 noore. Õpilaste muljed olid järgmised:
“Seltskond oli tore ja igav ei
hakanud”, “Huvitav ja lahe
kogemus”, “Äge oli”, “Tuli
olla väga täpne ja ettevaatlik, kuid vaatamata sellele
oli tore”. Nüüdseks on tööd tehtud, millega ise väga rahul oleme. Juba mõtleme, mida järgmisel
aastal teisele korrusele joonistada!
Huvijuht soovib tänada kõiki talgulisi: Birgit Sitska, Kaarel Siimut, Paula Kivimäe, Daiana Hanna
Madjar, Elsbeth Heinaste, Regina Peržinski, Berta Kelder, Frank Gennert Osula, Johanna Laura
Trug, Germo Aabla, Samuel Ehman, Heleri Arro, Merily Aare, Damaris Ly Tambla, Kirsi Rebane, Rauno Uusleer, Kaarel Vene, Heidy Heleen Trug, Ingre Tammik, Hans Artur Ehman, Kenzo
Brauer, Teele Lotte Trug. Paide Gümnaasiumi ajalooseina kujundas Marti Kingisepp.
Samuel Ehman ja Kirsi Rebane
Paide Gümnaasiumi õpilased

Lastekoor võitis vabariiklikul konkursil III koha

Aprillis Rakveres toimunud VI vabariikliku lastekooride konkursi võitis meie kooli lastekoor Bkategoorias III koha. Eesti Kooriühing tunnustas meie koori ka eripreemiaga kohustuslike laulude
parima esituse eest. Ära märgitud sai ka koori tubli solist Elizabeth Lindjärv. Meie kooli dirigent on

Kooli poistekoor saavutas Eesti Meestelaulu Seltsi VIII poistekooride võistulaulmisel B1 kategoorias II koha (preemiaga 150€), kusjuures I kohta välja ei antudki. Poiste dirigent on Malle Nööp ja
klaverisaatja Tea Saar.

Vabariikliku geograafiaolümpiaadi võitis Kaarel Siimut

Mai alguses võis Paide tänavatel näha kümneid noori, kes kaardi ja kompassiga ringi liikusid, Vallimäel midagi mõõtsid ja joonistasid, sest Paide Gümnaasium võõrustas 6.–7. mail vabariikliku
geograafiaolümpiaadi finaalist osavõtjaid. Kui enamasti toimuvad olümpiaadide finaalid Tartus
või Tallinnas, siis geograafiaolümpiaad jõudis esmakordselt ajaloos Paidesse.
Võisteldi neljas vanuserühmas. Finaalvooru kutsuti kõigi vanuserühmade peale kokku 100 piirkonnavoorude üldise paremusjärjestuse parimat geograafiatundjat.
Kõige põnevam oli maastikuvõistlus, kus õpilased lahendasid erinevaid ülesandeid Paide linnatänavatel ja Vallimäel. Näiteks tuli põhikooliõpilastel läbida kindel marsruut linna põhikaardi
ja asimuudi abil, silma järgi vahemaid ja kõrgusi hinnata, Vallimäel kaitsevallide nõlva kallet ja
kõrgust määrata jne. Gümnasistid pidid toime tulema planeeringuülesandega, kus ja kuidas võiks
Paide linnas kulgeda kahe kilomeetri pikkune kultuurirada, otsustama ja põhjendama huviobjektide valikut, eristama linnaruumi arenguetappe, linnaosade funktsioonide ajaloolisi muutusi
ja mõjutegureid. Gümnaasiumiastme võitjaks tuli ja TÜ Teaduskooli I järgu diplomi saavutas
meie kooli abiturient Kaarel Siimut, kes koos järgmistele kohtadele tulnud Hugo Treffneri Gümnaasiumi kolme õpilasega esindavad Eestit augustis 13. rahvusvahelisel geograafiaolümpiaadil
Hiinas Pekingis. Õpilased ja õpetajad jäid kogu ürituse ja päikeselise Paidega väga rahule, lisaks võistlusele tutvuti Paide avastusrajaga, Keskkonnaameti keskkonnahariduse bussiga, osaleti
maastikumängus ja keskkonnateemalistes töötubades.
Elbe Metsatalu
Paide Gümnaasiumi geograafiaõpetaja

Paide linn tänab jüriööjooksu korraldajaid ja
kaasaaitajaid:

Espak Paide
Pizzakiosk
Rakvere Teater
Kesk-Eesti Tre raadio
Paide Kultuurikeskus
SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus
SA Ajakeskus Wittenstein

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Paide Linnaleht

nr. 5 (231) 18. mai 2016

5

Kilde Paide Ühisgümnaasiumist
Noored avasid fotonäituse

Sellest sügisest õpinguid alustanud fotograafia valikaine õpilased on jõudnud esimese näituse avamiseni. 19. aprillil avati Paide ühisgümnaasiumi fotograafiakursuse õpilaste näitus „Järvamaa enne ja nüüd“. Näitust saab näha kuni 3. juunini
Paide Vallitornis.
Näituse avamisele olid kohale tulnud ka juhendaja Andrus Kopliste, muuseumi
esindaja Ründo Mülts, Paide linnapea Siret Pihelgas ning direktor Kersti Laastau.
Lisaks oli üritust oma silmaga kaema tulnud fotograaf Rene Viljat. Esines 2.a klassi
ansambel, juhendajaks Piret Järvet. Ründo Mülts tänas kõiki noori fotograafe ning
lisas, et koostöö muuseumi ja kooli vahel kindlasti jätkub. Õpilased said endale
muuseumi poolt tänutäheks väikse meene ja võimaluse paari lausega öelda, mis see
kogemus neile andis. Peamiselt toodi välja, et keeruline oli üles leida õiget nurka
pildistamiseks, aga üleüldine kogemus oli hea.
Kõik tunnistasid, et vanade fotode uuesti pildistamine on keeruline. Viljat rääkis,
kuidas tihti ei leitagi õiget kohta mida pildistada või polegi enam mõnda maja olemas. Kogu see projekt sai aga alguse juba novembris, mil fotograafiaõpilased käisid
Järvamaa muuseumis kuulamas loengut fotograafia ajaloost. Sellesama loengu lõpus said kõik noored fotograafid endale kodutöö. Nimelt anti neile kätte vanaaegne foto mõnest Järvamaa kohast ning nende ülesanne oli koht üles leida ja sellest
tänapäevane variant teha. Peale pildistamist tehti fotodele järeltöötlus. Pildid anti
üle muuseumile, kus saadeti pildid trükki ja valmistati ette näitus.
Birgit Mallas

PÜG noored arendavad oma keskkonnateadlikkust

huvitegevusega; Romet Jürgenson abivalmis ja heatahtlik noormees, kelle kaasabil
valmis Paidesse skatepark. On alati sõprade ja kaaslaste jaoks olemas abistades neid
erinevates ettevõtmistes – videokonkursid, ennetuskampaaniad. Kersti Mikutaite
on 4. klassi tüdruk, kelle igapäeva ellu mahuvad laulmine, näitlemine, muusikakool, on hea joonistamisoskusega rõõmsameelne noor. Sellel aastal võitis Kersti Järvamaa laste lauluvõistluse ning esindab Järvamaad „Laulukarusellil“.

Kolmandad suveolümpiamängud Antiik – Kreeka stiilis

31. mail hingab taas meie koolipere olümpiamängude teemadel ning sedakorda
siis Antiik – Kreeka stiilis, et tutvustada noortele, kuidas kõik alguse sai, millised
olid tolleaegsed alad ja milline näeb välja Kreeka kultuur. Kooliolümpiamängud
on õpilasi ja õpetajaid ühendav innustav ja arendav spordipidu, mis järgib nii oma
vaimsuse, sisu kui ka rituaalide poolest Olümpiaharta põhimõtteid. Meie koolis
toimuvad need juba viiendat korda, vaheldumisi suve- ja taliolümpiamängudega.
Lisaks toimuvad erinevad viktoriinid, Eesti Spordimuuseumi loengud, plakatite
meisterdamine ning klasside ettevalmistused spordipeoks.
Meie spordipidu saab alguse 31. mail kell 9:oo avatseremooniaga Paide Vallimäelt, kust ühise rongkäiguna liigutakse edasi oma kooli staadionile. Just seal saavad toimuma klasside vahelised jõukatsumised, kus õpilastel võimalus katsetada
ise, kuidas tuleb välja kaarikuvõistlus või võistkondlik maadlus või kilbijooks jne.
Ühesõnaga päev täis sporti, teineteise toetamist ning toredaid elamusi!
Marika Kuusik
huvijuht

„Äratus“ tõi koolile tunnustust

6. mail Aravete kultuurimajas toimunud maakondlikul teatripäeval pälvisid Ühisgümnaasiumi noored näitlejad parima lavastuse preemia. Trupp Maski Taga esitas
ühistööna valminud etenduse „Äratus“, millega esineti ka Saaremaal kooliteatrite
festivalil. Žürii arvates oli see konkursi parim lavastus. Žürii liige Viiu Paljak tõstis
esile noorte mängulusti ja sõltuvuse probleemi huvitavat käsitlust. Marju Mändmaale omistati parima lavastaja ja üllataja-preemia kahe eriilmelise lavastuse eest.
Peale kooli trupi juhendas ta ka kultuurikeskuses tegutsevat Huviteatrit. Meie noored olid hommikul esimesed esinejad ja Marju Mändmaa pidas nimetamisväärseks, et varasele ajale vaatamata suutsid näitlejad end kokku võtta ja särada. „Kuna
lava oli väike, siis oli suur oht aksidesse koperdada, aga trupp ei teinud seda,“ selgitas ta. Eriti tõstis Mändmaa esile Katarina Permani, kes on selle aasta jooksul palju
arenenud ja julgemaks muutunud. „Tema lavaroll nõudis suurt eneseületust, millega Katarina sai väga hästi hakkama,“ lisas õpetaja.
Anne Kivimäe

Saladused said avalikuks...
Vasakult Janno Ronaldo, Aleksandra Lisette, Karl Romet ja Genno probleemi lahendamas. Foto: Maarika Männil

Alates 2. maist käivad meie kooli õpilased klasside kaupa Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekti kaudu erinevatel õppekäikudel. Algklassid ning vene osakonna lapsed külastavad Elistvere looduskeskust, Tallinna botaanikaaeda, Energia
Avastuskeskust ja Tartu Ülikooli loodusmuuseumi. 5.-7. klassidel toimuvad õppepäevad Endla looduskeskuses ja Energia Avastuskeskuses, 8.-9. klassidel aga Sagadi
looduskoolis ja Soomaa looduskeskuses. Gümnaasiumiastme noored õpivad Tallinna TÜ Särghaua õppekeskuses ja Elistvere looduskeskuses.
Viimased õppepäevad toimuvad vahetult enne õppetöö lõppu 2. juunil.
Projekt on üks 530-st, mis selle aasta esimeses taotlusvoorus toetuse sai. Kokku panustab KIK õpilaste loodusharidusse 1,8 miljoni euroga.
Anne Kivimäe

Päikesekillud 2016

12. mail toimus koolis tänuüritus „Aasta Gala 2016“, kus tunnustati tublimaid
noori, õpetajaid ja meie toetajad, kes oma vastutulelikkuse ja suure südamega on
aidanud kaasa huvitegevuse heaks toimimiseks. Sel aastal seati üles 18 nominenti,
keda esitati klassikaaslaste, õpetajate, huviringide juhendajate ja koostööpartnerite
poolt.
2016 laureaadid:
9b klassi noormehed Remy Grazer, Karl-Erik Hermann, Romet Jürgenson, Erich
Kutsar, Kaspar Laanso, Mehis Neem, Sander-Siim Pihelgas, Rauno Vaarma, kes
omal initsiatiivil ning toetajate toel said loodudu lühifilmid „Läbimõtlemata vargus“ ja „OÜ Turvaline Kodutee“; Karolina Anvelt, kelle kohusetundlikus, abivalmidus ja aktiivsus väärib tunnustamist ja eeskujuks olemist; Emili Liis Osula
rõõmsameelne tüdruk, kellel jagub aega õppetöö ja kergejõustiku treeningute kõrvalt olla tõeline sõber – toetav , mõistev ja suure südamega; Jaagup Lööper töökas
ja sihikindel noormees, kelle vaikse oleku taga on edukad osalemised olümpiaadidel ja korvpalli võistlustel ning toimetamised kooliraadio ja võistluste kohtunikuna; Johanna Tuisk, sõnapidaja, aktiivne, sihikindel ja konkreetse olekuga neiu
suudab ja teeb palju – toimetab kooli õpilasesinduses, Paide linna noortevolikogus
aseesimehena ning vabatahtlikuna erinevatel messidel, noorteüritustel ning sündmustel; Sabine Krais aktivist koolis ja koolivälises tegevuses. Neiu, kes leiab kõigeks aega – õpib hästi, osaleb Paide linna Noortevolikogu töös, laulab, tantsib ja
näitleb. Kõike tehes jääb veel aega ka sõprade jaoks ning kooli õpilasürituste korraldamiseks; kuldse häälega Keitlin Jüristo on alles 3. klassi tüdruk, kuid saavutanud
juba palju, kes on hoogsalt kiikuma pannud kohaliku lauluvõistluse „Lauluhäll“ ja
tiirelnud Eesti Televisiooni saates „Laulukarusell“, kuhu sai ta pääsu ka 2016/2017.
aastaks. On usin õppija, julge ja hakkamist täis ning väga abivalmis ja viisakas; Kelly Nägelik ülitubli õppur aga lisaks ka paljude huvialadega noor inimene, kes saab
hakkama kõigega – osalemisega matemaatika olümpiaadil, males või siis hoopis

Juba kolmandat aastat on kooli lauljad, tantsijad ja näitlejad toonud kevaditi
lavale muusikalisi etendusi. 2014. aastal etendati “Oma kooli muusikal”, 2015.
aastal muusikal “Kuula mind” ning sel aastal kandis muusikaline etendus pealkirja “Paide Ordulossi saladus”. Muusikalised etendused on saanud kooli uueks
traditsiooniks, mida väga oodatakse ning millega tähistatakse lõppevat kooliaastat. Seekordne etendus tõi vaatajateni muinasjutulise loo ammustel aegadel
Paide ordulossis toimunust, mille keeristesse satub ka Tallinnast Paidesse külla
tulnud tüdruk. Tüdruku hoolimatus, üleolevus ning negatiivne suhtumine ajaloosse viivad ta aga olukordadesse, mille läbielamine avardab tema silmaringi
ning muudab arusaamu. Muusikalis osalesid mudilaskoor, laste- ja segakoor,
6. klassi ansambel, 1. klassi tantsijad (juh. Annely Põder), 5. klassi tantsurühm
“Päikeselapsed” ja 7.-9. klassi tantsurühm “Seltskond” (juh. Kätlin Merisalu),
noorterühm “Tantsuwägi” (juh. Tiiu Vellama) ning näiteringi “Meeleolu” ja
“Maski taga” noored näitlejad (juh. Marju Mändmaa). Libreto kirjutas Marju
Mändmaa ja laulude tekstid Kaari Sillamaa. Peaosades mängisid Sabine Krais,
Markko Sunni, Katarina Perman, Helena Mägi, Rauno Emmar, Hele – Riin
Raba, Sigrit Lausvee. Oli taas tore kogemus ning meeldiv emotsioon! Fotod:
Andrus Kopliste
Marika Kuusik
huvijuht

Tüdrukute
suvepäevad Paides
E

smakordselt toimub Paides
12-14-aastaste tüdrukute suvepäevad, kus õpitakse professionaalide käe all tantsimist,
joogat, kirjutamist, ilumaailma
põhitõdesid, ehete tegemist ja
tervislikku toitumist.
Selles vanuses tüdrukud hakkavad
maailma uutmoodi nägema - nad pole enam lapsed. Läbi raamatu “Naiseks
olemise kunst” tuli idee ja inspiratsioon
suunata tüdrukuid naiseks kasvamise
teel. Ise ma aga kõike ei oska ning otsustasin appi kutsuda oma ala professionaalid, kes annaksid tüdrukutele nippe ja
juhiseid eduka igapäevaelu toimimiseks
või lihtsalt avardaks silmaringi. Kunagi
toimis Paides sarnasel põhimõttel esteetikakool Monlii, kuid praegu minu teada selliseid teadmisi keegi edasi ei anna.
Suvepäevadel on iga päev samadel
kellaaegadel erinevad tegevused, hommikupoole aktiivsemad ja pärastlõunal
rahulikumad. Aktiivseid tegevusi õues,
tantsimist ja joogat õpetavad Kristel Päll,
Helit Seljamaa, Siiri Vene ja Triin Suur.
Õpitubades jagavad teadmisi loovkirjutamisest Getter Orusalu, saviga voolimisest Klaire Sillar, kuidas enda välimuse
eest hoolitseda õpetavad ja juhendavad
Jane ja Natali Türi Ilupaviljonist, lahedaid kristallidest ehteid tehakse koos
Marili Kõivuga, õige toitumise põhitõed
koos huvitavate näkside valmistamisega
saavad selgeks toitumisnõustaja Tuuli
Taimuri juhendamisel Nutrilligent OÜ
meeskonnast ning psühholoog Svetlana
Pärnsalu tuleb rääkima enesearmastamisest ja viib ka läbi kunstiteraapia harjutusi. Täpsem info ka Facebookis märksõnaga Tüdrukute Suvepäevad!
Triinu Oraste
korraldaja

Paide Sookure Lasteaed võtab tööle
lasteaiaõpetaja
Vajalik eelkoolipedagoogika alane
kõrgharidus
Sooviavaldus ja CV saata 7. juuniks
Paide Sookure lasteaeda, Paide Soo
16, 72714 või e-mailile direktor@sookure.edu.ee. Info telefonil 38 50770
Tööle asumine 10. augustist 2016.a
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„Arvamusfestival pakub
igaühele midagi!“
Paide on Arvamusfestivalile koduks olnud tema sünnist saati.

Milline peab olema linn, et seal võiks korraldada suve üht ägedaimat üritust?
Kuidas on festival mõjutanud vaikset ja rahulikku paigakest Eestimaa südames?
Sellest ja muustki põnevast vestlesin Paide linnapea Siret Pihelgasega.
Millised on Paide plussid festivalipaigana?
Esiteks muidugi see, et asume Kesk-Eestis ja igalt poolt on ühtemoodi hea meie
juurde tulla. Lisaks on kindlasti suureks plussiks, et linn on väike ja kompaktne.
Esialgu toimus festival vaid Vallimäel, mis mahutab palju. Tänaseks oleme laienenud ka kesklinna, kuid seegi asub Vallimäest vaid mõne sammu kaugusel. Erinevad teemaalad, ööbimiskohad, võimalus lihtsalt linnas ringi uudistada – kõik on
käe-jala juures.
Paidel on juba mitu aastat kogemust. Mida peaks linnanana kindlasti meeles pidama, et korraldada nii suurt üritust?
Tähtsaim on kindlasti kogukond ja see, et omavaheline koostöö sujuks. Siis
võiks ka Arvamusfestivali korraldada igal pool. Nii mastaapse ettevõtmise puhul
on inimesed kõige alus. Seetõttu ongi väga tore, kui leidub palju vabatahtlikke,
kes kõigest hingest püüavad ja on valmis ka muu elu ja töö kõrvalt endast 100%
andma, et festival õnnestuks. Väga paljud Arvamusfestivali vabatahtlikud on pärit
siitsamast kohapealt ning kui üks festival lõpeb, istutakse kohe kokku ja hakatakse
mõtlema, mida järgmisel aastal teha.
Mida festival teie linnale annab ja kuidas seda arendab?
See, et festival siin Paides toimub, on linnale tõsine kingitus, ilma naljata.
Kui muidu võib-olla inimene Paide linna ei sattunud või ei olnud tal põhjust
tulla, siis tänu Arvamusfestivalile on väga paljud inimesed Paide enda jaoks avastanud. Hea on näha, kuidas noored pered uudistavad nende paari päeva jooksul
meie vanalinna unarusse jäetud maju ning ütlevad, et just siin ongi see õige hingamine ja koht, kuhu nad tahaksid oma kodu rajada.
Pluss muidugi see, et kohalikud ettevõtted – just söögikohad ja poed – teenivad
sel ajal rohkem kui võib-olla terve aasta lõikes kokku.
Festivalilt saab alguse ka väga palju häid ideid, millest mitmed just Paides ja
kogu Järvamaal realiseeruvad. Näiteks eelmisel aastal sündis mõte luua Paide oma
linnateater. Praeguseks hetkeks oleme juba leidnud noored inimesed lavakunstikoolist, kes mõtlevad, kuidas alustada, missugune see linnateater peaks olema,
mida kogukond sellest võidab, kuidas see noori kasvatab ja nii edasi. Ühesõnaga,
eelmisel aastal sai käima lükatud väga suur projekt. Paide linnateater sünnib juba
2017. aastal ning alustab tööd 2018.
Kas on ette tulnud ka kitsaskohti või üllatusi, millega pole osanud arvestada?
Pisiasju ikka tuleb ette, see on paratamatu. Olgu küsimus siis elektrivõimsuses,
internetiühenduses, prügiveos või milles iganes. Aga kõik on lahendatav. Suuri
apsakaid juhtunud ei ole ning iga aastaga oleme jälle targemad.
Mida sel aastal kindlasti teisiti teete kui eelmisel?
Näiteks tean, et eelmisel aastal ei õnnestunud väga liikumispuudega inimeste
ligipääs Vallimäele, aga sel aastal on see kindlasti paremini korraldatud.
Mida ütlete teistele linnadele, motiveerimaks neidki nii julgeid samme ette
võtma ja suuri asju korraldama?
Mõelda tuleb suurelt. Ei tohi karta utoopilisi ideid, vaid tuleb nendega kaasa
minna ja anda inimestele võimalus tegutseda. See tasub end sajakordselt ära!
Miks soovitate teie sel suvel Arvamusfestivalile tulla?
See on keeruline küsimus, sest ise olen igal aastal käinud ja ei oskaks mõeldagi,
et ei läheks. Raske on midagi konkreetset välja tuua, sest usun, et seal on kõigile
midagi.
Festival on tohutu kiirusega edasi arenenud ja on isegi heas mõttes hirmuäratav
mõelda, et kuhu edasi. Arutelulavasid on nii suur valik, et iialgi ei saa tekkida olukorda, et pole midagi huvipakkuvat kuulata.
Vabas õhkkonnas olulistel teemadel arutlemine annab endalegi uusi mõtteid ja
paneb ehk mõnelegi asjale teistpidi vaatama. Kui kogu aeg ei viitsigi kaasa mõelda,
võib lihtsalt oma mõtteid mõlgutada või koos mõnusalt vaba aega veeta. Positiivsest emotsioonist, mille sealt saab, jätkub tükiks ajaks, ja kui see otsa saab, hakkad
järgmist korda ootama!

Uute õpilaste vastuvõtt 2016/2017 õ/a.
Paide Muusikakool ootab õppima muusikahuvilisi lapsi.
Koolis saab õppida järgmistel erialadel: akordion, klaver, viiul, löökpill, kitarr, kirikuorel, rahvamuusika – lõõts ja kannel, puhkpill
- flööt, klarnet, trompet, tromboon, tuuba,
saksofon ja metsasarv.
Kooli sisseastumiseks tuleb läbida muusikalised katsed. Palume ette valmistada ühe laulu
omal valikul. Muusikakoolis õppimine on tasuline. Paide linna õpilaste õppetasu kuus on 19,17 eurot.
Konsultatsioon sisseastujatele on 26. mail kell 16.00 – 18.00 (kl
16.00 - 17.00 saab tutvuda muusikakoolis õpitavate pillidega).
Konsultatsioon on soovituslik lapse huvides, et sisseastumiskatsed edukalt sooritada.
Uute õpilaste vastuvõtt toimub 31. mail kell 15.00 - 18.00
Ootame lapsi ka eelkooli. Eelkooli eesmärk on arendada laste
muusikalisi võimeid, lauluoskust ja loovust. Eelkooli on soovitav astuda 5 – 7-aasta vanuselt, soovi korral hiljem. Eelkooli õppetasuks
on 13 eurot kuus.
Lisainfo tel: 38 51 766, 38 50 211
Muusikakooli lõpuaktus - kontsert on 27. mail kell 17.00.

Paide Linnaleht
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Laura tõi Paidesse tükikese Hispaaniat

P

aide lasteaedades on aastajagu töötanud EVS
(Euroopa Vabatahtlik Teenistus) vabatahtlik Hispaaniast, Laura Garcia.
Tänaseks on tema põnev vabatahtlikuelu läbi saanud ning ta
tagasi koju lennanud. Olgu etteruttavalt öeldud, et oma elu Paides
nautis ta väga ning ta tahab siia koguni tagasi tulla. Loodame, et tal
see õnnestub! Enne äraminekut tegi Laura kokkuvõtte oma Paideelust ja rääkis veelgi üht-teist, millest võime õppida.
Tean, et oled Hispaaniast, aga rohkem väga mitte
Minu pere, ema-isa, vend ja mina, elame külas nimega Los Prados, see on Ronda linnast 8 km kaugusel Malaga provintsis, kus
on rahulik ja palju koduloomi. Ma olen pere noorim ja minu vanemad on alati aidanud nii mind kui ka mu venda kõikides asjades.
Hindan mu vanemate suuri jõupingutusi, et ma sain õppida 5
aastat ja sain kraadi geograafias, sest ilma nende rahalise toetuseta
oleks see olnud võimatu. Olen osalenud ka ühel keskkonnakaitsealasel kursusel Genovas Itaalias Erasmuse programmi kaudu. Mu
vanemad on parimad, nad on väga töökad ja ranged, aga armastavad ja siirad. Nad on abistanud meid oma nõu ja jõuga meie parema tuleviku nimel. Ja muidugi, kui ma olen kodust eemal olnud,
on nii mu vanemad kui ka vend mul kogu aeg meeles.
Märtsi lõpus oli mu ema sünnipäeva ja ta ütles mulle, kui ma
naasen Eestist, tähistame seda kõik koos. Siinkohal on sõnad liigsed, sest ma ei mäleta aega, ilma et ma muutuks emotsionaalseks
– minu ema on parim, mis mul on. Ja muidugi mu isa ja vend on
ka mul kogu aeg meeles.
Kodus püüame kõik koos süüa õhtust vaadates mingit saadet
televiisorist ja pärast, mis on kõige tüüpilisem Hispaaniale näksime pähkleid ja kuivataud puuvilju (naerab).
Mulle meeldib jalgrattaga sõita või „hängida“ koos sõpradega
basseinis, käia riideid ostmas või külastada sugulasi.
Kuidas sa Paidesse oma vabatahtlikku tööd tegema sattusid?
Vahetult enne Eestisse tulekut töötasin geograafina Rondas, aga
mu leping lõppes ja otsustasin läbida EVS-i, et lihvida oma inglise
keele oskust ja tundma õppida erinevaid kohti maailmas. Otsisin
internetist ja leidsin selle projekti Paides. See tundus huvitav olevat
ja otsustasin saata oma CV ja motivatsioonikirja, sest mul polnud
midagi kaotada.
Minu üllatuseks vastati mulle juba kaks päeva hiljem ning pakuti Skype`i intervjuud. Ja nädal hiljem, 1. mail 2015 pärastlõunal saabusin Paidesse!
Tahan tänada Margit Udamit usalduse eest, kes esitas mulle sellise väljakutse, ja kõiki inimesi, kes tegid minu töötamise Eestis
võimalikuks, tänan Ele Ennu – Paide lasteaia direktorit ja personali PAIde Lasteaias. Ja muidugi tänan oma Paide perekonda Elo
Öösalu ja Janar Oldet, sest suure armastusega võõrustasid mind
oma kodus, keda nad alguses ju ei tundnud.
Kuidas sulle Eesti ja Paide alguses meeldis?
Eesti on väga tasane ja ilusa loodusega maa, minu jaoks oli see
väga positiivne ja väga muljet avaldav. Tänu nii laugele maastikule
võisin ma osaleda jalgrattavõistlustel või külastada rohkem kohti,
kuhu oli rattaga parem sõita.
Mulle väga meeldib Paide, sest see asub Eestimaa südames. Siit
võib minna väga lihtsalt Tallinnasse, Tartusse, Pärnusse, Viljandisse ja saartele, pole pikki vahemaid. Paides on palju erinevaid
teenuseid pakkuvaid asutusi, nagu näiteks haigla, kultuurikeskus,
noortekeskus, raamatukogu, supermarketid, kauplused, ujula,
spordihoone, peosaal, mitu lasteaeda, mitu kooli ja kohti, kus saab
lõunasööki (väga oluline noortele :) väga soodsa hinnaga.
Mida tööd sa Paides siis tegid?
Peamiselt õpetasin lasteaialastele hispaania keelt. Iga päev pärast
lõunat tegin ka põnevaid asju. Esmaspäeviti tegelesin käsitööga,
koos heade kaaslastega ja suurepärase õpetaja Malle Keraga, keda
kõik imetlevad. Ta teab kõike ja tal on kannatust asju selgitada.
Teisipäeval ja neljapäeval käisin basseinis vesiaeroobikas - nautisin seda väga. Trennikaaslased olid sõbralikud ja toredad. Muidugi
tahan ma tänada treenerit Merle Vantsi, tema kiindumuse ja headuse eest. Ta on meister! Kolmapäeval, reedel ja pühapäeval käisin
ma aeroobika teises rühmas – seegi oli väga hea. Tänud Siiri Venele tema aja ja kiindumuse eest!
Ja nädalavahetustel meeldis mulle olla rahus, aga kui kutsuti, siis
käisin külas või kohtusin sõpradega.
Kui erinevad on Eesti ja Hispaania lapsed?
See on keeruline küsimus, üldiselt, tuleb tõdeda, et kui tegemist on suurte Hispaania linnadega, ja kui vanemad on tööasjadega seotud, siis on Hispaania lapsed siiski rohkem istuva eluviisiga
ja veedavad rohkem aega toas, näiteks mängides videomänge või
vaadates multikaid, selle asemel, et mängida õues. Ma arvan, et
Hispaania lapsed on rohkem väljendusrikkamad, emotsionaalsemad ja sõbralikumad uute laste suhtes, kes tulevad rühma või klassi juurde. Aga tänane olukord on muutumas.
Kuidas sulle meeldis Paide lastega töötamine?
Meeldis! See aasta on olnud igal viisil väga rikastav minu jaoks.
Mul on olnud võimalus õppida ja arendada ka muid omadusi.
Kõik lapsed on erinevad teineteisest, mõned on arad, teised on

nagu „šarlatanid“, mõned õrnema närvikavaga, teised on väga hellad, ühed on väga vaiksed, teised naeravad palju ... ma olen näinud
palju erinevate omadustega lapsi. Siinsed lapsed mängivad palju.
Lastele meeldib mängida liivakastis ämbrite, rehade ja muude
mänguasjadega, teised sõidavad jalgratastega, talvel kelgutatakse
või viimasel ajal on lastele meeldinud minuga jalgpalli mängida.
Loodan, et kõik lapsed saavad jätkata edaspidi õppimist ja arendada oma isiklikke omadusi. Ja võib-olla varsti näeme. Kui olen jälle
tagasi, teen kõigile suure kallistuse! Ma tahan rõhutada, et kõik
lasteaia õpetajad tegid minu siinviibimise hõlpsamaks ja nad armastavad lapsi väga palju.
Mis sulle Paides meeldib?
Külalislahked Paide elanikud. Olen väga õnnelik, et mind ümbritsesid inimesed, kes olid alati nõus mind aitama kõiges, mida ma
vajasin. Jalutuskäigud ja pikemad rännakud, et õppida paremini
tundma Paidet ja ümbritsevat. Siinkohal üks naljakas lugu: 22. ja
23. aprillil osalesin Rassi- Padise-Paide 144 km pikkusel jalgrattamatkal ja mul on anda minu kõige siiramad tervitused kõigile seal
osalenud inimestele (enamik neist olid vanemad kui mina), kes lõpetasid matka üllatava energiaga, sest mina pidin panema mängu
kõik oma jõuvarud, et lõpuni jalgratta seljas sõita.
Mulle meeldib, et ümber Paide on palju järvi, kuhu minna ja
kus veeta sõpradega aega. Ja veel üks naljaks lugu: ma ei ole kunagi
enne olnud külmunud järvel ning see oli üks põnevaim ja emotsionaalseim kogemus sõita jalgrattaga paar ringi järvejääl.
Mis sulle Paides ei meeldi?
Minu arvates on Hispaania toit mitmekesisem ja maitsvam kui
Eestis. Kuigi pean tunnistama, et kohupiimakreem on maitsev.
Samuti võib öelda, et olen hispaanlanna ja harjunud teistsuguste
kellaaegadega. Hispaanias on siestad (13.00-18.00) ja poed avatakse kella kuue ajal õhtul, kui siin Paides enamus poode suletakse.
Võimalused tööd leida on väga raske, ehk on lihtsam suuremates
linnades nagu Tallinn ja Tartu.
On kuulda, et sa ei tahaks siit lahkuda :)
Lugu on nii, et tahan väga Hispaaniasse tagasi minna, sest ma
tõesti tahan näha oma peret, sõpru, naabreid ja veeta paar päeva
koos nendega, minna randa, süüa Hispaania toitu, aga kui mul
avaneb võimalus, siis ma tuleksin tagasi, sest mul on veel palju
kohti Eestis, mida näha, õppida rohkem eestlaseid tundma ja seoses raskele olukorrale Hispaanias, on seal hetkel väga raske tööd
leida. Minu jaoks on töö leidmine oma erialal parim, mis võiks
juhtuda, sest peale lõpetamist soovisin ma töötada geograafiaõpetajana, kuid alustamiseks vajasin ma raha ja sel ajal polnud see võimalik. Siis, kui mul on töö, on mul võimalus säästa natuke ja see
võimaldaks mul leida edaspidi stabiilsema ja parema töö.
Mida oled eestlastelt õppinud?
Eesti hoolib ja hoiab oma maa puhtana, on palju metsi, järvi ja
jõgesid koos sealsete asukate lindude ja loomadega. On jalgrattateed jalakäijatele ja sportlastele. Inimesed teavad, kuidas taaskasutada nii, et loodus säiliks puhtana. Eestlased, nagu ma enne ütlesin
ja tahaksin veel rõhutada, on külalislahked inimesed, sõbralikud
ja abivalmid.
Ma soovin parimat paljudele inimestele, kuid nende seas eriline tänu: mind võõrustanud perekonnale ja nende lähedastele: Elo
Öö Salu, Janar Olde, Greete, Eve, Maris, Marko ja nende sugulastele.
Noortekeskus: Margit Udam, Marita, Riin, Pierre, Julie ja teised.
Kullapai: Ele, Urmo, Sirje, Karit, Ester Marjapuu, Virve V.,
Epp, Eva, Pille, Irma, Merike, Margit, Luule, Helbe-Malle, Triin,
Leili, Airi J., Lilian, Egle, Ülli, Kairi Helena, Moonika, Irina, Aili,
Mariana, Krista, Virve, Kaie ja Airi ja Urve.
Lillepai: Jaana, Maive, Aino, Ehta, Ene-Mall, Ulvi, Tiina, Helgi, Silva, Jane, Anni, Rita, Vaike, Heli, Annika, Ingrid, Anu, Elve,
Piret, Ines, Amilia ja Lii.
Sookure: Liia Koppel, Mirell, Kätliin.
Sõpradele: Helx, Elen, Alan, Nurana, Aile, Reelika, Kati Eisenberg, Ann, Kaidi, Siret, Tauri, Natalja, Maarit, Elo.
Küsis Maarit Nõmm, foto: erakogu
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Jüriööjooks
„Paide 725“

Teeme korstnad
puhtaks, juba täna!

P

T

aide Vallimäel toimunud
Jürivägi
ürituse raames tehti
taas üle aastate jüriööjooksu.
Et tähistada sellega ka
Paide linna juubeliaastat, siis distants oli kokku
725 meetrit, mis läks jagamisele kolmeliikmeliste
võistkondade vahel.
Tulemused:
I PMT GYM mehed
1.56,07
1. Andreas Kanal
2. Kristo Viimsalu
3. Karl Elmik
II Paide ANK 2.03,35
1. Rauno Jüristo
2. Pierre Tingaud
3. Julie Chapolard
III Paide Tuletõrjesportlased 2.05,27
1. Martin Sild
2. Eric Tammepõld
3. Oliver Veimer
IV PMT GYM naised
2.19,15
1. Johanna Kalda
2. Laura Reier
3. Kati Sepp
V Präänikud 2.32,14
1. Ingrid Hindreko
2. Elsa-Maris Ivanov
3. Romet Kütt
VI Paide LV 2.33,73
1. Siret Pihelgas
2. Maarit Nõmm
3. Kirsikka Uusmaa

Vallimäe suvi

• Välikohvik Vallimäel avatud alates 1. juunist kl 18.00 –
21.00 igal neljapäeval, reedel, laupäeval (elav
Muusika - jälgi reklaami).
• Lastehommikud Vallimäel 4. ja 18. juuni, 2., 16. ja
30.juuli ning 6. ja 20. august kell 12.00-14.00
20.05 Paide Gümnaasiumi kevadkontsert
28.05 Järvamaa laulu-ja tantsupidu
29.05 Vabariiklik üritus „Igale lapsele pere“
10.06 Retrodisko kl 22.00
22.06 Paide linna jaanituli
07.07 Jääääre juubelikontsert
10.07 Järvamaa kristlik suvefestival

15.07 BFM lõpetajate filmide vaatamine ja tutvustamine
07.08 Vana Baskini Teateri etendus „ See on minu pidu ja
teen mis tahan (suren või ära)
Näitused Järvamaa muuseumis
• „Merelaevastik Paides -Toivo Kalbergi laevamudelid“
• Kunstnik Antu Otti „Kalanahast maalid“, kassiga sissepääs tasuta J
• Vsevolod Streblovi olustikupiltide näitus „Minu Paide
1960-ndatel“
Näitused jäävad avatuks kuni 17.
septembrini.
• 29. juuli muuseumi sünnipäev
• 27. august Muinastuledeöö

Lillepai avastas salatee Vallimäele

Ü

le-eestiline Teeme Ära talgupäev andis innustust
oma ümbruse korrastustöödeks
ka PAIde Lasteaia Lillepai maja töötajatele. Üheskoos Järvamaa Lasteabikeskuse, SA Paide
Halduse ja lasteaia lapsevanematega kogunes 3. mai õhtul
maja õuele töökas seltskond
hoovi ja ümbrust korrastama.

Talgupäev kulges mõnusas meeleolus ja ühiselt sai ära tehtud palju vajalikke töid. Tehtud sai vähemate inimestega, kui lootsime, kuid rohkem
tööd, kui loota julgesime. Veeti mulda, tehti lillepeenraid, värviti aeda,
saeti ja raiuti võsa, et saaks minna lastega aia taha imevahvale mäele õuesõppele, puhastati rada, et oleks lihtne
otse üle oja minna Vallimäele ja koguti kokku praht aiataguselt alalt. Talgud
lõppesid maitsva purukoogi ja teega.
Talguliste arvates on imevahva teha
nüüd ka avastamiskäike aia tagusesse
loodusesse ning minna vaatama ka üht

suurimat puud Järvamaal, mis aastaid
tagasi ümber kukkus ning nüüd talgute korras puhastatuna ka lastele avastamist ja uudistamist pakub.
Talgupäeval töötasid kõik Lillepai
maja õpetajad lausa mitme eest, aktiivseimaiks olid Rukkilille ja Päevalille rühma lapsevanemad.
Täname teid, Kert ja Kelly Viiklaid,
Kristofer ja Annika Kalla, Kalvi Paltsmar, Rando Kõva, Jaanika Kosk, Triine Lepp, Lembit Oro, Ahto Salum ja
Andres Kõnno!
Sirje Kroonsaare ja Ele Enn
Lasteaiajuhid

ahmapõleng korstnas on selge ja kõige ohtlikum märk
sellest, et küttesüsteemid vajavad puhastamist. Paljudel on arvamus, et kui nad on lasknud
näiteks pool aastat tagasi korstnapühkijal korstna ja küttekolded
ära puhastada, siis endal ei ole
enam midagi muud teha, kui kütta. Tegelikkuses aga sõltub küttesüsteemide puhtus sellest, kui
intensiivselt neid kasutada ning
mida kütmiseks kasutatakse.
Pikk külmaperiood on tänaseks seljataga
ja soovitame soojalt juba nüüd, enne suve,
kõik ahjud, pliidid, korstnad, katlad uuesti puhtaks teha. Seaduse järgi peab kutseline
korstnapühkija kortermajas igal aastal käima, eramajas aga iga viie aasta tagant, kuid
oma ohutuse huvides soovitame kõikidel ka
vahepeal lubada spetsialistil oma küttesüsteemidesse piiluda. Ja tehke seda juba nüüd,
kevadel. Sügise saabudes on tublidel korstnapühkijatel alati pikad järjekorrad ning te
ei pruugi õigeks ajaks oma soojaallikaid korda saada. Soovitame kindlasti kutsuda kutsetunnistusega korstnapühkija puhastustöid
tegema, kes on saanud vastava loa ning võtab
ka vastutuse selle eest, mida ja kui hoolikalt ta
teeb. Kutsetunnistuseta pühkija võib rahakotile küll soodsam olla, kuid nii nagu vanasõna
ka ütleb, siis kõik ei ole kuld, mis hiilgab. Selline korstnapühkija ei pruugi oma tööd täie
tõsidusega teha või puuduvad tal tööks vajalikud vahendid. Hiljem, kui teil peaks juhtuma
mõni tuleõnnetus, on tema tegevuse või tegevusetuse tõendamine väga keeruline ning teie
raha võib sõna otseses mõttes lennata korstnasse kogu teie muu varaga. Oluline on ka
see, et korstnapühkija peab peale hooldustöid
koostama akti, kus on kirjas tehtud tööd ning
kutsetunnistuse number. Nii tellija kui korstnapühkija kirjutavad sellele aktile alla ja tellija peab akti kindlasti säilitama, sest õnnetuse
korral tuleb näiteks kindlustushüvitise saamiseks tõendada, et küttekolded olid hooldatud.
Kutsetunnistuse olemasolu ja kehtivust
tuleb enne töö tellimist kindlasti kontrollida kutsekoja kodulehel. Korstnapühkijate kontaktid on olemas ka internetilehel
www.korsten.ee. Teavet korstnapühkija
tellimise kohta saad küsida ka päästealainfo
telefonilt 1524.
Teeme korstnad puhtaks ja juba täna, nii
saate rahuliku südamega suvele ja sügisele
vastu minna. Mis täna tehtud, see homme
hooleta!
Lennart Okas
Lääne päästekeskuse
tuleohutuskontrollibüroo vaneminspektor

II, Paide linnastaadion
15.05 kell 9.30-18.45 XII noorte
tantsupeo kava läbimäng tantsu- ja võimlemisrühmade juhtidele. Suures saalis toimuvad
sündmused, mida võivad huvilised vaatama tulla:
kell 13-14 loeng „Rahvarõiva
kandmine ja traditsioon tänapäeval“    
kell 15-16.30 tantsupeo esitlus
17.05 kell 19 Draamateater „Viimasel minutil“. Osades: Kaie Mihkelson, Maria
Klenskaja, Ülle Kaljuste, Markus Luik, Raimo Pass, Harriet
Toompere. Piletid 12.80/16€
22.05 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu, kammersaalis
24.05 kell 10.30-15 Doonoripäev, kammersaalis
27.05 kell 16.55 “Nüid tuleb
laulu- ja tantsutuli” Lembitu
pargis. Järvamaa laulu- ja tant-

supeo tuli jõuab tuleteekonnalt
peolinna Paidesse. Tule tuld tervitama! Tulele tantsib “Kägägra”
28.05 kell 17 Järvamaa laulu- ja
tantsupidu. „Mis sa nüid teed?“
Paide Vallimäel, enne seda rongkäik Lembitu pargist Vallimäele.
Pilet 3€, perepilet 7€
29.05 Perepäev „Laps vajab
perekonda“, Vallimäel
30.05 kell 19 Mari ja Mihkel
Polli kontsert. Pilet 3€
11.06 kell 10-16 Juunilaat, Kultuurikeskuse parklas
18.06 Järvamaa Kutsehariduskeskuse lõpuaktused
21.06 Paide Täiskasvanute
Keskkooli lõpuaktus
22.06 Paide Gümnaasiumi lõpuaktused
22.06 Paide linna Jaaniõhtu,
tantsuks ansambel Folkmeister,
Vallimäel
26.06 kell 12 Paide linna eakate

klubi Hämarik pidu, kammersaalis

Kino:
13.05-19.05 „Tundekeeled“. Alla 12a mittesoovitatav
13.05-19.05 „Enne kui ärkan“.
Alla 12a mittesoovitatav
20.05-26.05 „Angry Birds: Kurjad linnud“. Film 3D
20.05-24.05 „X-Mehed: Apokalüpsis“. Alla 12a mittesoovitatav
25.05-26.05 „Green Room“. Alla 14a keelatud
Lisainfo: www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino Facebooki
lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Piletid üritustele saadaval Piletimaailmast, Piletilevist ja Paide
Kultuurikeskuse kassast.
Olete alati oodatud!
PS! Jälgige kassa suviseid lahtiolekuaegu meie kodulehelt!

28.05 kl 14:00 Jalgpall III.E liiga: JK Väätsa Vald - Maardu
Linnameeskond II, Paide linna
kunstmurustaadion

12.06 kl 14:00 Jalgpall III.E liiga:
JK Väätsa Vald - Ambla Vallameeskond, Paide linna kunstmurustaadion

28.05 kl 10:00 Eesti Kurtide
Spordiliidu MV võrkpallis, EPiim Spordihall

22.06 kl 16:00 Eesti maavõistlused jalgpallis: Järvamaa
- Lääne-Virumaa, Paide linnastaadion

20.05 kl 18:30 Jalgpalli U11 I
liiga: FC Paide (06) - Viimsi MRJK II (06), Paide Gümnaasiumi
staadion

02.06 kl 17:00 Jalgpalli U11 I liiga: FC Paide (06) - Tallinna FC
Levadia Must (06), Paide Gümnaasiumi staadion

02.07 kl 16:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans, Paide
linnastaadion

21.05 kl 11:00 U 16 II liiga: Paide LM (01) - FC Infonet Tallinn
(01), Paide linna kunstmurustaadion

11.06
liiga:
(01) Paide
dion

kl 11:00 Jalgpalli U16 II
Paide Linnameeskond
Viljandi JK Tulevik (01),
linna kunstmurustaa-

09.07 kl 16:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka, Paide linnastaadion

11.06 kl 12:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM II - Tõrva JK, Paide
linnastaadion

29.07 kl 19:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora, Paide
linnastaadion

11.06 kl 13:00 Jalgpalli U12 II
liiga: Paide LM (05) - Kiviõli FC
Irbis (05), Paide linna kunstmurustaadion

31.07 kl 11:00 Jalgpalli U11 I
liiga: FC Paide (06) - Tallinna JK
Legion III (06), Paide Gümnaasiumi staadion

20.05 kl 18:00 U 14 I liiga: Paide LM (03) - Tartu FC Helios
(03), Paide linna kunstmurustaadion

21.05 kl 12:00 Järvamaa ujumise meistrivõistlused, Paide linna ujula
22.05 kl 14:00 „Oskan ujuda“
perepäev, Paide linna ujula
27.05 kl 18:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide LM II - DC Kuressaare
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!
Vaike Piirküla
Leili Kirss
Jevgeni Krõlov
Alla Jürisson
Agnes Sammler
Alma-Alide Uibo
Galina Plotnikova
Pelageja Karpenko
Elsa Kopti
Helmi Melesk
Erich Pent
Stefanija Ragauskaite
Veata Kreem
Virve Punapart
Elli Kruusement
Ülo Aasorg
Valter Aun
Silvi Koemets
Ellen Seinoja

91
91
91
91
90
89
89
88
88
87
87
86
86
86
86
84
84
84
83

Ester Vooremäe
Silvi Tänavots
Klaara Leppik
Adi Rooba
Elsa Riive
Leili-Eveli Koemets
Aino Teder
Udo Teder
Enn Klaas
Aili Uusme
Eha Radin
Õie Muilas
Ardo Eisenberg
Hilda Teral
Mati Ant
Harivald Reim
Laine Tikva
Aare Arak
Silvi Karing

Paide
Linnaleht

83
83
83
82
82
82
82
82
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80

Urve Roosmann
Aime Urbus
Aime Valentin
Meedi Kask
Virve Kurm
Valentina Altoja
Milvi Laanemets
Lea Niglas
Elvi Tuiman
Jaan Gildemann
Helme Kanal
Väino Jürgen
Maie Pertel
Ülo Pajumets
Eino Dede
Anni Aas
Nadezda Frolova
Reet Metssalu
Milli Järve

80
80
80
80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
77
77

Ants Arras
77
Maie Kuldpärg
77
Avo Biene
77
Jaak Jõeleht
77
Maie Tasso
77
Viivi Olde
77
Maria Chuykina
76
Vladimir Prokošin 76
Helju-Maie Viktorova 76
Jüri-Osvald Stein
76
Hille Mänd
76
Aini Lind
76
Virve Mölder
76
Urve Kiilmann
75
Urve Schkiperov
75

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

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Elli Avila
Helle-Leili Siirmann
Helju Ott
Kaiu Truberg
Jaan Lang
Arne Barnabas

75
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Alla Jürisson
Elve Piirimäe
Virve Uusmaa

Elisabeth Hecht 28.03.2016
Randel Hunt 07.04.2016
Greta Neps 08.04.2016
Eliise Kalla 19.04.2016
Brigita Vene 20.04.2016
Karmo Uppin 21.04.2016
Caspar-Joosep Alanurm 28.04.2016
* Registreeritud sünnid aprillis 2016

91
89
84

Metsakeskus.ee

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

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

