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Paide linn tänas
ja tunnustas!
P

aide linn tunnustas 725. sünnipäeva pidulikul kontsert-aktusel 30.
septembril Paide Püha Risti kirikus linna aukodanikku, andis üle vapimärgid ning juubeliaasta tänukirjad ja -meened. Palju õnne!
Paide linna aukodanik 2016– Jaanus
Murakas, AS E-Piim Tootmine juhatuse
esimees
Jaanus Murakas on Järvamaa üks tuntumaid ettevõtjaid, kelle juhitud piimandusettevõte E-Piim
Tootmine AS on peasponsoriks SA-le Paide Spordi-ja Tervisekeskus ning E-Piim Spordihallile, andes sellele nime ja logo. Seda juba teist perioodi
järjest. Esimene koostööperiood hõlmas aastaid
2012-2015, praegune periood aastaid 2016-2019.
Ettevõtte panus Paide sporti on seeläbi olnud väga
suur. Sponsorluse tulemusel on spordihallil paremad võimalused, et pakkuda elanikele
kvaliteetset teenust. See on Jaanus Murakase töö tulemus ning usk Paide linna.
Paide linna vapimärgi saaja 2016 –
Heli Prii, Paide Ühisgümnaasiumi
klassiõpetaja
Heli Prii on Paides õpetajana töötanud 38 aastat,
olles pälvinud nii Järvamaa kui ka Paide linna hariduspreemia laureaaditiitli. Heli Prii üheks elutööks saab aga pidada üleriigilise väikeste koduuurijate tegevuse algatamist 2011. aastal, mis igal
aastal paneb oma kodukoha ajalugu uurima sadakond õpilast üle Eesti. Sel sügisel alustas Heli Prii
Paide Ühisgümnaasiumi esimese klassi juhatajana
tööd aabitsaga, mille kaanel on lisaks Janno Põldma ja Heiki Ernitsale ka tema nimi. Tema võime luua klassikollektiivis ühtsust ja head
koostööd on märkimisväärne. Heli Prii tähistas suvel oma 60. sünnipäeva.
Paide linna vapimärgi saaja 2016 – Andres
Taimla, endine Paide linnavolikogu
esimees ning riigikogulane
Andres Taimla on valitud viis korda Paide linnavolikogu liikmeks aastatel 1989-2005 ning olnud
kolme korral volikogu esimees. Ta oli üheks eestvedajaks Paide linna kui omavalitsuse taastamisel
25 aastat tagasi.
Riigikogu liikmena aitas ta kaasa mitmete oluliste
investeeringute jõudmisele Paide linna.
Fotod: Merle Rüütel

Tänumeene saajad 2016
Ott Karulin - südamega tehtud töö eest neljanda Arvamusfestivali eestvedamisel
Anne Aas - suure panuse eest Paide linnavalitsuse töösse ja seadusloomesse
Veiko Veskimäe - panuse eest Paide Linnameeskonna arengusse
Kaur Pennert - suurepärase koostöö eest Paide
linnaga
Epp Rannala - kauaaegse tulemusliku töö eest
Paide perearstina
Paide linna tänukirja saajad 2016
Kaspar Tammist - suure panuse eest 2016. aasta Arvamusfestivali korraldamisel
Teet Tihvan - puhkpillimuusika arendamise
eest Paide linnas
Leida Käsik - südamega tehtud töö eest Paide
Ühisgümnaasiumi õpilaste toitlustamisel
Loominguline kollektiiv koosseisus Sirje Grauberg, Tiina Kivimäe, Ülle Vaas - Järvamaa laulu - ja tantsupeo “Mis sa nüid teed?” stsenaariumi ja läbiviimise eest
Kristjan Kirspuu - südamega tehtud töö eest
IT valdkonna arendamisel

Margit Udam - suure panuse eest Paide linna
noortetöö eestvedamisel
Andres Jalak - Paide Püha Risti kiriku renoveerimistööde eestvedamise eest
Aime Luht - südamega tehtud töö eest Paide
Püha Risti kiriku heaks

Fiesta Reisid OÜ - Paide linna noorteürituste
toetamise eest
Elbe Metsatalu - suure panuse eest Paide linna
laste õpetamisel
Pirjo Aer - noorte moenädala disainikonkursi
korraldamise eest

Septembris aastaseks saanud Paide turg sai Huvikeskuse noorte kunstnike abiga rõõmsama
välimuse. Kunstinäitus on avatud ööpäevaringselt 24h! Foto: erakogu

Hanna Samantha Raidma - noorte moenädala
disainikonkursi parima töö eest
Jaan Kirsipuu- suure panuse eest Ülejõe discgolfi pargi rajamisel
Marju Mändmaa- loovuse ja noorte näitemänguhuvi hoidmise eest
Margus Toomsalu - linna turvalisuse tagamise
ja hea koostöö eest
Ründo Mülts - linna aja- ja kultuuriloo uurimise ja tutvustamise eest
MTÜ Eakate Klubi Hämarik - koostöö ja abi
eest Paide linna kultuuriürituste korraldamisel
Reino Lõhmus - südamega tehtud töö eest Arvo Pärdi sünnikohta tähistava muusikaaia rajamisel
TRE Raadio - suurepärase koostöö eest Paide
linna 725. sünnipäeva rahvapeo korraldamisel
Margus Tiitsmaa - kunstihuvi ja loovuse süstimise eest noortes
Lumme Äri OÜ – koostöö ja abi eest linna ürituste korraldamisel
Thomas Beyard - pühendumuse eest Paide linna ja USA Marylandi osariigi vahelise sõpruse ja
koostöö arendamisel
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Paide linnavolikogu
15.09.2016 istungi
kokkuvõte
• valis esindajaks valimiskogusse Vabariigi Presidendi
valimisteks Peeter Saldre
• esimese lugemise läbis Paide linna eelarvestrateegia
aastateks 2017-2020
• võttis vastu määruse “Paide Linnavolikogu liikme,
linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse
saatmise kord”
• nimetas Paide linna aukodanikuks AS E-Piim Tootmine juhatuse esimehe Jaanus Murakase
• nimetas Paide linna vapimärgi kavalerideks Paide
Ühisgümnaasiumi klassiõpetaja Heli Prii ning kunagise Paide linnavolikogu esimehe Andres Taimla
• muutis Paide Linnavolikogu 18.02.2016 otsust nr 7
„Maa taotlemine Paide linna munitsipaalomandisse”
• delegeeris Paide linnavalitsusele ehitusseadustiku §ga
130 kohaliku omavalitsuse üksusele pandud riikliku
järelevalve teostamise
• delegeeris Paide Linnavalitsusele korrakaitseseaduse
§ 55 lõike 1 punktis 2 sätestatud kohaliku omavalitsuse pädevuses oleva loa andmise
• delegeeris Paide Linnavalitsusele kohanimeseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded, ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud koha-aadressi
määraja ülesanded ning Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 2015 määruse nr 103 „Aadressiandmete süsteem”
§ 6 lõike 1 punktiga 5 kohaliku omavalitsuse üksuse
pädevusse antud ülesanne
• tunnistas OÜ Paide Elamuhooldus osa müügiks korraldatud eelläbirääkimistega enampakkumisel esitatud
pakkumistest parimaks Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
esitatud pakkumise
Paide Linnavolikogu võttis 16. juunil 2016 vastu otsuse nr 31 „OÜ Paide Elamuhooldus osa võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras”, mille alusel
otsustati võõrandada eelläbirääkimistega enampakkumise korras OÜ Paide Elamuhooldus osa. Enampakkumise käigus esitati tähtaegselt kaks enampakkumise
kutses märgitud tingimustele vastavat pakkumist. Eelläbirääkimised toimusid 16. augustil.
• nõustus Ruubassaare tee 3 kinnistut koormava reaalkoormatise kohta käiva kande kinnistusraamatust kustutamisega
• Informatsioon - ühinemislepingu projekt
Armsad noored!
On käes aeg, kus te saate saata meile omaalgatuslikke projekte. Ootame kõiki Paide linna
noori, kellel on mõni idee, mis muudaks kohalike noorte elu aktiivsemaks ning sooviksid panustada linna arengusse, saatma meile
oma projekt. Tegutseme koos! Noortevolikogu
koosseisu vahetumise tõttu on sellel aastal üks
tähtaeg.
Soovime olla toeks kõikidele noortele, seega
taotlusvormi põdema ei peaks ning alati saab
ka nõu ja tuge! Tähtaeg on 1. november ning
taotlusevormi leiate paide.ee lehelt (Juhised ja
blanketid).
Meiliaadress, kuhu oma projekt saata, on
noortevolikogu@paide.ee

Rahvaküsitlus
6. ja 7. novembril Paides
Seoses Paide linna, Paide valla ja Roosna-Allik valla ühinemisplaanidega sellega toimub Paides 06. ja 07. novembril rahvaküsitlus.
Küsitluspunkt: Paide Kultuurikeskus
Aeg: 6.11 kl 10.00 - 18.00
7.11. kl 11.00 - 19.00
Küsitluslehe küsimus: „Kas toetate Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ vastusevariantidega „jah“ ja „ei“.
Info küsitluse toimumise koha ja aja kohta avaldatakse
Paide raekojas, Paide linna veebilehel paide.ee. Hääletussedeli tellimine koju telefonil 383 8633 või 516 9959
NB! Oktoobri lõpul ilmub kõikide linnakodanike postkasti kolme omavalitsuse ühinemist kajastav ajaleht!
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Paide linnapea
Siret Pihelgas

S

inu sünnipäev on ilusal
ajal – Paide taliõunapuud punetavad suvel kinni püütud päikesepaistest
ning Aiavilja tänava vahtrad on erakordses värviilus.
Sel aastal saad Sa juba 725-aastaseks. Õigupoolest sa seda juba
oledki, alates tänasest ning hakkad käima oma järgmist eluringi.
Ma ei hakkagi Sind tüütama
küsimusega, mida Sa kingiks
soovid. Nagunii ütled, et Sul, vanakesel pole enam midagi vaja,
peaasi, et jätkuks tervist, et süda
lööks korrapäraselt ja vererõhk
oleks normis.
Ega see vanuski on suhteline.
On ikkagi hea tunne, kui on Sinust veel vanemaid ning neid on
maailmas ikka väga palju. Võid
kahjurõõmustada, aga isegi Tallinn on Sinust vanem.
Nii et ei hakka Sa surema midagi, Sul on pikk elu veel ees!
Teisest küljest on 725 hirmuäratavalt väärikas iga ühele linnale. Sa ju kujutad ette, et maailma
võimsama riigi USA kõige vanem linn ei saa Sinu lähedalegi,
teil on vahet rohkemgi kui Paide
Püha Risti kirikuhoonel aastaid.
Mäletad, kui laulsime täna keskpäeval Sulle siin lähedal
sünnipäevalaulu, oli ilm tuuline,
aga kui palju oli õnnesoovijaid!
Loodetavasti tundsid Sa meie südamest tulnud kallistust ja paid!
Aga midagi peaks Sulle ju ikkagi kinkima….Sest vaata, Sa ei
ole niisama üks juhututtav, vaid

Sa oled minu kodu. Seda juba
õige pikalt.
Aga kõike seda räägin ma ju
lihtsalt suusoojaks, sest oleme
ju koos Sinuga, Paide, töötanud
kogu aasta, et Sulle head teha.
Võta seda kui hoolitsemist Sinu
tervise eest, kui see väljend Sulle
rohkem meeldib.
Mäletad ju, et kevadel said
paljud soovijad liikumispäevikud, et 250 päevaga liikuda vabas õhus kokku 725 kilomeetrit
või et jüripäeval joosti Sinu auks
725m pikkust distantsi.
Ja Sa oled ka mitmel korral isegi telerisse pääsenud, aga ilmselt
on Sulle seda juba öeldud. Muide, Sa näed oma vanuse kohta
ikka ülihea välja – nii lähedalt
kui ka taevalaotusest.
Märtsis toimus Sind meeles pidades Moenädal. Loodan, et Sul
oli lõbus näha meid kord triibulisena, kord kollasesse riietatuna.
Sinu enda moeteadlikkusel pole
ka viga – muusikaaed, mille hiljuti avasime, on stiilipuhas ja kaunis.
Tean väga hästi, kuidas aed Sulle
meeldib, oled jälginud selle valmimist kõik need kuud. Ja jätkuvalt
kasvab seal õunapuu, mille ümber
jooksis lapsena helilooja Arvo Pärt.
Hea Paide, mul on hea meel,
et oled osanud oma vanast ja
väärikast kinni hoida, mis siis, et
inimesed vahetuvad ja ajad muutuvad – sinu kirik püsib endiselt
oma kohal, ilusam, kui kunagi
varem oma uhiuue kellaga, mis
tunde ja pooltunde lööb. Sellega tulevad sulle kindlasti meelde
kunagised ilusad ajad, kui teedel olid munakivid ning vanade
puumajade vahel sõitsid hobuvankrid.
Kas mäletad, kuidas kunstnik
August Roosileht siia kirikusse
selle maali tegi või kuidas Juhan
Zeiger vanas rahvamajas oma
kollektiive juhendas ning Ants
Viidalepp oma kunstnikuteed
alustas. Paide- Eestimaa Pariis,
olla keegi Sinu kohta öelnud.
Kas on sulle kunagi veel ilusamini öeldud?
Augusti lõpus korraldasime
Sinu auks ühe korraliku peo,
kutsusime koos raadio ja kultuurikeskuse rahvaga külla ühe
tuntud ansambli Rootsist. Tean,
et Sul on ka Rootsiga olnud päris
tihedad suhted, aga see jäi Sinu
nooruspõlve 16. sajandisse. Muide rootsi sõbrad on tulnud Sind

Linnakodanik küsib

M

iks linn ei tee korda Aasa tn 7, 9 ja 11,
Aasa 4 garaažiühistu ning Mündi 27
vahelist teed?
Nimetatud teelõik on väga halvas seisus ning linn
on sellest teadlik. Teed pole sinna kunagi ehitatud, see
on nö sisse sõidetud nõukogude ajal, mis tähendab, et
tee on sinna „ise“ tekkinud. See isetekkeline tee jääb
peamiselt nelja kinnistu maadele – suurem osa Aasa 9
ja 11 ning Aasa 4 garaažiühistu kinnistutele ja üks osa
reformimata riigimaale. Seega on tegemist eramaaga,
mida linn omavoliliselt kasutada ja korrastada ei saa.
Mis on lahendus? Kinnistu omanikud, kelle maale
teelõik jääb, peavad omavahel kokku leppima, kas ja
kuidas on võimalik teed remontida. Rahaliselt panustama peaksid kõik, kelle maale antud tee jääb, kui suures mahus, sõltub omavahelistest kokkulepetest. Nõuga saab abiks olla ka linnavalitsus või majahaldaja.

ka täna tervitama ja õnne soovima. Ning mitte ainult Rootsist,
vaid sõbrad veel seitsmest riigist.
Paide, Sa oled üks uskumatu
linn, Sul on parasjagu pereliikmeid ning palju sõpru ja nad
kõik armastavad Sind väga!
Sellega oled Sa vist juba harjunud, et korra aastas tuleb siia
tuhandeid inimesi kuulama, rääkima, arutama ning head atmosfääri nautima. Augustis. Paistab,
et selline tähelepanu on Sulle
siiski meelt mööda, miks muidu
Sa igal aastal neid inimesi siia tagasi ootad. Ja veel viimane uudis
Sulle enne, kui oma kirja lõpetan, pärineb koguni sellest nädalast. Õigemini neid uudised on
rohkemgi. Sa tõesti saad omanimelise teatri, kas pole uhke tunne? See võtab Sind võib-olla isegi
õhku ahmima, aga seda ma ütlen, see sobiks Sulle kui valatult.
Mõtle ise selle teatrimaagia peale, mida oled oma naaberlinnadelt kuulnud.
Ahjaa, ja kindlasti panid tähele, et sinu Lembitu pargis purskkaev jälle töötab – Facebook kihab selle piltidest. Küll on hea,
et sinuga, mu armas vana Paide,
saab rääkida ka tänapäevases keeles, et sa tahad käia ajaga kaasas
ning sind huvitab kõik sinu ümber toimuv.
Oled küll juba 725-aastane, aga kohe-kohe ootab Sind
ees murranguline aeg, kui Sinu
harjumuspärasest 10st ruutkilomeetrist saab 442. Räägitakse,
et Sinust tuleb üks suuremaid
linnasid maailmas. Loodan, et
sa sellest nüüd liialt ähmi täis
ei lähe, ära muretse, me hoiame
ja armastame sind sellisena, nagu sa oled. Pealegi on see minu
meelest päris vahva kui Paide linnal on oma metsad ja külad ning
võib pidada end üheks suurlinnaks sõna otseses mõttes. Ning
mis kõige toredam – Sinu pere
kasvab!
Praadisime end pikalt pannil,
kui Sinu tulevik oli linna mõttes ebaselge. Nüüd on Sul oodata küll perelisa, kuid saad rahulikult oma 730. aastapäeva
poole tüürida. Sa ei kujuta ette,
kui palju me oleme ühinemise
nimel vaeva näinud, aga ei koorma Sind hetkel peensustega. Samas saan öelda, et meil on läinud
hästi ning ilmselt aasta lõpus
saad lugeda meie pingutuste tu-
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lemustest lähemalt ajalehest.
Ausalt öeldes on meil plaan
muuta Sind ka sisult suuremaks.
Kuuled esimesena meie kavatsusest teha järgmisel aastal korda Sinu üks peamisi tuiksooni
– Pärnu tänav oma Purfeldtiaegsete majade ja puudealleega.
Aukude ja ebatasasustega selles
oled vist juba harjunud, aga kui
teesillutis saab sile, ei taha Sa aukudest kuuldagi ning tunned,
kuidas veri sinu soontes hakkab
kiiremini voolama.
Samamoodi ootame ärevusega riigigümnaasiumi teket ning
me ise tahame anda parema näo
uuele põhikoolihoonele. Küll on
mul väga kahju, et Posti tänaval asuv kunagine koolimaja, see
punastest tellisteset, on tühi laste
naerust. Neid maju, mis on ajahammaste vahele jäänud või ilma peremeheta, on meil teisigi,
nagu Sa isegi tead, küllalt.
Sellele mõeldes teeb see mind
praegugi kurvaks, aga Sinu sünnipäeval ei taha väga halbadest
asjadest rääkida. Kui, siis küsiks
sinu käest nõu, mida teha, et sinu elanike arv hakkaks taas kasvama ja noored leiaksid tagasitee
oma kodulinna. Sa ei pea kohe
vastama, kuid mulle piisab praegu teadmisest, et mõtled sellele.
Oh, tegelikult kirjutasin sulle,
et sind kiita. See sulle ei meeldi, tean, sest oled tagasihoidlik.
Oled ju meie endi moodi, Järvamaa ja Eesti moodi.
Aga kui veel korra kingituse
juurde tagasi tulla, siis eks meie
selleaastased tegemised olegi tehtud ju Sinule mõeldes. Aga üks
kingitus on küll, mille üle Sul
oleks ka Sinu tagasihoidlikuse
juures hea meel – kas näed neid
inimesi siin? Tean kui oluline on
Sulle oma inimeste, pereliikmete ja sõprade heaolu. Näed, me
kõik oleme täna siin, üks tublim
kui teine, üks andekam kui teine, üks pühendunum kui teine
Sinu sünnipäeval, sest me armastame Sind. Tean, et Sina armastad meid ka ja see on suurepärane tunne!
Kallis Paide linna pere, head
sõbrad ja tuttavad, soovin teile kõigile palju õnne meie linna
juubeli puhul!
Foto: Merle Rüütel
Linnapea Siret Pihelgase kõne 30. septembril Paide linna 725. sünnipäeva kontsert-aktusel Paide Püha Risti kirikus
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Linn plaanib Pärnu tänava
ulatuslikku remonti

P

aide linnavalitsusel on plaan järgmisel aastal rekonstrueerida
täies pikkuses Pärnu tänav.
"Praegu käivad eelarveläbirääkimised ning oleme otsustanud Pärnu tänava remondi võtta üheks peamiseks prioriteediks järgmise aasta investeeringute seas," sõnas linnapea Siret Pihelgas. "Olen seda meelt, et OÜ Paide Elamuhooldus müügist saadud
tulu tuleb suunata Paide linna infrastruktuuri parendamisse ehk siis praegu on esmatähtis Pärnu tänava korda tegemine."
Hinnanguline kogumaksumus projektile on ligi 388 000 eurot. Kuna Pärnu tänava lõik Keskväljakust Tööstuse tänavani on remonditud, läheb ehitusse sellest järgnev
osa kogupikkusega 2,1 km.
"Pärnu tänav on linna üks kahest olulisemast teest, mille halb seisukord pole kellelegi uudis. Loodan, et linnavolikogu selle plaani ka heaks kiidab," lisas Pihelgas.
Linnavalitsuse planeeringu- ja ehitusnõuniku Reino Lõhmuse sõnul on rekonstrueeritavat pinda ligi 19 000 ruutmeetrit. "90% töödest moodustab tasandusfreesimine ja uue asfaltkatte paigaldus, 10% ulatuses on suuremad tööd - kandekonstruktsioonide vahetus ja uus kate. Viimane puudutab eelkõige ristmikke ja bussipeatusi,
kus on puudulik kandevõime, nt Maxima kaupluse sissesõidu juures," ütles Lõhmus.

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 8 (234) 14. september 2016

Paide Linnaleht

Üleminek e-arvetele avaliku ja
erasektori vahelistes arveldustes
Kaja Kört
Linnavalitsuse
finantsnõunik

J

ärgmise aasta algusest
kehtestatakse
raamatupidamise seaduse
muudatused, mis muudavad raamatupidamise algdokumentidele
esitatavaid nõudeid ning toovad
avaliku sektoriga arveldamisel
kaasa e-arved.
Eelnõus on ette nähtud, et alates 1.
novembrist peab avalik sektor hakkama
e-arveid vastu võtma ja alates 1. jaanuarist 2017 tohib avalikule sektorile saata
üksnes e-arveid.
Enamiku Eesti avaliku ja erasektori poolt saadetavatest arvetest moodustavad täna e-posti teel edastatavad
PDF-arved. Kindlasti tuleb aga tähele
panna, et e-arve ei tähenda meili teel

saadetavat dokumenti, vaid masinloetavat (automaatselt süsteemist süsteemi
kulgevat) e-arvet.
Seaduse eelnõuga sätestatakse kohustus, et alates 1. jaanuarist 2017 peab
avalikule sektorile kauba müümisel või
teenuse osutamisel esitatav arve olema
masintöödeldav e-arve. E-arve edastatakse operaatori vahendusel ühest raamatupidamistarkvarast otse teise ning
saaja ei pea enam arve andmeid käsitsi
sisestama.
E-arvete reaalajas edastamine ostjale
kiirendab arvete kinnitamist ja nende
eest tasumist ning vähendab vigade tekkimise võimalust.
2016. aasta augusti seisuga võtavad
e-arveid vastu 52% avaliku sektori asutustest (riigiasutused (95%, KOVid
ja hallatavad asutused 69%, ülejäänud
avaliku sektori asutused 15%, www.fin.
ee/e-arved).
Järvamaal on kõik 12 omavalitsust
valmis arveldama e-arvetes. Esimesena tegi seda Paide linnavalitsus aastal

Paide 725 mälumäng

Septembris küsisime: Millise asutuse kasutuses on tänapäeval arhitekt Erich Jacoby poolt projekteeritud hoone, millele
1908. aastal pandi Paides nurgakivi ja kus läbi ajaloo on tegutsenud mitmed õppeasutused ning kuhu 1938. aastal kolis
Kaitseliidu Järva Maleva staap.
Õige vastus: Järvamaa Haigla. Õigeid vastuseid tuli kokku 4. Loosi tahtel saab auhinna Margit Veskimäe. Ka ülejäänud tublid vastajad (E. Eigla, E. Roosmaa ja K. Haavel) saavad väikese meene. Auhind ja meened ootavad teid Järvamaa
Keskraamatukogus.
Oktoobri küsimus: Aastatel 1910-1912 tegutses Paide linnaarstina Ernst Hörschelmann. Ta oli tunnustatud arst, aga mille eest ta peale erialatöö nii Tartus, Tallinnas kui ka Peterburiski
rohkelt tunnustust pälvis?
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.

2012. Paide linnavalitsus (ja allasutused) võtab vastu kui ka väljastab e-arveid. Samuti arveldavad e-arvetes linna
sihtasutused.
Tänaseks on paljud eraettevõtted, kes
arveldavad avaliku sektori asutustega,
võimelised edastama e-arveid. Kindlasti tasub ettevõtetel võimalikult kiiresti leida operaator, kelle kaudu e-arveid
edastada, kuna see võib eeldada ka seadistuste muudatusi ettevõtte raamatupidamistarkvaras. Väikeettevõtjate jaoks
on riik loonud kasutamiseks e-arveldaja
keskkonna, kus e-arveid saab koostada
ja edastada tasuta (vt www.rik.ee/et/earveldaja).
Seega kõikidel ettevõtetel (sh ka FIEd), kes arveldavad avaliku sektori asutustega, tuleb arvestada, et uue raamatupidamise seaduse jõustumisel võtavad
avaliku sektori asutused vastu ainult
masintöödeldavaid e-arveid.
Lisainfo: Kaja Kört, telefon 383 8641
või e-post: kaja.kort@paide.ee.

Raamatukogupäevade „Kohtume raamatukogus“
kava
18.10 Raamatukogude andmebaasid - koolitus Paide Ühisgümnaasiumis
18.10 kell 10.00 „Südamest südamesse” - lastel külas Piret
Päär ja Veronika Kivisilla
21.10 kell 11.00 laste kohtumine meremehega
25.10 kell 14.00 Raamatu „Moetähestik” esitlus ja ülevaade
mereteemast moes – külas raamatu autor Anne Metsis
26.10 Külalislaenutajate päev. Jälgi reklaami!
27.10 kell 16.00 Rinnamärkide kujundamise töötuba Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõu Katri Smitti juhendamisel
21.-27.10 Raamatute laat
22.-30.10 Koolivaheaeg raamatukogus koostöös Paide Avatud Noortekeskusega

Paide parimad ettevõtted 2016
Rita Laanetu
Linnavalitsuse ettevõtlusspetsialist-analüütik

E

ttevõtluskonkurss 2016 on läbi ning
parimad linnavalitsuse poolt kinnitatud.
Aasta parimaks ettevõtteks tunnistati Verston Ehitus OÜ, kelle põhitegevusalaks on
teede ja platside ehitus ning remont. Oma
tugevuseks peab ettevõte rõõmsameelset ja
suurte kogemustega meeskonda, kelle osalusel on aastate jooksul üle Eesti valminud mitmed suured ja keerukad tee-ehitusobjektid. Ettevõtte suuremad tööd on olnud Tallinna
Lennujaama lennuliiklusala ja Tallinn-Narva mnt Kukruse-Jõhvi lõigu rekonstrueerimine ning Kroodi liiklussõlme ja Tartu läänepoolse
ümbersõidu ehitus. Verston Ehitus OÜ on üheks suurtoetajaks Paide
Linnameeskonnale. Ettevõte tegutseb aastast 2010. Parim Paide ettevõte selgitatakse välja majandusnäitajate põhjal.
Kategooria “Paide parim toetaja 2016” võitjaks valis komisjon OÜ
Dipollo, mida teatakse rohkem brändi Pizzakiosk nime all. Pizzakioskil on 28 müügipunkti üle Eesti, aga alguse sai kõik Paidest. Ettevõte on toetanud lugematuid Paide linna üritusi alates noorte ettevõtmistest spordivõistlusteni välja. Ettevõte juht Kurre Ehrnsten
on alati südamega Paide linna tegemiste juures ning on abiks nii jõu
kui ka nõuga.
Kategooria „Paide parim toode või teenus 2016“ parimaks osutus Paide turul tegutsev TuruTare, kelle taga on ettevõte FarmStop
OÜ. Septembris möödus nende tegutsemise algusest üks aasta. Ettevõtmine sai alguse Liisa Hendriksoni poolt koostatud Maaülikooli
kursusetööst, milles uuriti Järvamaa tootjatelt, kes, kuidas ja mida
sooviks müügiks pakkuda. Sealt korjas mõtte üles MTÜ Järva Arengu Partnerid eestvedaja Silva Anspal, kes koondas huvilised ja andis
teada, et Paides on pakkuda turukiosk, kus seda saaks ellu viia. Nii
ongi tänaseks neli tublit naist: Kaie Altmets, Malle Rooba, Tiiu Haak
ja Liisa Hendrikson kordamööda TuruTare leti taga, et pakkuda meie
linnarahvale värsket Järvamaa talutootjate toodangut. TuruTare on
elanike poolt hästi vastu võetud.
Parima teeninduskultuuriga ettevõtte tiitli sai endale Tele2 Eesti
AS Paide esindus. Et tegemist on head teenindust pakkuva kohaga, tõestab ka fakt, et Eesti parima teenindaja 2016 konkursi parima klienditeenindaja tiitli sai Tele2 Paide müügikonsultant Mariliis
Talvoja.
Kategoorias „Paide parim tööandja 2016“ jäi tunnustus välja andmata, kuna ei esitatud ühtegi kandidaati. Parimaid ettevõtteid tunnustati Paide linna 725. sünnipäevale pühendatud kontsert-aktusel
Paide Püha Risti kirikus 30. septembril.

Palju õnne!

Paide linnavalitsuse linnasekretär Karin Tenisson-Alev pälvis
30. septembril Saku valla vapimärgi vallale osutatud silmapaistvate saavutuste ja valla huvides tegutsemise eest.
Tenisson-Alev töötas Saku vallasekretärina 13 aastat ning alates augustist 2016 Paide linnasekretärina. Foto: erakogu

Näitused:
Fuajees: „Meri suured laevad kannab...” (laevamudelid, mereteemalised esemed)
III korrusel: „Märka märki” Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia üliõpilaste kujundatud rinnamärgid.

HEAD INIMESED!

„Meri raamatu lugudes”

PAIDE LINNAVALITSUS
OOTAB PAKKUMISI PAIDE
LINNA JÕULUKUUSE
LEIDMISEKS!

6. oktoobril toimus Järvamaa Keskraamatukogus maakondlik ettelugemispäev, mis sel aastal oli pühendatud mereteemalistele raamatutele (on ju merekultuuri aasta). Osales 23
neljandate klasside õpilast 8-st maakonna koolist. Parimaks
ettelugejaks valiti žürii ja publiku häältega Keitlin Jüristo Paide Ühisgümnaasiumi 4.a klassist, kes luges katkendi Aino
Perviku raamatust „Kunksmoor”. Keitlinil seisab ees esinemine vabariiklikul võistlusel 22. oktoobril Eesti Lastekirjanduse
Keskuses.

Kuusk peab olema üle 18 m
kõrge, kauni ühtlase võraga ja
kasvama transpordile
ligipääsetavas kohas.
Helistada tel. 516 9959,
383 8633 või 383 8600

28. septembril sõitsid 24 tublimat suvelugejat projekti
„Loeme 725” raames preemiaekskursioonile Rakverre Eesti
Politseimuuseumi. Projekti toetasid Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp ja Politseimuuseum. Foto: erakogu

Paide Püha Risti kirik

28.-29.10 kirikumuusikute konverents
Paides ja Türil
29.10 kell 15.00 kirikumuusikute
lõppkontsert Paide kirikus, tasuta

3

2.11 Hingedepäeva puhul kirik avatud kl
17.00-19.00. Võimalus süüdata küünal ja
alates kella 18.00 kuulata elavat muusikat,
tasuta

Miks jäätmevedaja konteinerit
ei tühjendanud?
Pakendi- ja paberikonteinerisse ei tohi panna segaolmejäätmeid!
Vastasel juhul ei saa jäätmevedaja konteinerit tühjendada ning
seda peab tegema konteineri omanik ise! Segaolmejäätmetele on
oma konteiner. Olgem tähelepanelikud!

Foto: Helena Saar
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Paide linn 725
S

eptembrikuu tõi Paide linnale juurde palju uut (septembrikuus-kõik-on-uusütlus sobib siia hästi), tähistas linn ju oma 725. sünnipäeva.

16.

septembril avati vana rahvamaja ees teine
kultuuripink, sedakorda
pühendatud linnas tegutsenud tuntud kunstnikele
– August Roosileht, Helve ja Ants Viidalepp. Tiiu
Saarist ja Ründo Mülts on
püsti pannud kunstnike
suurjoonelised näitused,
mis Järvamaa muuseumis
ja kultuurikeskuses on üleval novembri alguseni. Erilise kingi tegi Paide linnale seda külastanud Rootsi pianist Johan Hugosson, kes sattus siia tänu
oma abikaasale Maria Viidalepale. Nimelt lõi ta Paide linnale klaverifantaasia, mille kultuurikeskuses esmakordselt ette kandis.

22. septembril avati Kitsal tänaval muusikaaed, mis tähistab
helilooja Arvo Pärdi sünnikodu
kohta. Aeda kaunistab kaks Riho Kulla skulptuuri ning eriti
ilus on aed õhtupimeduses. Aia
avamise tegi eriliseks helilooja
enda kohal viibimine, kes külastas Paidet üle mitme aasta.
Helilooja mängitud „Ukuaru
valss“ muusikaaeda toodud Estonia klaveril jääb kindlasti paljudele kauaks meelde ja hinge.
Aitäh, Arvo Pärt!

30.

septembril ja 01. oktoobril viibisid Paide linnal külas kaheksa sõpruslinna esindajad, Ukrainast Taanini ning Tšehhist Soomeni. Meeleolukas visiit viis väliskülalised Paide linna ja Mäo
ettevõtetesse ning allasutustesse, osaleti südameketi tegemises ning saadi osa kontsertaktusest.
Külalisi kostitas ka Järvamaa Ettevõtjate Selts Roosna-Alliku mõisas. Kokkusaamine kinnistas
linnadevahelisi sidemeid ja sõprussuhteid veelgi.

S

üdamekujuline inimkett vormus Keskväljakule kolmandat korda, lapsi rohkem kui kunagi varem. Ei puudunud
ka kingitused - Paide Gümnaasiumi poisid olid valmis saanud ägeda puitskulptuuri! Maitsva kringli ja muffinid tõi
Marta Pagar!

O

ktoobris avati Lembitu pargi uus purskkaev ja mänguväljak. Neist esimese ehitas AS Paide Vesi. Lisaks purskkaevule paigaldati sinna ka joogiveepunkt. Mänguväljak
kasvas ehitustöödega suuremaks ning sai juurde põnevaid
atraktsioone. Mänguväljaku ehitamist toetas Keskerakond
läbi riigieelarve.

27.

september 2016
läheb Paide linna ajalukku Paide Linnateatrile
sümboolse
nurgakivi panekuga
– koostööleping linna
ning Eesti Muusikaja Teatriakadeemia lavakunstikooli vahel
lubab kohalikku kultuurielu korralikult ja
heas mõttes raputada.

Totaalne muutumine
Paide Kultuurikeskuse kohvik on taas avatud ning koht on saanud täiesti uue ilme. Sissepääs kohvikusse on otse kultuurikeskuse fuajeest ning maja eest, ruum on saanud valgust juurde
ning sisustus järgib 50-ndate aastate miljööd. Alles on muinsuskaitse all olev baarilett ning peegelvitraažid, mis hetkel on
restaureerimisel, saavad tagasi oma kohtadele. Kohvikut peab
OÜ Catering Service. Oktoobris on kohvik avatud kell 11.00 18.00 iga päev. Kultuurikeskuses toimuvate kontserdite ja etenduste ajal kl 11.00 - 21.00. Novembris lahtiolekuajad pikenevad. Foto: Tiiu Saarist

Paide balletistuudio avab
ukse Estonia teatri lavale
Paide balletistuudio alustas 9. oktoobril oma tegevust. Õpetaja
Sanna Kondase (Eesti Rahvusballett) sõnul on oodatud kõik lapsed. „Tahame kaasata Paide lapsi edaspidi ka Rahvusooper Estonia
lavastustesse,“ ütles Kondas.
Õppetöö teisipäeviti ja neljapäeviti Paide Kultuurikeskuse uues
renoveeritud tantsuklassis.
T: kell 15.00 - 16.15 7-8- aastased lapsed
kell 16.20 - 17.35 9-10-aastased lapsed
kell 17.40 - 18.40 5-6 -aastased lapsed
NB! Alates 1. novembrist kl 18.45-19.45 täiskasvanud
N: kell 16.00 - 17.00 7-8-aastased lapsed
kell 17.05 - 18.05 9-10-aastased lapsed
Registreerimine ja info: ylle.laas@paidekultuurikeskus.ee
Õpetajad: Sanna Kondas ja Merike Ivanov

Purskkaev on eriti
ilus pimedas.
Foto: Andrus Kopliste
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Traditsioonides kinni?

Paide Lõvide ilus kingitus perekodule

oktoobril tähistatakse õpetajate päeva ja nii
ka meie koolis, kuid veidi teistmoodi kui tavaliselt.
Abituurium sai astuda õpetaja rolli ning õpetajad nautida ühist olemist hommikukohvikus, kuhu oli õpetajate
ette kutsutud Järvamaa Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog
Heidi Antons. Mis tegi aga päeva eriliseks? Nimelt olid seekord õpetajad koolimajas olemas ning abituurium sai anda
kolm tundi, edasi läks tavaline koolipäev. Lisaks abiturientidele aitasid muidu tavalise koolipäeva eriliseks muutmisele kaasa asendusõpetajatena ka mitmed inimesed väljaspoolt meie maja: Paide linnapea Siret Pihelgas, maavanem
Alo Aasma, Järva maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna
juhataja Kersti Viilup, KK7 treener Viljar Pennert, Paide
Muusikakooli akordioniõpetaja Sirje Unga, Paide Avatud
Noortekeskuse vabatahtlik Riccardo Zorgno ning Paide
Huvikeskuse õpetajad Natalja Haug, Mari Olev, Malle Kera ja Sorge.
Küsisin meie kooli õpilastelt, kuidas neile meeldis uutmoodi õpetajate päev ja loomulikult sain vastuseks, et see
oleks võinud olla reedel nagu alati. Kuid kui küsisin, et kas
jäite rahule, tuli vastuseks: “Jaa!”
Kokkuvõtteks võib öelda, et kõik jäid rahule. Abituurium sai kogemuse ning kool uue traditsiooni võrra rikkamaks. Nüüd saab pikisilmi ootama jääda järgmise aasta
õpetajate päeva. Fotol: abiturient Jan Margen Vau, erakogu

ions klubi Paide Bastion tegi
Paide perekodu lastele toreda
kingituse - suur hulk erinevaid vahendeid huvitegevuseks ja vaba aja
veetmiseks.
Klubi praegune president Vello Talviste
selgitas, et tegemist oli eelmise aasta sügisel alguse saanud rahakogumiskampaaniaga toetamaks kohalike laste huvitegevust.
Perekodu lapsed said muu hulgas oma-

5.

Katarina Perman
Paide Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane

Südames Matemaatika 2016

L

EESTIMAA SÜDA

le uued sülearvutid, tõukeratta, magamiskotid, mängukonsoolid ja videomängud
kokku ligi 2000 euro eest.
“Täname Lions klubi selle suuremeelse
žesti eest, lapsed on väga õnnelikud ning
meenutan hea sõnaga ka kevadist heategevuskontserti Paides. Aitäh kõigile toetajatele,” rõõmustas Paide Sotsiaaltöökeskuse
juhataja Heiki Rosin.
Foto: Maarit Nõmm

Eve Krais – maakonna parim klassiõpetaja

J

ärvamaa omavalitsuste liit andis
välja maakonna 2016. aasta hariduspreemiad.
Klassiõpetaja ja koolieelse lasteasutuse
õpetaja preemia laureaat on Eve Krais, kes
töötab Paide Ühisgümnaasiumis 2002.aasta sügisest ja on praegu 4.a klassi õpetaja. Eelmisel õppeaastal said Eve klassi 24-st
õpilasest kiituskirja 13 ja 8 õpib hästi.
Kõige enam meeldib Evele õpetada loodusaineid. Palju pühendab ta aega keskkonnaga seotud küsimustele ja õuesõppele.
2. koht maakondlikul luulevõistlusel „Ellen Niiduga Midrimaal”, 5. koht Järvamaa
koolide osaoskuste olümpiaadil. Sooviga
kedagi aidata, pidasid Eve õpilased Joodil
suvelõpukohvikut, et annetada osa tulust
kooli väikeklassi õppemängude ostmiseks.
Neljandat aastat on Eve vabariigis, Järvamaal ja koolis projekti „Kiusamisest va-

ba kool” eestvedaja. Õpetaja Krais valmistab ette väikeste kodu-uurijate päeva Paide
Ühisgümnaasiumi tiimiga juba 6. aastat. Ta
on loonud parimad tingimused laste kasvamiseks, arenemiseks ja ettevalmistuseks
edasisteks õpinguteks, saavutanud suurepärase kontakti laste ja lastevanematega ning
pälvinud nende lugupidamise. Tema töö
tulemused õpilaste edasise edukuse näol on
kolleegide poolt hinnatud.
Ta on ühiskondlikult aktiivne ning andnud panuse haridus- ja kultuurielu edendamisse oma koolis, piirkonnas, vabariigis.
Aasta õpetaja preemiale kandideeris Paidest
Daire Krabi Paide Gümnaasiumist ja Liivi
Aare Paide Ühisgümnaasiumist. aasta noor
õpetaja Taavi Ojaniit Ambla Lasteaed-Põhikoolist ja aasta õpetaja Triin Toome-Hosman Türi Ühisgümnaasiumist.
Foto: Helje Mets

Robootika Paide Gümnaasiumis

K
29.

septembril toimus Paide Gümnaasiumis
matemaatikaülesannete lahendamise
ja peastarvutamise võistlus Südames Matemaatika. Võistlusel osales 67 8.-12. klasside õpilast
kümnest Järvamaa koolist.
Õpilased rakendasid õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel ja panid ennast proovile peastarvutamises.
Tiitli Parim Peastarvutaja Paides (PPP 2016) omanikuks
sai Andres Kaaver (Türi ÜG). Tublid peastarvutajad Paides
olid ka Mikk Margus Möll (Paide G, 11. kl, Daire Krabi),
Karl Küün (Paide ÜG, 9. kl, Kersti Kivisoo).
8.─9. klasside arvestuses oli parim ülesannete lahendaja
Ivar Salm (Paide ÜG, 9. kl, Kersti Kivisoo). Tubli lahendaja
Paidest oli ka Karl Küün. 10.─12. kl. õpilaste hulgas oli parimaks ülesannete lahendajaks Andres Kaaver. Tubli lahendaja
oli ka Mikk Margus Möll. Parimad lahendajad koos vanematega on oodatud Paide linnapea vastuvõtule, mis toimub
19. oktoobril raekojas. Fotosid võistlusest saab vaadata Paide Gümnaasiumi Facebooki leheküljelt. Suur tänu võistluse
toetajatele: Paide linnavalitsus, Haridus- ja Teadusministeerium, Paide gümnaasiumid ja pr Kersti Sarapuu!
Paide Kuningate stipendiumi pälvisid sel aastal Tartu
Ülikooli tudeng Kaarel Siimut ning Pizzakioski looja Kurre Ehrnsten. Kuningate stipendiumi annab välja Järvamaa
Kogukonnafond ning see on loodud Paide kuningate tiitlit kandnud isikute initsiatiivil. Stipendium määratakse igal
aastal Paides ja Järvamaal silma paistnud isikutele, kes oma
tegevusega on kodukohta positiivselt tutvustanud kogu
Eestile. Järgmisel aastal toimub võistlus kaheksandat korda
ning siis on korraldamise kord Paide Ühisgümnaasiumil.
Stipendium antakse välja igal aastal Paide linna sünnipäeva
eel septembri lõpul. Foto: Maarit Nõmm

ooliaasta on alanud ja Paide
Gümnaasiumis on mõndagi uut.
Tänu HITSA algatatud projektikonkursile on nüüd võimalik tegeleda
robootikaga. Meil on 12 Lego WeDo
2.0 komplekti ja 3 Edisoni haridusrobotit. Kõiki neid on võimalik liikuma saada 6 tahvelarvuti abil.
Robootikaga saab tegeleda esmaspäevases ringitunnis Kersti Variku juhendamisel.
Esimene rühm õpilasi on komplekteeritud
ja alustas tööd. Nende eesmärk on kooli esindada Robotexil detsembri alguses.
Jaanuaris 2017 on võimalus alustada järg-

mistel huvilistel. Soovist osaleda robootika
ringis tuleb rääkida kas klassijuhatajale või
haridustehnoloogile.
3. klassi õpilased õpivad robotite ehitamist õpioskuste ainetunnis. Seda teevad
nad rühmade kaupa õpetaja Kairit Wirthi
ja Tiina Mäeotsa juhendamisel.
Et arvutid on tänapäeval meil kõigil igapäevaselt kasutuses, siis on oluline teada ka
programmeerimise algteadmisi. Selle tõttu
on 4. klasside õpilastele see ka matemaatika
ainekavas õpetaja Taimi Jürgensteini juhendamisel. Vanematel robotihuvilistel õpilastel
on võimalik oma huvialaga tegeleda Paide

Huvikeskuses, kellele oleme koostööpartneriks LEGO Mindstorms EV3 komplektide
soetamisel.
Uue õppevahendina on kõigil õpetajatel
võimalik oma tundides kasutada Bee-Bot
elevust tekitavaid mesilasi. Nende abil saab
teha esimesi samme programmeerimises,
andes mesilasele kuni 40 korraldust liikumiseks. Hetkel on laste huvi uue ja põneva
robootikamaailma vastu väga suur. Loodame, et nende huvi püsib kaua ja sünnib palju nutikaid ning huvitavaid roboteid.
Kairit Wirth
robootikaõpetaja

Paide Gümnaasium - edukas
tuletõrjespordi kool!

S

eptembris toimusid Türil traditsioonilised koolinoorte
tuletõrjespordi mängud. Paide Gümnaasiumist osales 4
võistkonda kokku 28 õpilasega. Sel aastal osales võistlustel rekordarv õpilasi, kokku üle 400!
Paide Gümnaasiumi 8.B klassi võistkond (Heidy Heleen Trug, Ingre Tammik, Marten Lehtsaar, Martin Leotoots, Rene Münzer ja Hans
Artur Ehman) ning 11. klassi võistkond (Elina Laanetu, Ege Paberit,
Geir Samuel Voolaid, Sander Savisaar, Lauri Reinpõld, David Ocean
Kaljurand) saavutasid teatejooksus I koha. Mootorpumbaga hargnemine meie võistkondadel sel aastal kahjuks natukene ebaõnnestus. 8.B
klassi võistkond sai 8. ja 11. klassi võistkond 6. koha,
Kahe ala kokkuvõttes saavutas 8.B klassi võistkond suurepärase II ja
11. klassi võistkond III koha! Foto: erakogu

Paepiigad Kodutütarde ja Noorkotkaste matkamängul edukad!

24.

septembril toimus Paide linnas Järvamaa kodutütarde
ja noorkotkaste matkamäng. Paide
Gümnaasimi Paepiigade rühm pani
välja kolm võistkonda. Ühte kuulusid juba kogenud matkajad ja teised võistlesid koos esmakordselt.
See võistlusmäng on noorematele organisatsiooni liikmetele, kellel vanust 7-12 eluaastat. Näiteks tuli järvel paadiga aerutada,
teada matkatarkusi, lasta õhupüssist märki,
osata kaarti lugeda, lahendada ristsõna jne.
Sel aastal oli mängu kontrollaeg kuus tundi. Rajal oli 16 võiskonda kogu Järvamaalt.

Esmakordselt rajal olnud Paepiigade tüdrukud lõpetasid päeva naerusuistena, kordagi ei
olnud mõttes alla anda ja nii mõneski punktis
näidati häid tulemusi. Samuti sai selgeks see,
mida tuleb veel õppida ja harjutada.

Kogenumate võistkond (Eviita Õisma,
Helerin Tusis, Kirsi Tamsalu ja Laura-Lisanna Nurmsalu), kes koos võistles juba
viiendat korda, saavutas III koha Koeru ja
Paide I rühma noorkotkaste järel. Kodutütarde arvestuses oldi aga parimad ning see
annab paepiigadele õiguse esindada Järva
ringkonda vabariiklikul matkamängul 15.
oktoobril Võrus. Sama võistkond esindas
Järvamaad ka möödunud aastal Põltsamaal.
Palju õnne vahva saavutuse puhul ja edu
Võrumaal! Foto: erakogu
Siiri Sitska
Rühmavanem
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Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
Ilme Tari
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Verooli Puu
Saale Treier
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Helje Vestung
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Eino Muru
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Selma Meikup
Aime-Liis Sääsk
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Heljo Treier
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Ivar Tõnurist
Urve Paris
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Ilsa Jaansoo
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Else Kivilaid
Kalju Kleinberg
Ants Aare
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Sügisene Paide eakate päevakeskus

Ü

hel meelel kiideti kõige toredamaks ürituseks sel sügisel teistkordne käik Türi
Heegeldajate majja (pildil). Küllap kodune,
pitsivahune, õdus maja ja kaunis, ülimaitsev,
rikkalik lõunalaud ja veel midagi eesotsas perenaise Liivi Lohvartiga, on nii tõmbav ja inspiratsiooni andev.
Kindlasti tekkis ka seekord juba mõtteid, mida rakendada meie päevakeskuses, sest eelmisest käigust valmis ühistööna seinavaip, milleks saadi idee just sealt.
Igaüks võis panustada enda heegeldatud lilleõie. Teksti
päevakeskuse logoga tikkis Irma Soon ja nii tervitab iga
päevakeskusesse sisenejat nüüd kaunis taies.
Tänu Piret Maaringu kutsele saime osa toredast liikumispäevast Ülejõel, kus osaleti rohkearvuliselt. Sai harjutada kepikõnni õigeid võtteid, kulgeda mööda endist
võsa, mis nüüd hoopis meeldiv park! Teised said tutvuda discgolfiga, mis tekitas hasarti. Uuriti ketaste hindu
ja mängureegleid, küllap tekkis nii mõnelgi huvi selle
haarava mängu jätkamiseks.
Juba on tavaks saanud, et nii kevadel kui sügisel teeme ühise võimlemistunni õues. Seekord olid abivahenditena kasutusel kummilindid.

Sünnipäevapeol kuulutati välja „Nunnukonkursi“
võitja, kelleks osutus salajase hääletuse tulemusena ülekaalukalt Mare Paidla oma vigurtomatite ja „siiami kaksikutest“ kabatšokiga.
Töö käib õmblusringis, käsitööringis valmivad toolipadjad, pajalapid, kaardid, kalendrihoidikud, kinkekotid, järjekorras on helkurid ja need kõik nii endale, jõululaada tarbeks kui päevakeskusele.
Minevikulugude teemaks oli nõukaaegne kaubandus, kes kust ja kuidas midagi sai hankida. Uus vestlusring võeti hästi vastu ja jätkab uute vanade lugudega.
Helga Lellsaare juhitavas genealoogiaringis jätkavad
huvilised oma suguvõsa uurimist.
Meespere ootab juurde koroonamängijaid, et saaks
korraliku turniiri maha pidada!
Mida kõike veel saab meil teha, kus osaleda, mida
kuulata-vaadata on võimalik päevakeskuse tööplaanist
näha, infotahvlil on teated, kuulutused muudest üritustest.
Lai tn. 33, tel. 5404750, paide@pstk.ee, Facebook:
Paide Eakate Päevakeskus
Maimu Lomp
tegevusjuhendaja

Sügis Järvamaa muuseumis
Hakkame sugupuud uurima!
Viimastel aastatel on hakatud huvi tundma oma
sugupuu uurimise vastu. Veebikeskkond nimega GENI on tekitanud kogu maailmas laialdast huvi oma
esivanemate ning lähemate ja kaugemate sugulaste
elulooliste andmete vastu. Esialgu tundub, et kogu
informatsioon on vaid hiirekliki kaugusel. Kuid sageli puutub sugupuu uurija juba pärast paari põlvkonna paberile kandmist kokku mitmete raskustega:
saksakeelsed kohanimed, gooti kiri, vahetatud perekonnanimed enne 1835. aastat (üldse perekonnanimede puudumine) jne. Aitamaks neile ja paljudele
teistele perekonnaloo uurimiseha seotud küsimustele vastuseid leida, hakkab Järvamaa muuseumis Eesti
Genealoogia Seltsi Järvamaa osakonna esimehe Andres Kruusmaa juhendamisel igal kuul koos käima perekonnaloo uurimise huvitatud muuseumisõbrad.
Toimuvad loengud, praktikumid ja õppekäigud. Ootame nii neid, kes sugupuu koostamisega juba tegelevad kui ka neid, kes alles kavatsevad alustada. Samuti

21.10 kell 19 Rakvere Teatri muusikal “Thijl Ulenspiegel”. Osades TÜVKA teatrikunsti 11. lend. Lavastaja
Üllar Saaremäe, kunstnik Kristi Leppik. Muusika Olv Ehala, sõnad Priit
Aimla. Thijl Ulenspiegel on müütiline keskaegne tegelaskuju, kes
seisab kirglikult oma rahva õiguste eest, kuid ei pelga näidata neile
nende endi rumalust. Pilet 12/14€
22.10 kell 11 – 13 esineb Eesti Unemeditsiini Seltsi president unearst – kopsuarst Erve Sõõru Tallinnast (PERH). Teema: uni, unehäired,
uneapnoe ja selle ravi.
28.10 kell 17 Paidest pärit. Kohtumisõhtu Maalehega
30.10 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
04.11 kell 19 Teater :D etendus Sa-

on väga teretulnud kooliõpilased, kes soovida loovtöö/uurimistöö teemana uurida enda perekonnalugu.
Esimene kokkusaamine Järvamaa muuseumis toimub
27. oktoobril kell 18.00.

Väljasõit Eesti Rahva Muuseumi
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
korraldab 5. novembril lisareisi ERMi, et tutvuda
septembri lõpus Tartus Raadil avatud suurejoonelise
muuseumihoone ning põnevate näitustega. Stardime Türi keskväljakult kell 09.50 ja Paidest Järvamaa
muuseumi juurest (Lembitu park) kell 10.15, Koeru
kultuurimaja 10.45. Lisainfo ja broneerimine telefonil 56682165. NB! Kohtade arv bussis on piiratud.

November on isadepäeva kuu

Järvamaa muuseum kutsub lasteaia ja algklasside
gruppe koos isadega muuseumisse tähistama isadepäeva. Mängime, laulame ja tantsime ning räägime
mardi- ja kadripäeva kommetest. Lisaks on võimalik
tellida peolaud torniemanda hõrgutistega. Lisainfo ja
gruppide broneerimine telefonil 56682165.

lamander. Mängivad Raivo Rüütel,
Marika Korolev, Veikko Täär ja Lauri
Pedaja. Pilet 12/14€
05.11 kell 10-16 Novembrilaat,
kultuurikeskuse parklas
05.11 kell 19 Eesti Kontsert „Klaveriorkester“ uue kontsertklaveri toetuskontsert. Pilet 7/9€. Toetajapiletid 15, 25 ja 50€
08.11 kell 12 Teatrikese etendus
„Kalevipoeg“. Hiiglase osas Priit
Karm. 1h, sobib lasteaia lõpurühm
ja kooliealisele vaatajale. Pilet 5€
10.11 kell 10.30-15 Doonoripäev,
kammersaalis
11.11-12.11 Järvamaa mess 2016
13.11 kell 17.00 Eesti Kontsert,
muusikaline etendus „Diiva“, kammersaalis

13.11 kell 16 Seltskonnatantsukursus algajatele. Õpetajad Arvo
Saad ja Marju Mei
17.11 kell 19 Ugala Teater muusikaline etendus „Moraal“. Mängivad Adeele Sepp ja Rait Õunapuu.
Ei sobi alla 14a! Pilet 12/14€
19.11 kell 20 Seltskonnatantsuõhtu Ivetta Trioga. Pileti eelmüügist
5€, samal päeval 8€. Laudade broneerimine kassas.
20.11 kell 11 Lastehommik. Rahvusvaheline lastepäev, külas Lili ja
Ants Välimäe. Pilet 3€
22.11 kell 10 Rahvusooper Estonia. Kontsert kõige pisematele.
Sobilik juba alates sünnist. Kestus
45 min. Pilet kõigile 4€
22.11 kell 12 ja 18 Rahvusooper
Estonia muusikal „Minu veetlev

Enno Vahesalu
Maire Kasekamp
Maret Simson
Senni Mägi
Rein Peeterson
Helgi Sõmera
Juhan Imsi
Tiiu Ree
Milvi Ehamets
Mare Tanner
Inge Relvik
Rein Rood
Maret Reisalu
Niina Gorbõljova

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Linda Lass
Maret Reisalu

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
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Sebastian Simson 08.09.2016
Mirtel Mey Berg 14.09.2016
Rein Rander 15.09.2016
Kren Kõiva 19.09.2016
Karel Vakkum 26.09.2016
Registreeritud sünnid septembris 2016

83
75

29.-30. oktooberil viib Ajakeskus Wittenstein taas soovijad kaunisse sügisesse Riiga!
Jätkame Järvamaa inimeste soovil juba möödunud aastal tavaks saanud Riia reise.
Sel korral läheme peale Riia vanalinna ekskursiooni ka Läti
Rahvusooperi –ja balletiteatrisse vaatama Johann Straussi üht kuulsaimat operetti “Nahkhiir”.
Kogu sõit koos piletite, ööbimise, hommiku- ja lõunasöögiga maksab kokku 120 €.
Lisainfo ja broneerimine telefonil 555 43 170 või e-mailil sander@wittenstein.ee
Paide-Türi Rahvajooksu 13,6 km põhidistantsi võidud läksid Tartu Ülikooli Akadeemilise Spordiklubi esindajatele Tiidrek Nurmele (41:28) ja
Lily Luigele (49:21). Viimasena lõpetanu aeg: 01:47:42.
Lühema 6,5 km distantsi Kirnast Türile võitis Keio Kits (19:34), naistest
oli kiireim Kelly Nevolihhin ajaga 25:01. Viimasena lõpetanu aeg: 01:20:07.
Kas suudad kiiremini? 36. Paide-Türi rahvajooks toimub 01. oktoobril 2017.

R 21.10 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga:
Paide Viking Window - EMÜ SK,
E-Piim Spordihall
L 22.10 kl 11:00 Paide Võrkpalliklubi Sügisturniir, E-Piim Spordihall
L 22.10 kl 12:00 Järvamaa lahtised
ujumise seeriavõistlused, Paide
linna ujula
kl 12:00 Treeningmäng jalgpallis:
Paide LM U16 - Paide LM U14, Paide linna kunstmurustaadion
P 23.10 kl 10:00 FitnessFest 2016
Vol.2 / Zumba MasterClass, EPiim Spordihall

kl 15:00 Jalgpall II.W/S liiga: Paide
LM - Rummu Dünamo, Paide linnastaadion
N 27.10 kl 09:00 Sulgpall kõigile
- koolitus, E-Piim Spordihall
P 30.10 kl 11:00 Järvamaa 9. segapaaristurniir võrkpallis, E-Piim
Spordihall
N 03.11 kl 10:00 Järvamaa koolide 4.-5. kl rahvastepalli KV, E-Piim
Spordihall
R 04.11 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Torma SK, E-Piim Spordihall
L 05.11 kl 13:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans, Paide linnastaadion
P 06.11 kl 17:00 Võrkpalli Saja
Liiga: Järvamaa VK – TTÜ, E-Piim
Spordihall

K 09.11 kl 10:00 Järvamaa koolide 3x3 korvpall, E-Piim Spordihall
L 12.11 kl 14:00 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Los
Toros/Viru haigla, E-Piim Spordihall
kl 17:00 Eesti Alexela MV korvpallis: TTÜ KK - Tartu Korvpalliklubi, E-Piim Spordihall
P 13.11 kl 12:00 Isadepäev, EPiim Spordihall
R 18.11 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Kohila SK/Telia SK/Webware, E-Piim
Spordihall
L 26.11 kl 16:00 Võrkpalli Saja
Liiga: Järvamaa VK – ASK/Kuldiga, E-Piim Spordihall
P 27.11 kl 16:00 Võrkpalli Saja
Liiga: Järvamaa VK – VK Biolars/
Jelgava, E-Piim Spordihall

Koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi vastu toimub pühapäeval,
23. oktoobril kl 12.00 - 14.00 Paide Kultuurikeskuse parklas.
Lemmikloomade vaktsineerimine marutaudi vastu on loomaomanikele kohustuslik.Tasuta vaktsineerimist teostab Paide linna ja valla volitatud veterinaararst Raivo Raja. Info tel. 520 90 89
Tähelepanu! Eeskirja järgi peavad koerad ja kassid Paide linnas omama mikrokiipi! See hõlbustab
kaduma läinud lemmiku omanikule tagastamist!
leedi“. Piletid 20-27€
Soodustused: 50% soodsam pilet õpilased ja õpetajad, 10% Partnerkaardi omanikele,
20% Tooliklubi liikmetele, grupipilet
alates 20-st in 18-22€
27.11 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
27.11 Tuledesse jõulupuu, I advent, Paide Keskväljak
01.12 kell 12-18 ja 02.12 kell 10-15
Doonoripäev, kammersaalis
03.12 kell 10-16 Jõulukroon
09.12 kell 11 Lastekontsert „Nukkude laulud“ vol 2. Siim Aimla
ansambel. Dirigent Reeda Toots.
Kaastegevad Nukuteatri näitlejad.
Kontserti juhib Buratino (ehk Taavi
Tõnisson). Pilet 5-9€
10.12 kell 18 Eesti Kontsert „Keldi jõulud“ (Iirimaa), kammersaalis. Kontsert sarjast „Diplomaatilised noodid”. Ansambel Dordán, Iiri

õnnistussõnu ja keldi palveid loeb
Jaan Tammsalu. Toetab: Iirimaa
Suursaatkond, Culture Ireland fond.
Pilet 7/10€
16.12 kell 13 Rakvere Teatri etendus „Hansuke ja Greteke“. Mängivad Indrek Apinis, Silja Miks, Märten
Matsu (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiast), Anneli Rahkema, Peeter Rästas. Pilet 8.50-10€
16.12 kell 19 Rakvere Teatri etendus „Astuge edasi!“. Osades Helgi
Annast, Indrek Apinis, Saara Kadak,
Silja Miks.
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.
Pilet eelmüügist kuni 31.10 25€.

Alates 01.11 35€
Laudade broneerimine kohvikusse
või kammersaali - paketid hinnaga 15€, 20€ ja 25€ (menüü kodulehel). Kohtade arv piiratud! Kasutage
võimalust a tulge pere, sõprade või
kolleegidega glamuursele aastalõpupeole.
Näitused
18.11
Uku Põllumaa, Peeter
Paasmäe ja Tõnu Nooritsa näitus
„LEE” (laulvad ehitised eestis), kammersaal
Kino
www.paidekultuurikeskus.ee ja
Paide Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Paide Kultuurikeskuse kassa avatud
E-R kell 11-19 ja tund enne tasulist
üritust.
Müügil Piletimaailma ja Piletilevi
kinkekaardid.
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KÕIK ÕPPIMISE USKU INIMESED

KÕIK ÕPPIMISE USKU INIMESED
Järvamaa Kutsehariduskeskuses on 2016.a sügis-talvel mitmeid TASUTA koolitusi,

mida pakume
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
Euroopa Sotsiaalfondi
toelTASUTA
Järvamaa
Kutsehariduskeskuses
on 2016.a sügis-talvel
mitmeid
programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.
koolitusi, mida pakume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga
ArvutiEuroopa
kasutamineSotsiaalfondi
igapäevatöös (70 t)toel programmi "Täiskasvanuhariduse
Tabelarvutuse kasutamise põhikursus (28 t)
edendamine
ja õppimisvõimaluste avardamine" raames.
Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis (40 t)
kasutamine igapäevatöös (70 t)
Laotöö toimingud (36Arvuti
t)
Puitliidete valmistamise
koolitus (40 t)kasutamise põhikursus (28 t)
Tabelarvutuse
Praktilised eripuhastustööd (40 t)
Toitlustusettevõtte
kalkulatsiooni
koostamine
tabelarvutusprogrammis (40 t)
Puhastusteenindaja põhitõed
ja hoolduskoristus
(26 t)
Täpsem info:
www.jkhk.ee
või telefonil
Laotöö
toimingud
(36 t)51 55611
Puitliidete valmistamise koolitus (40 t)
Praktilised eripuhastustööd (40 t)
Puhastusteenindaja põhitõed
ja hoolduskoristus (26 t)

Täpsem info: www.jkhk.ee või telefonil 51 55611

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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