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VANALINNA KOHVIK pillitoaga
WABAKOHVIK kunsti ja käsitöö väljamüügiga
PISI KOHVIMAJA jõulukohvik
AJAKESKUS WITTENSTEIN avab jõulumaa
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Paide linnavolikogu
13.10.2016 istungi
kokkuvõte
• Võttis vastu Paide linna eelarvestrateegia aastateks 20172020
• Suunas teisele lugemisele Paide linna 2016. aasta III lisaeelarve
• Muutis sihtasutuse Paide Haldus põhikirja ning kinnitas
põhikirja uues redaktsioonis
• Otsustas võtta Paide linnale varaline kohustus paigaldada Paide linna tutvustav „Paide – Eestimaa Süda” reklaammärk Mäo külas asuvale kinnistule ning sõlmida omanikuga leping. Otsus lähtub Paide linna arengukava aastateks
2011-2020 tegevuskava punktist T 29.6, mis sätestab Paide kui külastuskoha reklaamimise Tallinn-Tartu maanteel.
2014. aastal paigaldati üks “Paide - Eestimaa süda” märk
Mäosse Tallinn-Tartu sõidusuunale. Käesoleval aastal on
Paide linna eelarves vahendid sarnase märgi paigaldamiseks
ka Tartu-Tallinn suunale.
• Otsustas Paide linnal kui seadusjärgsel pärijal asuda pärima T.V.-le, kellel ei ole teadaolevalt pärijaid, kuulunud vara
• Otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Järvamaa omavalitsustes hoolekandeteenuse osutamine “ omafinantseerimine 2017. aastal 10 790 euro ulatuses ning
2018. aastal 23 300 euro ulatuses. Sihtasutus INNOVE võttis „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava
2014-2020” prioriteetse suuna „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine” meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” tegevuse „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele
tööle saamist toetavad hoolekandeteenused” raames vastu
taotlusi. Toetuse andmise eesmärk on tööealise inimese
hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine. Projekti abikõlblikkuse periood on kaks aastat. Toetuse saaja peab peale projekti lõppu jätkama teenuse pakkumist vähemalt viie aasta
jooksul teenuse vajadusest lähtuvalt. Projekti abikõlblikud
kulud on teenuse pakkuja palgakulu, transpordikulu, projektijuhtimise ja raamatupidamise kulu. Käesoleva projekti
raames soovib Paide linn arendada kolme teenust:
1) Koduteenus, mille maksumus 2017 on kokku (11
kuud) 19 457 eurot; 2018 on koduteenuse osas projekti
maksumus kokku 21 226 eurot.
2) Tugiisikuteenus, mille maksumus 2017 on kokku (11
kuud) 21 078 eurot; 2018 on tugiisiku teenuse osas projekti maksumus kokku 22 994 eurot.
3) Isikliku abistaja teenus, mille maksumus 2017 on kokku
(11 kuud) 21 889 eurot; 2018 on isikliku abistaja teenuse
osas projekti maksumus kokku 23 879 eurot.
Kokku on soov luua projekti raames seitse töökohta.
• Võttis vastu kingina I. T.-le kuuluva korteriomandi tingimusel, et Paide linn on kaasfinantseerijaks isiku hoolduskulude tasumisel
• Nõustus ühinemislepingule esitatud ettepanekute ja vastuväidete ning nende volikogus läbivaatamise tulemustega
juhtkomisjoni poolt
Paide linnavalitsus pakub kõigile linna paljulapselistele
peredele võimalust külastada Ajakeskuse jõulumaad. Registreerimine kuni 28. novembrini.
Kontakt: Mare Keerles, lastekaitse vanemspetsialist
383 8627, 5559 4030, mare.keerles@paide.ee

Tähelepanu! Alates 1. detsembrist võtavad Paide linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialistid ning lastekaitse spetsialistid vastu Pärnu 3. Telefoninumbrid jäävad endiseks.

Keskväljaku jõuluime

T

ere, lapsed!
Varsti algab jõuluaeg ning meie teiega kohtume jälle
üle pika aja. Minu saan on korda seatud ja põhjapõdrad ei
jõua sõitu teie juurde ära oodata. Hoia neid vägisi tagasi.
Minu talvekorter asub Vallimäel, aga sel aastal tulen ma
mõneks ajaks ka oma uude majja Keskväljakul. Kuna ma
teid kangesti näha tahan, siis kirjutan siia väikese meeldetuletuse, millal ma Keskväljakul kodus olen, teaksite tulla.
I advent, 27. november kl 14-18
Jõulukroon, 3. detsember kl 11.30 -13.30
II advent, 4. detsember kl 15-18
III advent, 11. detsember kl 15-18
IV advent, 18. detsember kl 15-18
Tulge mulle külla!
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Numbrid loevad
Siret Pihelgas
Linnapea

Investeeringud
2017
Nii nagu ikka iga
aasta sügisel, käib
järgmise aasta eelarve
koostamine. Sel aastal oli tulude ja kulude tasakaalu saamine ääretult keeruline,
kuna soovide ja võimaluste vahel laiutas 1,6
miljoni euro suurune vahe. Õnneks on meil
linnavalitsuses kuldaväärt finantsosakond, mis
on suutnud eelarves tasakaalu saavutada, mis
muidugi tähendab, et tuli teha valikuid ning
kõike soove koheselt täita pole võimalik. Valikute tegemisel oleme lähtunud vajadusest ning
plaanid, mis kannatavad oodata, jäävad ootele.
Mis on suuremad investeeringud Paide linnas 2017. aastal? Suurim summa –
388 000 eurot läheb Pärnu tänava taastusremondiks. See tänav pole remonti näinud
kaua aega. Ligi 200 000 eurot läheb ka Pärnuvälja ja Tööstuse tänavate rekonstrueerimise omaosaluseks. Kui siia lisada veel
Maanteeameti kava rekonstrueerida Sillaotsa-Reopalu lõik, siis on teetöid tuleval aastal väga palju, nii et peab varuma liiklemisel
kannatust, aga seda hea tulemuse nimel.
Nimetan siin ära ka osa muudest investeeringuplaanidest - kaasfinantseering ühistulise

piimatööstuse rajamiseks Järvamaale, Reopalu-Mäo kergliiklustee asfalteerimise omafinantseering, ujula katuse ja Lembitu pargi
kõnniteede osaline rekonstrueerimine, kunstmuruväljaku valgustuse kaasfinantseerimine,
Lai 33 hoone katuse rekonstrueerimise II etapi omafinantseering ning Paide Kultuurikeskuse järgmise remondietapi omaosalus.
Üks tore plaan on kõrvaldada Pärnu 3 ja
Konsumi vahel olev vana puitkiosk, kus kunagi lilli müüdi. Selle asemele tuleb mõnus
istumispaik, mis loodetavasti ilmestab meie
oluliselt meie kesklinna linnaruumi.
Plaane on veelgi, kuid tuleb rõhutada, et
arutelud jätkuvad ning töö käib. Kui ilmneb
mõni valupunkt, siis kahtlemata tuleb kaardid segi paisata ning lõpliku otsuse teeb siiski linnavolikogu.
Et saime rahastuse ka uue põhikooli hoone ehitamiseks, on selle aasta lõpu üks parimaid uudiseid. Oskasime õigel hetkel nõu
küsida ning muudatused sisse viia, tänu millele meie kooliprojekt Innove SA-lt rohelise tule sai. Koolihoone põhiprojekti koostamisele kulub ligi 120 000 eurot. Koolivõrgu
korrastamine üldisemalt on üheks olulisemaks teemaks järgmisel aastal, sest 1. september 2018 ei tundu enam kaugel olevat,
kui alustab riigigümnaasium.
Igaüks loeb
Haldusreformi käigus ühinevad Paide linn
ja vald ning Roosna-Alliku vald, ühinemis-
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leping allkirjastatakse detsembri keskel. Teatavasti saavad omavalitsused riigilt 500 000
eurose ühinemistoetuse need, mille rahvaarv
ühinemisel on vähemalt 11 000 inimest.
Kolme peale on meil 1. novembri seisuga elanikke 10 852, mis tähendab, et
meil on sellest „maagilisest“ piirist puudu
ligi 150 inimest. Arvan, et need inimesed
on meil olemas, aga nad on kuhugi mujale omavalitsusse sisse kirjutatud. Miks on
see 11 000 oluline? Kui tavaliselt räägime
me ligikaudsetest suurustest, rahasummadest, numbritest, siis hetkel on see 11 000
eluliselt vajalik – 1. jaanuari 2017 seisuga
fikseeritakse meie kolme ühineva omavalitsuse rahvaarv, mille pealt arvutatakse toetussumma. Kui meie rahvaarv on 1. jaanuariks ka 10 999, siis jääme sellest 500 000
euro suurusest stardirahast ilma. Lisaks
kaotame palju muid boonuseid – 11 000
inimesega omavalitsused saavad väga palju eeliskohtlemist lisaraha taotlemisel. Kui
me ei saa kokku 11 000 elanikku, kaotame
väga palju regionaalsete toetuste näol! Me
räägime rahast, aga see raha läheb näiteks
maakondliku tähtsusega Paide ujula rekonstrueerimiseks või teede korrashoiuks.
Meie heaolu oleneb sellest väga palju!
Siinkohal teen üleskutse kõigile Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku inimestele –
palun hoolige sellest, et teie maksud tuleksid
koduomavalitsusse ning kirjutage end meile
sisse! Igaüks loeb!

Kuidas registreerida end Paide linna elanikuks?
Elukoha andmete registreerimiseks on alljärgnevad võimalused:
• läbi riigiportaali www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenust kasutades
• pöörduda Paide linnavalitsusse aadressil Keskväljak 14 (Paide raekoda). Rahvastikuregistri toimingutega tegeleb juhiabi Elle Hallik (tel 38
38 601; e-posti aadress elle.hallik@paide.ee )
Kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart) ja ruumi kasutamise õigust tõendav dokument
1. jaanuariks 2017 peab Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühine rahvaarv olema 11 000, et saada riigilt ühinemistoetust
- 500 000 lisaraha. Hetkel jääb arvust puudu ligi 150 inimest. Kirjuta end kodulinna või –valda sisse, sest see on oluline!

Koolihoone ehitusprojekt sai positiivse vastuse

P

aide linnavalitsuse poolt esitatud suurprojekt “Paide põhikooli
(Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine” sai SA-lt Innove
positiivse vastuse, mis tähendab, et
projekt on heaks kiidetud.
Hindamisskaalal pälvis projekt maksimumilähedase hinde ehk sai 28st punktist 26.
“See on käesoleva aasta üks tähtsamaid ja

paremaid uudiseid,” rõõmustas linnapea Siret
Pihelgas. “Uus põhikoolihoone on meile väga
vajalik, sest praegune Paide Ühisgümnaasiumi
maja pole näinud aastaid suuremat remonti
ning ei vasta enam kaasaja tingimustele. Uus
koolimaja tuleb lapse- ja keskkonnasõbralik.”
Projekti maksumus on ligi 6 miljonit eurot, millest omaosalus on 1,5 miljonit. Projekt näeb ette praeguse koolihoone lammu-

tamist ning uue ehitamist ümber võimla,
mis jääb alles. Kahekorruselise koolimaja
pindala on ligi 4300 ruutmeetrit (praeguse
11 000 asemel).
Linnavalitsuse planeeringu-ja ehitusnõuniku Reino Lõhmuse sõnul läheb praeguse
koolihoone lammutamiseks 2018. aasta kevadsuvel, kui lastel on kooliaasta lõppenud.
Paide LV

Lions-klubi lasteaeda abistamas
E

esti Lions-klubidel on traditsioon korraldada oktoobrikuus
Heateopäev, mille raames abistatakse oma kogukonnas kas
lasteaeda, kooli, huvikooli või tehakse heakorratööd.
Lions-klubi Paide Bastion sai kutse PAIde lasteaialt tulla neile appi, et nende
Tallinna tänava hoone taga võsastikus olev väike küngas lastele ette valmistada
talviseks liumäeks. Võtsime pakutud töö heal meelel vastu ja koos lasteaia direktoriga vaatasime tööfrondi üle, et korrastaud saaks ikka õiged nõlvad. Oktoobris kahel laupäeval võtsime kaasa saed ja kirved ning raiusime künkal kaks nõlva
väiksematest puudest ja paksust võsast puhtaks. Trimmeriga sai maha niidetud
suvel kasvanud väga kõrge rohi. Nüüd kui lumi on maha sadanud, saavad lapsed sõita pikad liud. Loodame, et nad naudivad seda!
Lions-klubi poolt olid tegid töid Tarmo Vaher, Jaan Madis, Tasu Kordemets,
Jaanus Pilv, Harri Luts, Raivo Raja, Martin Kivimäe ja allakirjutanu. Foto: erakogu
Vello Talviste
klubi president

Perioodil 01.11.2016 -31.05.2017 teostab Paide linnas teede ja tänavate lume- ja libeduse tõrje töid
OÜ Rarex Ehitus.
Tänavahooldusealastest probleemidest saab teavitada:
• OÜ Rarex Ehitus, Rasmus Romandi, telefon 58453439 või e-post rasmus@rarexehitus.ee
• linnavalitsuse ehitusnõunik Aldo Pitsner, tel 383 8634 või 5599 5975, e-post aldo.pitsner@paide.ee
Hea kinnistuomanik! Hoolda oma kinnistuga piirnevat kõnniteed (ka tühjana ja kasutuseta seisva hoone omanik). Kõnniteel
libedusetõrjet tehes kasuta õigeid materjale. NB! Soola, tuha ja väga peene liiva kasutamine on keelatud. Kõnnitee puhastamise käigus ei ole lubatud lume loopimine sõiduteele! Sulaperioodil kontrolli oma hoonete katuseid ja eemalda tekkinud
jääpurikad! Lisainfo paide.kovtp.ee/tanavad
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Paide 725 mälumäng

O

ktoobris küsisime, mille
eest peale erialatöö Paides aastatel 1910-1912 linnaarstina tegutsenud Ernst
Hörschelmann nii Tartus, Tallinnas kui Peterburiski rohkelt tunnustust
pälvis. Õige vastus: Ta oli erakordselt meeldiva häälekõlaga lüüriline
tenor.
Seekord oli tegemist ilmselt küllaltki raske küsimusega, sest õigeid vastuseid tuli
kokku vaid 2. Loosi tahtel saab auhinna Margit Veskimäe. Ka teine tubli vastaja (E.
Roosmaa) saab väikese meene. Auhind ja meened ootavad teid Järvamaa Keskraamatukogus.

3

Novembri küsimus. 1901. aastal külastas Paidet
Georg Lurich, kes näitas õigeid maadlusvõtteid ning
kõneles spordieetikast. Demonstratsiooniõhtul riskis
üks paidelane kuulsa jõumehega ka maadlema minna.
Kuigi ta matši lõpuks kaotas, kuulutati ta siiski Paide
tugevaimaks meheks. Kes see mees oli?
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.

Alusta raamatukogust oma karjääri!

5.

-15. detsembril on kõigil täiskasvanutel võimalus saada rahvaraamatukogudes infot erinevate õppimisvõimaluste kohta.
Raamatukogudes tutvustatakse huvilistele
info leidmist arvutis või nutiseadmes ja antakse teavet selle kohta, mida täiskasvanud õppija võiks ja peaks teadma. See on hea võimalus
kõigil huvilistel saada individuaalset konsultatsiooni ja leida ning kinkida endale või oma
lähedasele koolitus, kursus või konkreetne asjalik soovitus katkenud õpingute jätkamiseks.
Iga enesetäiendamine aitab paremini toime
tulla, annab võimaluse leida uus töö, täienda-

siaalsed võrgustikud, võimalused- kõik see on
seotud õpitegevusega ühel või teisel moel.
Eesti inimesed on hariduse usku ja seda näitab ka statistika, mille kohaselt on Eestis täiskasvanute õppes osalemise määr on tõusnud
läbi aegade rekordilisele tasemele (16,8%) –
üha enam täiskasvanuid tunneb soovi ja leiab
sobivad võimalused enesetäiendamiseks.
Kampaaniat korraldab ETKA Andras koostöös raamatukogudega Euroopa Sotsiaalfondi
projekti “Täiskasvanuhariduse edendamine ja
õppimisvõimaluste avardamine” raames.

da oma teadmisi huvipakkuva hobi osas, olla
lihtsalt õnnelikum inimene. Uuringud ja statistika näitavad selget seost hariduse ja palganumbri vahel, mis tähendab, et oma elujärje
parandamiseks saab panustada läbi hariduse.
Selleks võib olla nii täiskasvanute gümnaasiumi või kutsekooli lõpetamine kui ka kõrgkooli
astumine. Üha enam täiskasvanuid on võtnud
jalge alla koolitee, kas lõpetamas on pooleli jäänud haridust või omandamas kõrgkooli järgselt uut ametit kutsekoolis. Ka huviharidus on
täiskasvanute seas populaarne ning pakub paljudele alternatiivi igapäeva elu rutiinile. Uued
teadmised ja oskused, uued tuttavad, uued sot-

Monica Marfeldt
ETKA Andras

Konkurss „Jõulumeeleolu“ tuleb taas!

E

elmisel aastal alustas Paide
linn taas jõuluteemalise konkursiga „Jõulumeeleolu“, et motiveerida linnaelanikke linnaruumi
ilusamaks muutma. Konkurss tuleb ka sel aastal.
Kategooriad: vaateaknad, pereelamud (sh suvilad ja paariselamud), ridaja korterelamud ning asutused ja ettevõtted.

Konkursil hinnatakse ainult avalikku linnaruumi eksponeeritud vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute
jõuludekoratsioone.
Konkursile võivad esitada objekte kõik linlased. Tunnustamist väärt
objektidest võib teada anda kuni 20.
detsembrini linnavalitsuse telefonidel 383 8600 (sekretär) ja 508 2373 (arhitekt-

nõunik), e-posti teel aadressil paide@paide.ee
või Paide linna Facebooki lehel.
Eelmisel aastal võitnud objektid käesoleval
aastal kandideerida ei saa.
Komisjon vaatab objektid üle ajavahemikus
20.-22.detsember 2016. Iga kategooria parimale antakse Paide linnaga seotud auhind.
Konkursi võitjaid tunnustatakse jaanuari alguses.

Parim kodanikualgatus – Paide Ülejõe piirkonna korrastamine

26.

november on kodanikupäev. Igal aastal toimub selle aja paiku üle-eestiline Ühisnädal.
Siis selguvad ka Järvamaa parimad kodanikualgatused ja vabatahtlikud. Sel aastal on Paide linnal põhjust rõõmustada mitme tunnustatu üle, palju õnne!
Aasta kodanikuühendus: MTÜ Türi-Tamsalu Matkatee
Aasta vabatahtlik: Tiina Kask (MTÜ Albu Valla Külade Selts)
Nominendid: Tiina Lippand ja KK7 tegevjuht Viljar Pennert
Eripreemia: Nooruslikkuse ja suure teotahte eest Paide eakate klubi Hämarik juht Eha
Vessmann
Hea algatus: Paide Ülejõe piirkonna korrastamine

25.11 kell 13:00 toimub Paide kultuurikeskuses arutelu teemal
„Miks halvad uudised on head?“.
Maakonnalehed vs vallalehed. Arutlema tulevad Järvamaaga seotud
ajakirjandustegelased. Modereerib
Martha-Beryl Grauberg. Kõik on
oodatud kuulama ja arvama! Kell
14.30 kultuuriprogramm ja 15:00
Järvamaa tublimate tunnustamine
kodanikualgatuses.

Nelja-Käpa-Jõulud

L

iisi Pavelts on noor hakkaja naine. Jõulukrooni laadal korraldab ta
heategevusliku müügi Nelja-Käpa-Jõulud. Mis see on, räägib ta ise lähemalt:
„3. detsembril toimub Paides jõululaat Jõulukroon, millest saan tänu heade sõprade abile
osa võtta veidi teises võtmes, kui lihtsalt müüja
või ostjana. Nimelt tuli mul ühel päeval mõ-

te korraldada heategevuslik müük, mille tulu
läheb Viljandi ja Virumaa kodutute loomade
varjupaikadele. Müügiks lähevad korralikud ja
puhtad riided, jalatsid ja kõik muu, mis töökorras ja mida kellelgi võiks tarvis olla. Asjadel
hindu ei ole, iga inimene saab südametunnistuse järgi annetada nii palju kui parasjagu võimalik. Varjupaikadega olen juba ühendust võt-

nud ja tean täpselt, millest neil enim puudust
on. Puudust tunnevad varjupaigad kvaliteetsest kassitoidust, koerakrõbinatest, konservidest, puhastusvahenditest ja rahast, mis kulub
kasside ja koerte kastreerimistele ja steriliseerimistele. Kui jagatud mure on pool muret, siis
jagatud rõõm on topeltrõõm! Leia meid kohe
Pärnu tänava alguses!“

Lauatennis kui päästeingel

T

ervise Arengu Instituudi noorte terviseteemaliste projektide
konkursil TEIP ehk „Tervist edendava idee projekt” osales sel aastal 45
projekti üle Eesti.
Vanemas vanuserühmas saavutas esiko-

ha Paide Ühisgümnaasiumi projekt „Lauatennis kui päästeingel”, mille juhiks on 11.
klassi õpilane Johanna Tuisk.
Projekti eesmärk on muuta vahetunnid
nutivabaks, pakkudes õpilastele aktiivset tegevust ning seeläbi ühendada õpilasi, õpe-

tajaid ja lapsevanemaid ühtseks kogukonnaks.
Projekt viiakse ellu koostöös kooli õpilasesindusega ning selle käigus soetatakse
koolile lauatennise lauad koos mängimiseks
vajamineva varustusega.

Sündmused ja kontserdid Paide Püha Risti kirikus
27.11 kell 15 Paide Ühisgümnaasiumi
Jõuluootekontsert, tasuta
03.12 Jõulukroon
04.12 kell 18 Kammerkoor Solare Rakverest ja Tallinna Kammerkoori kontsert, tasuta
15.12 kell 18 Politsei- ja Piirivalveameti

mälestusteenistus - kontsert, tasuta
16.12 kell 19 jõulukontsert „Vähemalt täna“ Eeva Talsi ja Juhan Aru, tasuline
22.12 kell 19 jõulukontsert Koit Toome &
Maria Listra, tasuline
24.12 Jõululaupäeva jumalateenistused:
kell 14 esinevad Paide Gümnaasiumi lapsed

Malle Nööbi juhendamisel, kell 17 esineb
ansambel Olaf Lääne juhendamisel
25.12 kell 10 esimese jõulupüha jumalateenistus
29.12 kell 19 jõulukontsert „Jõuluöö” - Annely Peebo, C-JAM ja Urmas Lattikas, tasuline

Miks jäätmevedaja
ei tühjendanud minu
prügikonteinerit?
J

äätmevedaja poolt võidakse jätta teenus osutamata ja rakendada tühisõidutasu juhul, kui:
• Jäätmekonteineri ja konteineri paiknemise tehnilised nõuded ei ole täidetud.
- Konteiner peab asuma seda tühjendava jäätmeveokiga samal
tasandil paikneva kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms)
alusel, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
- Konteiner peab vastama nõuetele ehk olema terve, puhas,
korralikult kaanega suletav.
- Konteinerit peab saama tõstemehhanismi abil tühjendada,
st konteineril peab konteineri jäätmeveoki tõstemehhanismi
külge haakimiseks olema vastav haakeääris. Nõuetele vastavat
konteinerit kasutades ei ole ohtu, et nõu kukuks tühjendamisel
masina pressi või puruneks konteineri koputamisel telje vastu.
- Jäätmete kogumiseks ei sobi: 750-liitrised ratasteta metallkonteinerid (vana nelinurkne metallkonteiner); ümmargused
konteinerid; konteinerid, millel puudub tühjendamiseks vajalik ääris konteineri ülemises servas, kuna neid ei saa tühjendada
tänapäeval kasutatavate jäätmeveokitega.
Veopäeval ei olnud jäätmekonteinerit määratud kohal.
Vedaja tühjendab konteineri veograafikus ettenähtud veopäeval kl 6:00-22.00, seega peab konteiner või jäätmekott olema
veopäeval kella 6:00-ks pandud välja nähtavale kohale.
• Jäätmevedaja juurdepääs jäätmekonteinerile on takistatud (nt ilmastikust tingitud probleemid, läbimatu tee, lahtiselt ringi jooksvad kurjad koerad või muud liikumist segavad
takistused).
- Juurdesõidutee konteinerile peab olema piisava kandevõimega, tasane ning talvisel ajal lumest puhastatud nii, et prügiauto
vabalt läbi pääseks.
- Konteineri juures peab olema piisavalt ruumi jäätmete laadimiseks ning juurdepääs konteinerile olema jäätmevedajale
ohutu.
- Kui konteiner ei ole toodud jäätmeveoki lähima võimaliku
peatumiskoha juurde, peab konteineri ka käsitsi teisaldamise
tee olema kõva pinnaga ja talvel lumest puhastatud.
- Prügikasti kaanele kogunenud lumemüts tuleb maha lükata.
Tõrgete olemasolu korral tuleb vedajat ette teavitada vähemalt
üks tööpäev.
• Jäätmekonteineris pole veopäeval üleandmiseks ettenähtud jäätmeid ehk juhul, kui konteiner on tühi.
Olmejäätmete konteineris on jäätmed, mis ei vasta selle
konteineriga kogutavale jäätmeliigile või sisaldavad tule- ja
plahvatusohtlikke jäätmeid, sh kuuma (üle 40ºC) tuhka, vedelaid ja mudalaadseid jäätmeid; erikäitlust vajavaid jäätmeid; aineid ja esemeid, mis kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul
põhjusel võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või
raskendavad märkimisväärselt jäätmete kokku pressimist. Juhul, kui segaolmejäätmete konteineris on ehitusjäätmeid, aiajäätmeid, suurjäätmeneid või muid segaolmejäätmete hulka
mittesobivaid jäätmeid, on vedajal õigus jätta konteiner tühjendamata ja rakendada tühisõidu eest tasu, mis on võrdsustatud jäätmekäitluslepingus sätestatud suurusega kogumiskonteineri tühjendamise teenustasuga.
• Konteiner võib tühjendamata jääda ka juhul, kui vedajal
tuleb osutada jäätmevaldajale nö „mugavusteenust“, kuid
vastav leping on vedajaga sõlmimata. Mugavusteenuseks loetakse:
- ratastel teisaldatava konteineri transportimine jäätmeveokini
käsitsi kaugemalt kui 10 meetrit;
- jäätmeveokiga tagurdamine üle 100 meetri, kui jäätmevaldaja
juures ümberpööramise võimalus puudub;
- lukustamata konteineri, värava või tõkkepuu käsitsi avamine;
- üle-täitunud konteineri tühjendamine;
- lindude ja/või loomade poolt kahjustatud (katki tehtud) kilest jäätmekoti äravedu;
- konteineri ümber paigutatud jäätmete ära-vedu, mida ei saa
klassifitseerida konteineriväliste juhuslike jäätmete alla.
NB! Kõik mugavusteenused loetakse lisateenuseks, mida vedaja osutab jäätmevaldajale ainult temaga eelnevalt sõlmitud
kirjaliku kokkuleppe alusel vastavalt kehtivale lisateenuste hinnakirjale.
Jäätmealast infot, kuidas linnaelanik peaks enda tekitatud jäätmete eest hoolt kandma, leiate nii kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduseeskirjast kui ka teile jäätmevedaja poolt saadetud
kliendilepingust, jäätmevedaja veebilehelt või pöördudes Paide
linnavalitsuse keskkonnanõuniku poole: Tiina Kivila, tel 383
8633, tiina.kivila@paide.ee
MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
Paide linnavalitsus
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Ettevõtlik õpilane saab elus hakkama

J

ärvamaa ettevõtlusnädala üritusena oli Paide
Ühisgümnaasiumi 8.b klassi noortel võimalus
külastada Tartus äsjavalminud Ettevõtlusküla ning
osaleda ettevõtlusteemalises simulatsioonimän-

gus, mis õpetab arusaamist igapäevastest rahaasjadest ja ettevõtlusest.
Arenev ühiskond vajab ettevõtlikke inimesi, seda mitte ainult ärimaailmas, vaid ka avalikus sektoris – kultuuri ja spordi
alal ning omavalitsusorganisatsioonides. Interaktiivne koolipäev Tartus sai teoks tänu AS Järvamaa Arenduskeskuse toetusele.
Kristi Teder
Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

Koostööprojekt Tallinna
Linnamäe Vene Lütseumiga
Paide Gümnaasiumil on koostööprojekt Tallinna Linna-

mäe Vene Lütseumiga. Septembris osalesid projektis
7. ning Lütseumi 8. klassid; siis vastavalt 8.-9. ning 7.
klass. Eesmärk oli eesti keele väärtustamine õpilaseltõpilasele meetodilt ning kõik tegevused toetasid sotsialiseerumist ja keelepraktikat.
Üheskoos külastati Lennusadamat, Energiakeskust, Wittensteini, Paide raekoda; arendati meeskonnatööoskusi läbi mängude,
avastusretke ja Tallinna vanalinna orienteerumise.
Tegevused toetasid mitmeid ained nagu ajalugu, vene keel, kirjandus, eesti keel, geograafia. Õpilaste sõnul oli kohati keelebarjäär, kuid omavahel saadi väga hästi läbi, suheldi mõlemas keeles
ning hirm kadus – vene keeletaustaga noored küll pelgasid alguses
eesti keelt, kuid mida julgemaks muutututi, seda rohkem ennast
avati. Projekt andis õpilastele kinnituse, et me ei olegi nii erinevad,
kui kaugemalt tundub ning noored väärtustavad samu teadmisi,
elame ju kõik ühes ja samas riigis. Suur tänu tublidele õpetajatele
Pirjo Aerule, Silva Jürisoole, Dina Ressaarele ja Ahto Mäeotsale!
Riin Luks
projektijuht

Öökool
10. novembril kogunesid Paide Gümnaasiumi II koo-

liastme õpilased õhtul kell 20.00 kooli aulasse, et alustada õpilaste lemmiküritusega.

Kool pidas sünnipäeva eriti stiilse stiilinädalaga

O

ktoobris, nädal enne koolivaheajale suundumist tähistas Paide Ühisgümnaasium kooli sünnipäeva
uhke stiilinädalaga. Päevateemadest lähtuvalt riietasid end vastavalt nii õpilased kui ka õpetajad retroajastu lapsepõlv, pidulik riietus, vanad ja kobedad ning
Koolivärvid. Sünnipäevahommikul sõime kommi ning tegime oma esimese live-ülekande koolile sünnipäevalaulu laulmisest.
Suur tänu meie vahvatele DJ-dele Geirile ja Janderile, kes täitsid meie suuremad vahetunnid teemale kohase muusikaga. Aitäh ka meie fantastilisele fotograafile Karolale, kes jäädvustas igast päevast parimad palad ja kõige suurem tänu kuulub kõigile
stiilinädalast osavõtjatele. Foto: Karola Kiilmann/ Kuma

Esimene superstaar on Sabine Krais

11.

Esines kooli vilistlane mustkunstnik Marek. Arendati meeskonnatöö oskusi, programmeeriti Bee-bottidega ja treeniti mälu memoriini mängides. Peale aktiivset õppetegevust oli öine filmiprogramm.
Kell 7 hommikul asusid unised õpilased koduteele. Aitäh tublidele
õpetajatele ja õpilastele, kes selle toreda ürituse ette valmistasid ja läbi viisid! Fotod: erakogu

Let’s make a school radio
Paide

Gümnaasiumis toimus Nordplus
Junior projekti raames projekt „Let’s make a school radio“, et saada tööle mõlema
kooli kooliraadiod.
Nädala jooksul õppisime palju uut - külastasime erinevaid raadioga seonduvaid paiku, näiteks Türi Ringhäälingumuuseumi,
Tallinna teletorni ja Kesk-Eesti Tre raadiot. Külas käisid erinevad
meediaga seotud inimesed: Elisa Matsalu, Martha-Beryl Grauberg,
Maarit Nõmm, Marko Sirila, Frank Gennert Osula ja Kelli Seinoja. Suur tänu teile! Esimestel päevadel ei suhelnud me eriti Leedu
õpilastega, kuid viimastel päevadel sulandusime ning hakkasime
rohkem suhtlema ja üksteisest aru saama. Nädal oli meie jaoks väga
väsitav, kuid selle lõpuks oli see kõik seda väärt. Me ei jõua ära oodata reisi Leetu märtsis! Aitäh meie õpetajatele Annika Tischlerile
ja Erika Kranichile, et nad leidsid võimaluse ja aega meiega see tore
nädal veeta! Loe ka: lennublogi.blogspot.com
Kaarel Vene, Hans Artur Ehman, Heidy Heleen Trug,
Ingre Tammik, Natali Martin
8.b klassi õpilased

novembril toimus meie kooli üks suurimaid
muusikalisi ettevõtmisi - lauluvõistlus „PÜG
otsib Superstaari“, kus lavakogemuse osaliseks
said 18 solisti, 5 duetti ning 9 kollektiivi. Grand prix
ehk esimese superstaari tiitli sai endale 9.A klassi
õpilane Sabine Krais (pildil).
Žüriisse kuulusid: Maret Martjak, Mait Mikussaar, Lauri
Lugu, Karl Gustav Adamsoo ning muusik Artjom Savitski.
Tulemused:
Solistid 1.-2. klass: I Kairit Saar (juh. T.Kivimäe), II Briina
Metsallik (juh. Sirje Grauberg), III Elina Liiv (juh. P. Järvet)
Solistid 3. – 4. klass: I Keitlin Jüristo (juh. E. Kõiv), II
Hanna-Liina Härma (juh. P. Järvet), III Saskia Metsallik
Solistid 5. – 8. klass: I Elsa-Pauliine Palu (juh. A. Rikberg),
II Kersti Mikutaite (juh. P. Järvet), III Karmen Kalvik (juh. A.
Rikberg)
Solistid 9. – 12. klass: I Sabine Krais (juh. T. Kivimäe), II
Katarina Perman (juh. A. Rikberg), III Helen Kuuse (juh. A.
Rikberg)
Duetid: noorem vanuserühm – Marten Kiuru ja Martha
Sofie Viilup (juh. P. Järvet) ja vanem vanuserühm – Chatrine
Põder ja Karmen Kalvik (juh. A. Rikberg)
Kollektiivid: 4.-8. klass – 5A klass (juh. T. Kivimäe) ja 9.12. klass– 9A klass
Eripreemiad: „Publiku lemmik“ - Keitlin Jüristo, „Tulevikulootus“- Kersti Mikutaite, „Tublid 1B klassi duetid“ - Keiro Stevon ja Karmely Eliis Tegelmann ning Kristen Seeberg,
Anette-Liisa Pukman ja Hanna-Liisa Vassar.
Meie suured tänusõnad kuuluvad kõigile osalejatele ning juhendajatele, helitehnik Andres Raido Roosilehele, lauluvõistluse jäädvustamisega tegelenud Ants Leppojale, üllatusesinejatele,
Tanel Ärmile, Artjom Savitskile ning saatebändile Kaur Pennert,
Kermo Pajula, Timo Mäeots ja Kaarel Piibeleht.
Võistlust toetasid: Põhjaka mõis, Paide Kultuurikeskus,
Paide Avatud Noortekeskus, Pizzakiosk, Ajakeskus Wittenstein, Imeline Teadus, National Geographic, Imeline Ajalugu,
Paide Spordi- ja Tervisekeskus, Kuma, Paide Taipoksiklubi, Lipi-Lapi Äri, Paide Plaza, Marta Pagar, Valgeranna Seikluspark,
Exit Room, Escape Tartu, LillePluss, Eesti Teatri – ja Muusikamuuseum, Raketiteadus, Weekend, Järva maavalitsus.

Suur tänu kõigile abilistele: Karola Kiilmann, Arne Palitser,
Viljar Saarsalu, korraldustiim 11ndast klassist ning õpilasesindus. Foto: Ants Leppoja
Kätlin Merisalu
Paide Ühisgümnaasiumi huvijuht
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talvised kontserdid
14

VÄHEMALT
TÄNA

17 DETS. 2016

/

EEVA TALSI JUHAN ARU
14

DETS.

Tõrva Kirik-Kammersaal

15

DETS.

Tartu Jaani kirik

16

DETS.

Paide kirik

17

DETS.

Viimsi Jaakobi kirik

KAASA LÖÖVAD: KRISTJAN KALLAS / TAAVET NILLER

VILLU TALSI /JOEL-RASMUS REMMEL
PILETID MÜÜGIS PILETILEVIS
JA TUND ENNE ALGUST KOHAPEAL.
KONTSERTIDE ALGUS KELL 19.00

f EEVATALSIMUSIC

t 6. detsember kell 12 Pärnu kontserdimaja
k 7. detsember kell 12 Jõhvi kontserdimaja
n 8. detsember kell 12 Vanemuise kontserdimaja
r 9. detsember kell 11 Paide kultuurikeskus
e 12. detsember kell 15 estonia kontserdisaal

eestikontsert.ee

hooaja peatoetaja

Piletid müügil Eesti Kontserdi kassades, Piletimaailmas ja Piletilevis.

2016

paidekultuurikeskus.ee
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

Ametlik autopartner

5

PAIDE -

Paide Linnaleht

6

Paide eakate
päevakeskuse
ringid töötasid oktoobris täie hooga, sest tasapisi said
aiatööd otsa ja inimesed leidsid taas tee päevakeskusesse.
Toimusid ansambli „Leelo“ lauluproovid, seltskonnalaulu read täienesid uute liikmetega. Mängiti koroonat,
jututuba „Mineviku lood“ heietas oma lugusid. Genealoogiaring jätkas oma kindlate huvilistega põnevat suguvõsauurimist. Käsitööringi liikmed nokitsesid juba
igapäevaselt, küll enda tarbeks, küll päevakeskuse jaoks,
ja muidugi Jõulukrooni laadale. Nii on valminud helkurid, kaardid, kinkekotid, kaunistatud klaaspurgid,
papptorudest vahvad hoidikud, Aita Kruusemendi õpetusel mitmesugused lapitööd. Evelin Kori käe all õpiti
tegema lilleseadet hingedepäevaks ja jätkati kübarakarbi meisterdamist. Evelini juhendamisel omandati uusi
nippe peolaua kaunistamiseks. Rohkearvuliselt osaleti
Juta Maruse õmblemistundides – kaugel need jõulupeodki on! Vaibakudujatest käsitööringi liikmed tegid
tänukülastuskäigu Paide Pansionaadi prouadele, kes
olid vaeva näinud kaltsuvaiba tarbeks materjali lõikamisega.
Kipub juba traditsiooniks saama uute kohvikute külastamine. Seekord lõunatati Treegeri kohvikus, mis
nüüd uues kohas, uues kuues. Järgmisena võtame ette
arvatavasti Kultuurikeskuse uuenenud kohviku.
Märgatav juurdekasv on olnud võimlemisringidel,
mille juhendajaks allakirjutanu. Uusi ideid sain tundide
läbiviimiseks äsja käidud V Golden Age GymFestivalil
Portorožis, Sloveenias. Seal õpitu ja kogetu on hästi vastu võetud. Võimlemisringi tantsurühm „Mamma mia!“
esines 60+ Festivalil eakate päeval Tallinnas Salme Kultuurikeskuses, mida said tasuta külastada kõik soovijad.
Festivali külastusega jäädi üldiselt rahule, aga kuna see
on paisunud nii suureks, siis peaksid korraldajad mõtlema, kuidas hajutada külastajaid paremini kahele päevale, et ei oleks liigset trügimist, et jätkuks toitu ja kontserdile pääseks iga soovija.
Toimus Rehabilitatsiooniabi OÜ järjekordne vastuvõtt.
Meid ei unusta praegune Riigikogu liige, endine
sotsiaalkaitseminister pr. Helmen Kütt, ikka astub ta
rõõmsal meelel päevakeskusesse sisse, et jagada teavet,
mis puudutab pensionäre. Seekord saime teada, mis
muudatusi toob järgmine aasta tulumaksuvaba pensioni osas, hambaravihüvitises, alampalga tõusus, laste- ja
peretoetuses. Saime teada üksi elavate pensionäride toetusest.
Väga vajalik oli kohtumine AS Järvamaa Haigla õendusabi osakonna juhataja Maire Raidverega (pildil), kes
jagas selgitusi oma osakonna tööst, kiirabist ja arstiabi
korraldusest. Erakorralise Meditsiini Osakonna (EMO)
juhataja Katrin Roosmaa (pildil) rääkis lahti olukorrad,
millal pöörduda EMO-sse, kui kiiresti vastavalt patsiendi seisundile osutatakse järjekorras olevale patsiendile
abi. Foto: erakogu
Haarav vestlusring kujunes Järvamaa Kutsehariduskeskuse direktori Rein Oselini külaskäigust. Saime
teada toimuvatest koolitustest, kutsehariduskeskuse
suundadest hariduse alal. Oli huvitav teada saada kalakasvatusest Säreveres, kuhu lubati meid lahkelt ekskursioonile viia. Lisaks kauplesime välja kokanduskoolituse
Rein Oselini enda poolt, kui saime teada, et direktor
taotleb kokapabereid Tartu Kutsehariduskeskuses.
Oli töine kuu, kuid lõbutseti kuu sünnipäevalaste pidupäeval, mil pakkusid silmarõõmu Paide Kultuurikeskuse kõhutantsijad.
Kui leidsid, et päevakeskuses on päris huvitav, tule,
tutvu ise, kõike polegi siin kirjas!
Asume Lai tn. 33, tel. 53404750, kuu tööplaan: paide@pstk.ee, tegemistest teavet ka Facebookis.
Tegevusjuhendaja Maimu Lomp
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Võrkpalli sügisturniir sai 35
P
aide VK sügisturniir on pikkade traditsioonidega ja igati oodatud võistlus kogu Järvamaal. Juubelihõnguline
35. turniir toimus 22. oktoobril E –Piim
Spordihallis. Võistlustulle astus 4 nais-,
mees ja 3- meesseeniorvõistkonda.
Järvamaa seenioridele kutsusime konkurentsi pakkuma võistkond Volly Lääne-Virumaalt.
Lisaks Paide ja Türi naiskondadele külalisvõistkond Viljandimaalt Saarepeedilt ning Rakverest.
Meestel olid võistlustules Ambla, Tamsalu, Paide
Kuma ning Järvamaa.
Võitjaid ja kaotajaid sellel sõbralikul turniiril ei
ole. Et selgust saada, kes on parimatest parim, tuli
päeva lõpus kõvasti punkte lugeda. Meeste võitjaks ja väga auväärse karika viis koju Paide Kuma.
Naiste karika viis koju KSK Alem naiskond ning
meesseeniorite võitjaks seekord korraldajad ise.
Kui turniiri ajaloost rääkida siis on see meenutamist väärt. Nimelt hulk spordimehi kuuldes, et
hakkab toimuma Paide-Türi jooksuvõistlus, tegid ettepaneku korraldada ka pallimänguritele
turniir. Nii sündiski esialgselt meeste turniir, mis
toimus Paide Kutsekeskooli võimlas ja mille eestvedajaiteks olid Andres Taimla, Enn Sõmer ning
Jaanus Seema. Kuna tollajal oli igal suurõttevõttel oma võistkond siis tunti algatatud turniirist
suurt rõõmu.
Mida aeg edasi, seda suuremaks läksid tahtmised. Kutsekeskkoolist koliti Väätsa spordihoonesse, kus kohalik spordijuht Tiit Kavak ulatas
toetava õla. Nii toimuski karikate üleandmise
lõpus kiluvõileiva söömine. Siis tuligi mõte tur-

niirile kaasata naiskonnad, mille suhtes pöörduti
Edith Tänavotsa poole. Nii saigi esimene naiste turniir Edithi toel korraldatud. Väike Väätsa
kultuurimaja oli valmis meid lahkelt vastu võtma ja tubli kokad kohalikust sööklast valmistasid maitsvaid sööke ning turniirid lõppesid väikese tantsukeerutamisega. Eks igale sportlasele
kuulub ka väike meelelahutus ära. Kõige suurem
muutus võistlustes toimus Paides spordihalli avamisega - otsustati kolida üle Paide linna ja koondasime võistluse tööpäevaõhtutelt ühele päevale.
Aga nii nagu aeg on ikka armutu, vananesid
ka meie peakorraldajad, ning tuli lisada turniirile
seenioride klass.
Pikka aega kandis turniir nime Autobaas nr
10 Karikaturniir. Firma nimi muutus Assotransiks ning turniiri nimes tuli teha korrektiive. Kui
peasponsor enam toetada ei soovinud, tuli otsida uut nime ja kuna turniiri peakorraldajaks sai

*Põllenäitus I advendil (27. november) pärast linna jõulupuu tulede
süttimist, avame Paide raekoja saalis Kesk-Eesti pärandvara näituse: „Põll
naise sümbol ja nooriku kaitsja“. Näitus jääb avatuks kuni 9. detsembrini. Külastamisvõimalus E-R kell 10.00 – 12.00 ja 13.00 – 16.00. Teistel
aegadel eelneval kokkuleppel.
*Loeng “Põll Eesti rahvatraditsioonis“ 3. detsembril Paide jõulukrooni ajal on põllenäitus avatud kell 10.00 – 15.00. Uurime üheskoos KeskEestist kogutud põllesid. Kell 12.30 esineb loenguga „Põll rahvatraditsioonis“ Eesti Rahva Muuseumi teadur Reet Piiri.
*Näitus „Metsarahva jõulud“ 5. detsembril avame Järvamaa muuseumis jõulunäituse „Metsarahva jõulud“. Näitusesaalis kohtame karu, ilvest, metssiga, põtra, jänest, rebast, siili jt metsaasukaid. Värskendame
oma teadmisi metsarahva talvistest askeldustest. Põnev väljapanek jääb
avatuks kuni 7. jaanuarini.
*Muuseumi jõulumaa 5.-16. detsembrini. Uurime üheskoos, kas ja

Piret Reinfeld
korraldaja

kuidas peavad jõule metsloomad. Mängime, meisterdame, laulame ja
tantsime. Programm lasteaia- ja algklassilastele, ca 45 minutit. Hind 2
€ laps. Info ja gruppide registreerimine telefonil 3723851867 või info@
jarvamaamuuseum.ee.
*Aino Bach 115: Järvamaa muuseum koostöös Koeru Kultuurimajaga korraldab 14. detsembril kunstnik Aino Bachi 115. sünniaastapäevale pühendatud avatud seminari Koeru kultuurimajas kell 15.00. Ettekannetega esinevad kunstiteadlane Anne Untera (Aino Bach (1901 – 1980), andekas ja
vastuoluline kunstiklassik), koduloolane Marko Mänd (Aino Bachi aegne
Koeru vanadel fotodel) ja kultuuriloolane Herbert Last (Gustav Bach Koeru
kultuuriloos).Kohtume filmilavastaja Mark Soosaarega, kes tutvustab 1978.
aastal A. Bachist valminud dokumentaalfilmi „Liblikapüüdja“. Ühepäevanäitusena on avatud väljapanek kunstnik Aino Bachi loomingust.
*Sugupuu uurimise ring: Perekonnaloo- ja genealoogiahuviliste kokkusaamine Järvamaa muuseumis toimub neljapäeval 8. detsembril algusega kell 18.00.
Kohtume taas Järvamaa muuseumis!
Lisainfo: Ründo Mülts, SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum,
566 82 165 või 38 51 867

Julge olla silmapaistev!
E

elmisel aastal jättis liikluses elu 24
jalakäijat, kellest 16 said surma
pimedal ajal. Hukkunutest vaid kolm
kandsid helkurit.
Kuidas säästa nende elusid, kes ei kanna helkurit seetõttu, et pole leidnud sobivat või on
kord ostetu ära kaotanud?
Tõenäoliselt on paljud jalakäijad pimedas liikudes imestanud, miks autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad seevastu on üle elanud mitmeid ehmatushetki, kui tee äärde ilmub ootamatult tume siluett,
mis sama müstiliselt, kui ilmus, ka kaob.
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri kõrval
on viimastel aastatel lisandunud palju innovatiivseid lahendusi, mis pakuvad iseseisvalt või koos
klassikalise helkuriga pimeda ajal liikudes tõhusat
kaitset. Kindlasti peab aga arvestama, et kõigil
toodetel ei pruugi kehtivat sertifikaati olla. Kuigi kasutatud materjal võib vastata tehnilistele
nõudmistele, ei ole väiketootja jaoks alati põhjendatud taotleda aja- ja ressursimahukat CE-märgistust. Teisalt kuluvad helkurribadega rõivad ja
helkur-sprey´ga üle pihustatud esemed kasutamise käigus ning nende peegeldavad omadused
aja jooksul kahjustuvad. Helkurribadega väliriiete keskmiseks „elueaks“ peetakse kuni 25 pesukorda.
Toome välja neist kõige põnevamad, mis sobivad nii noorele kui vanale, tervisesportlasele kui
ka pühapäevajalutajale.

alates 2005. aastat Paide Võrkpalliklubi, siis valiti
ka sobilik nimi, et reklaamida klubi, mis tegeleb
noorte võrkpallialaste oskuste andmisega Paide
linnas juba 1999. aastast. Klubi juht on võtnud
vastutada projektide kirjutamise ning koostöös
võrkpalliguru Enn Sõmeriga on viimased kümme aastat võistlust elus hoitud, kutsutud külla Paide linna sõpruslinna esinduse Saksamaalt
ning Soomest. Järvamaa Spordiliidu juhatus valis
Sügisturniiri Järvamaa parimaks/ väärikaks spordivõistluseks 2016. aastal. Tiitel antakse Enn Sõmerile üle 11. detsembril ERM-is, kus toimub
SL Jõud aasta lõpetamine.
Kindlasti tahaks ära mainida turniiri suurtoetajad: FIE Enn Sõmer, Eesti Kultuurkapitali
Järvamaa Ekspertgrupp ja Järvamaa Spordiliit. Foto: Kuma, 2006

10 ägedat võimalust olla
silmapaistev
Helkuraerosool on mugav pihustatav vahend
jalgrattaraamile, lapsevankri ratastele, rõivastele,
jalatsitele, seljakotile ja kiivrile. Saadaval erinevate materjalide jaoks. Arvestada tuleb, et helkursprei-kiht ei püsi igavesti, seetõttu peab esemeid regulaarselt aerosooliga värskendama.
Laetav helkur koosneb plastmassist helkurist ja
silikoonist kestast, mis helendab peale loodusliku või tehisliku valguse käes laadimist. Sobib
eriti keskkonda, kus on kehv või olematu tänavavalgustus. Mugav paigalda riiete, selja- või
koolikoti külge.
Rattasusside katted on enamasti neoontoonis,
et tagada hea silmapaistvus. Lisaks sellele kaitsevad jalanõusid ka pori ja mustuse eest ning tagavad lisasoojuse.
Helendav seljakotikate on erksat värvi ja kaetud valgust peegeldavate ribadega, mis tagavad
pimedal ajal nähtavuse kuni 100 m kaugusele.
Veekindel materjal kaitseb koti sisu ka vihma
eest!
Helkurtraksid on saadaval eri lõigete ja disainiga. Sobivad nii tervisesportlasele, jalg- kui ka
mootorratturile. Efekti tagavad neoonvärv ja
helkurribad. Elastne vöö aitab enda kehakuju
järgi suuruse parajaks timmida.
Helkurlõngast ja -niidist tooteid saab osta valmiskujul, kuid käsitööhuvilise jaoks on olemas

ka spetsiaalne helkurniiti sisaldav helkurlõng.
Saadaval on ka helkurniit, mida saab koos meelepärase lõngaga mütsidesse, sallidesse ja kinnastesse kududa, kasutada heegeldamiseks ja tikkimiseks.
Helkurkleebiseid on eri kuju ja suurusega, kuid
eelistada võiks CE-märgistusega variante. Need
tagavad hea nähtavuse nii rõiva selja- kui ka esiosale ja eri kõrgustele paigutatult. Uudse lahendusena pakutakse helkivaid helkurkangast kujundeid, mida saab riietele triikrauaga kinnitada.
Helkurteip on tugeva liimiga peegeldav 3M
materjal, mida saab sobivasse suurusesse lõigates kasutada igal pinnal. Eriti lihtne on selle abil
oma käimiskepid silmapaistvaks teipida.
Helkurpulgad jalgratta kodaratele on efektsed,
lihtsalt paigaldatavad sertifitseeritud pulgad, mis
helgivad 360 kraadi.
LED jalanõud on led-ribadest tallaga, mida on
saadaval nii lastele kui ka suurtele.
Siin toodu on ainult murdosa võimalustest. Helendavad tossupaelad, helkurprossid ja käsitööhelkurid, LED-kõrvarõngad, helkurseljakotid,
helkurribadega kodumaine rõivadisain ja palju
muud ootab avastamist. Näita, kuidas sina end
nähtavaks teed. Lae üles oma foto lehele silmapaistev.ee ja osale auhinnamängus.
Gerli Grünberg
Maanteeamet
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Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!
Lilli Nugis
Vaike Ernits
Elfriede Vahula
Helmi Tamberg
Irene Järvsoo
Valentina Ööpik
Leida Öpik
Elsa Feodorova
Maie Tubarik
Salme Männik
Miralda Adamson
Harry-Aleksander
Lensmann
Vaike Valge
Väino Rei
Uno Sõrmus
Jane-Kristine Kurema
Ellen Randmaa
Luiza Fjodorova
Servese Alliksaar
Erich-Eduard Kanne

92
91
91
89
89
88
88
88
87
87
87
87
86
86
85
85
85
85
85
84

Bernhard Treier
Hingerina Lammer
Helga Rööpson
Milvi Tarius
Selma Dikker
Ülo Trahv
Viivi Eisenberg
Vaino Toom
Ilme Pleesi
Uno Jürisson
Maria Adrat
Fjodor Kuprijanovitš
Hellen Kuru
Linda Adelbert
Õile Ilmas
Maria Vahtramäe
Helme Lillo
Hugo Pastimäe
Laine Saarniit
Naima-Velaine Soon
Aime Nuhkat
Karl Ratnik

84
84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
82
80
80
80
80
80

Jekaterina Ivanova
Aino Uustalu
Leili Hein
Juta Tõnisson
Laine Saar
Ida Šeršnjova
Helgi Kask
Viive Vendland
Milvi Alev
Saima Valdma
Ruzbay Akhmetov
Arvi Alt
Valentina Koitla
Malle Treksler
Tõnu Sookaer
Epp Jürgen
Rein Koitla
Helgi Peuša
Milvi Verbo

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

Liidi Tommingas
Anne Pajupuu
Rutt Mihkelson
Linda Klementa
Eevi Pajula
Tiit Tanner
Enn Orumaa
Ellen Poolakese
Rein Lohu
Pansionaat Paide
õnnitleb!
Lilli Pelt
Õie - Floreida Laminska
Helmi Tamberg
Vilve Orgla
Maria Adrat
Tõnu Leis
Ene Murakas

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Kelli Koplus 02.10.2016
Ronja Salla 12.10.2016
Kristo Pilliroog 15.10.2016
Aron Vihman 22.10.2016
Hendric Simmermann 01.11.2016

77
77
77
77
77
77
76
76
75

Registreeritud sünnid oktoobris 2016

95
91
89
85
82
76
73

Tervisekonverents

Paide Linnameeskond sai uue peatreeneri

J

algpalliklubi Paide Linnameeskond ja 2010. aastast
klubi esindusmeeskonda juhendanud Meelis Rooba
otsustasid kokkuleppel, et käesoleva hooaja järel saab
meeskond uue peatreeneri.
“Meelis on jäägitu panuse ja energiaga vedanud Paide esindusmeeskonda pea seitse hooaega. Lisaks peatreeneri kohustustele on erinevatel
perioodidel olnud tal kandev roll ka klubi igapäevategevuses, kuid täna oleme arenenud iseseisva klubina nii palju edasi, et kiiresti kasvanud
organisatsioonis peame vaatama koos tulevikku juba järgmiste käikude
suunas,” sõnas Paide Linnameeskonna president Veiko Veskimäe. “Klubi kandepind laieneb iga päevaga ja meie noortetöö koos Paide jalgpalliakadeemia ideega vajab samuti rohkem tähelepanu kui kunagi varem.
Meelise roll klubis ei ole ennast kindlasti ammendanud, kuid vajame ka
talle uusi väljakutseid ja arenguks soodsat pinda.” Oktoobri keskel avaldas Paide klubi plaanid rajada lähiaastatel Eesti südamesse juhtivaid jalgpallikeskuseid koos jalgpalliakadeemia ning uue staadioniga.
Meelis Rooba sõnul on aeg muutuseks küps ja klubi tugevus ei seisne enam üksikutes rollides. “Olen varasemalt öelnud, et Paide peab ka
järgmised 10 aastat Premium Liigas kohal olema ja aeg on ka sellele
eesmärgile võimalusel veelgi suurem panus anda. Ma olen väga rahul
selle üle, mida oleme saavutanud. Eks iga treener teab, millised mängud ja tulemused kripeldama jäävad, aga üldjoontes ei saa meid keegi
alahinnata või kergelt võtta.”
Meelis Rooba saldoks Paide Linnameeskonna peatreenerina on
Premium liigas 233 mängu,

27.11 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
27.11 Kuusetulede süütamine I advent Paide Keskväljakul,
Paide Püha Risti kirik
Kell 15.00 kirikus Paide Ühisgümnaasiumi Jõuluootekontsert
Kell 16.00 keskväljakul süttib
Tuledesse jõulupuu
Jõuluaega tervitavad Paide
Gümnaasiumi mudilaskoor, linnapea ja päkapikk
28.11 kell 11 REKY etendus„Pipi Pikksukk“. Sobib 5+ vanusele, etendus 50 min. Pilet 7€
29.11 kell 19 Uue kontsert-

klaveri esitlus. Pianist Mihkel
Poll. Tasuta
01.12 kell 12-18 ja 02.12 kell 1015 Doonoripäev, kammersaalis
03.12 kell 10-16 Jõulukroon,
jõululaat ja Jõulufolk, Keskväljakul
04.12 kell 14 „Ingel sinu
üle“ Janika Sillamaa, Kaarel
Orumägi ja Kalle Pilli. Pilet
8.90/10.90
08.12 kell 19 Ott Sepp standup komöödia „Suur rõõm
väikestest asjadest“. Pilet
14.90/16.90
09.12 kell 11 lastekontsert
„Nukkude laulud“ vol 2. Siim

75 võitu, 42 viiki ja 267 punkti. 2013. aastal saavutas meeskond
Rooba käe all Premium liigas seni parima viienda koha ning 2015.
aastal jõudis Paide Linnameeskond Evald Tipneri karikafinaali, kus
kaotati Nõmme Kaljule 0:2.
Paide Linnameeskonna uueks peatreeneriks asub Vjatšeslav Zahovaiko. Klubi presidendi Veiko Veskimäe sõnul oli Zahovaiko
peamine kandidaat peatreeneri ametikohale. “Zahovaiko otsus selle
hooajaga mängijakarjäär lõpetada ja klubi uue peatreeneri otsingud
langesid meie jaoks loogiliselt kokku. Hindamatu mängukogemuse
ja klassiga mängijana on tal kõik omadused, et olla ka treenerikarjääris edukas.”
Eesti koondist esindas Vjatšeslav Zahovaiko 39 korral, lüües
8 väravat. Paide Linnameeskonna eest on Zahovaiko viimasel kahel hooajal kokku löönud seni 36 väravat, millega on klubi ajaloo edukaim ründaja Premium Liigas. Käesoleva hooajaga lõpetab Zahovaiko ühtlasi oma mängijakarjääri, mille
jooksul on ta Eesti meistriliigas erinevate klubide eest löönud 308 mänguga 211 väravat. Allikas: Paide Linnameeskond.
Foto: Maarja Trauss/ Tre
Paide Linnameeskond II saavutas teise liiga võidu! Finaalmängus purustati ida/põhja tsooni võitnud Tartu FC Merkuur 8:0! Rauno Rikberg lõi 3, Martin Saar 2, Carl Tubarik,
Priit Raal ja Andre Mägi 1 värava.s

Aimla ansambel. Dirigent Reeda Toots. Kaastegevad Nukuteatri näitlejad. Kontserti juhib
Buratino (Taavi Tõnisson). Pilet
5-9€
10.12 kell 18 Keldi Jõulud (Iirimaa), kammersaalis. Kontsert
sarjast „Diplomaatilised noodid”. Iiri õnnistussõnu ja keldi
palveid loeb Jaan Tammsalu.
Koostöös Paide Kultuurikeskuse ja Eesti Kontserdiga. Toetab
Iirimaa Suursaatkond, Culture
Ireland fond. Pilet 7/10€
13.12 kell 9.30-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
13.12 kell 19 Pearu Paulus

& akustiline liveband. Pilet
14.90/16.90
16.12 kell 13 Rakvere Teatri
etendus „Hansuke ja Greteke“.
Pilet 8.50-10€
16.12 kell 19 Rakvere Teatri
etendus „Astuge edasi!“ Osades Helgi Annast, Indrek Apinis,
Saara Kadak, Silja Miks, Madis
Mäeorg, Peeter Rästas, Tarmo
Tagamets. Pilet 12/14€
17.12 kell 18 Kingitus linnarahvalt, Kaur Pennert/Marju
Mändmaa muusikali kontsertversioon. Tasuta
19.12 kell 19 Paide Naiskoori
jõulukontsert, kammersaalis.
Tasuta
20.12 kell 18 Linnarahva
laste jõulupidu, kammersaalis. Pilet 3€

„Tervise tagab teadlikkus ja eluviis!“ 26. novembril
Paide Kultuurikeskuse kammersaalis
10.00 Registreerimine, toetuskaartide müük, firmade näitus- müük, degusteerimine, tervisekontroll
11.00 Konverentsi avamine ja tervitused. Karit Koller, Järvamaa Tervisenõukogu juhataja
• Normaalne söömine ja normaalne liikumine - tervise vundament - professor Mihkel Zilmer, Tartu
Ülikooli meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor
• Söömine ja joomine ning vitamiinid ja mineraalained - dotsent Kaarel Zilmer, Ph.D Tallinna Ülikooli
Terviseteaduste ja Spordi Instituut
• Lihtne liikumine - Eve Rohtla, Aiakirja 60+ peatoimetaja
Osalemine toetuskaartidega, eelregistreerimist ei
toimu
15.00 – 17.00 Järva Reumaselts 15, sõnavõtud ja
sünnipäevakringel. Eelregistreerimine 5557 6915
(Eevi Sikstus). Tervisepäeva toetavad: Hasartmängumaksu Nõukogu, Järva maavalitsus, Paide linn ja
Järva Teataja.

R 25.11 11:00 Paide Gümnaasiumi sünnipäeva-aktus
L 26.11 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - ASK/Kuldiga
P 27.11 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - VK Biolars/Jelgava
T 29.11 10:00 Võrkpalli U14 EMV I etapp
K 30.11 20:00 Võrkpalli Eesti KV: Järvamaa Võrkpalliklubi - Pärnu Võrkpalliklubi
L 03.12 10:00 Peet Raigi Mälestusturniir võrkpallis E-Piim Spordihall/Paide linna võimla
P 04.12 09:30 Viktor Metsa saalijalgpalliturniir
T 06.12 10:00 3x3 korvpallifestival
N 08.12 20:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Bigbank Tartu
P 11.12 10:00 Paide LM saalijalgpalliturniir (20092010.a sünd)
L 17.12 12:00 KK 7 jõulutreening
K 21.12 10:00 Paide Gümnaasiumi jõululaat

22.12 Paide Gümnaasiumi
võimlemispidu
23.12 kell 19 The Ilves Sisters - Happy new year. Piletid
16,90/18,90€
26.12 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
28.12 kell 19 Glamuurne aastalõpupidu
Eesti Tantsuagentuuri revüüteatri Starlight Cabaret
kell 21 Tantsuks Trio Comodo, kammersaalis ja kohvikus
DJ Andrus Kuzmini retro videodiskodisko. Vaheetteaste
Rolf Roosalult. Šampus, kohv
ja kook hinna sees!
Lisaks võimalik laudu broneerimine kohvikusse või kam-

mersaali - õhtusöök hinnaga
15€, 20€ ja 25€ (menüü kodulehel). Kohtade arv piiratud!
Kasutage võimalust ja tulge
pere, sõprade või kolleegidega glamuursele aastalõpupeole. Pilet 35€
Kinokava vaata www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino Facebooki lehelt. Piletid
3-4.5€, prillid 1€

Näitused
Uku Põllumaa, Peeter Paasmäe ja Tõnu Nooritsa näituse
avamine „LEE” (Laulvad ehitised Eestis), kammersaalis

Paide Linnaleht
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15.-29. DETSEMBRINI
ÜLE EESTI!

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

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

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
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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
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