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Paide linnavolikogu
21.01.2016 istungi
kokkuvõte
• Võttis pärast teist lugemist vastu Paide linna
2016. aasta eelarve, vt lähemalt lk 2
• Kinnitas Paide linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad.
• Kinnitas eduka pakkuja ja andis jäätmeveo õiguse Eesti Keskkonnateenused AS-ile, kes esitas
majanduslikult soodsaima pakkumuse
Volikogu andis Paide linnas segaolmejäätmete
veoks jäätmeveo õiguse kolmeks aastaks koos
kaheaastase lepingu pikendamise õigusega alates
ettevõttele Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla
regiooni esinduse poolt väljastatud korraldatud
jäätmeveo jäätmeloa kehtima hakkamisest.
• Muutis Paide linnavolikogu 17. septembri
2015 otsust nr 70 „Paide linna kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine Eesti Lairiba
Arenduse Sihtasutuse kasuks”
• Otsustas tunnistada riigihanke „Oksapurustusteenuse ostmine” edukaks pakkumuseks OÜ
Androver poolt esitatud pakkumus kui kõige
odavam pakkumus.
• Revisjonikomisjoni liikme valimine. Peeter
Saldre asemel valiti uueks liikmeks Mart Mikson
• Linnavalitsuse informatsioonid.
Linnapea Siret Pihelgas andis ülevaate Paide
Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimise
võimalikest versioonidest
Volikogu esimees Peeter Saldre andis ülevaate
KOV-ide ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust

Paide linna
aastaeelarve 2016

P

aide linnavolikogu võttis vastu
2016. aasta eelarve suurusmahus 9 814 104,70 miljonit eurot.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on eelarve
koostatud põhimõttel, et linna finantsnäitajad
oleksid piisavalt head võimaldamaks taotleda
Euroopa struktuurfondidest toetusi. “Selle aasta eelarve märksõnadeks on normi piires finantsnäitajad, töötajate 10% palgatõus alates juulikuust ning investeeringud,” lausus linnapea.
Palgatõus ootab ees kõiki linna allasutuste töötajaid, kes saavad palka linna eelarvest. Investeeringuteks on eelarvesse planeeritud ligi 429 000 eurot, sellest teede remonti läheb ca 160 000 (Luha
tänava ja Raudtee tänava kõnnitee, Tulbi tänava
pikendus ning Reopalu-Mäo kergliiklustee asfalteerimiskulud). Lisaks investeerib linn Paide
tehisjärve maa-ala detailplaneeringusse, Pärdi
muusikaaia rajamisse, tänavavalgustuse väljaehitamisse tänavatel, kus siiani see puudub, Lai 33
hoone katuse ja Paide Kultuurikeskuse rekonstrueerimisse, PAIde Lasteaia Lillepai maja mänguväljakutele turvaala ning ronila ehitusse ja Paide Ühisgümnaasiumi hoone rekonstrueerimise
ehitusprojekti. Eelarvega saab tutvuda: paide.ee
– Juhtimine – rahandus

Pärnu tänava ots
saab kergliiklustee

P

aide linnavalitsus plaanib rajada
kergliiklustee Pärnu tänava lõppu
(Pärnu tn 114-146), et ühendada riigimaantee äärde kavandatud ja Paide linnas olemasoleva kergliiklustee.
Tee-ehitust rahastatakse läbi Euroopa struktuurfondi ning piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmi kaudu. Hinnanguline
maksumus on ligi 200 000 eurot, millest 15%
tuleb Paide linna omaosalusena. Linnapea Siret
Pihelgase sõnul on tegemist Paide linna ühe kitsaskoha lahendamisega. “Plaan on töödega alustada sel aastal ning kui kõik läheb hästi, saame
teelõigu selle aastanumbri sees ka valmis,” lootis ta. Ehitus hõlmab jalgtee rajamist Pärnu tn
146 ja Pärnuvälja tänava vahelises lõigus, senise
kõnnitee remontimist ning projekteeritava ja remonditava tee ühendamist.
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Olgem meeskond
Siret Pihelgas
Linnapea

K

uu lõpul tähistame Eesti Vabariigi 98.
sünnipäeva. Kuigi ametlikult varsti saja-aastane, on
meie riik siiski veel
noor ja roheline, sest Eesti, mida meie
tunneme, saab suvel alles kahekümne
viieseks. Meie 98-aastane riik on tegelikult ju tinglik, sest pole olnud sama pikka
järjepidevust, vahepealne poolsajand tähendas midagi muud kui vaba riiki.
Kõik, mis on tundunud meie riigis möödalaskmise, rumaluse või faux pas`na, loodan, võime kirjutada nooruse ja kogenematuse arvele. Nii ei pahanda me ka väikese lapse peale, kelle kohmakad
käed ei suuda veel taldrikut korralikult kuivatada
ning selle maha pillab. Kasvades õpime ja areneme.
Aga siiski, pea saja-aastasel riigil on kindlasti olemas

oma ajalugu, väärikus ning endasse lugupidav suhtumine, olen seda tunnetanud, kasvatades minus
uhkustunnet, et olen eestlane.
98 aastat tagasi, kui ei olnud ei mobiiltelefone,
e-posti ega paljudes kohtades elektritki, olid olemas
inimesed, riigimehed, kes organiseerisid vabariigi väljakuulutamise. Olen mõelnud, kas praeguses
heaolu- ja mugavusühiskonnas (sic!) on neid, kes
oleksid selleks võimelised. Ja minu vastus on: jah.
Need inimesed olid olemas ka 25 aastat tagasi, hoopis teises olukorras, ning me suudaksime seda jälle,
kui vaja peaks olema. Me hoiame oma riiki südames ning tahe seda säilitada on meile aastakümnetega juba geenidesse talletunud.
Sajandale aastapäevale läheme vastu uue haldusjaotusega, millega Eesti omavalitsuste piirid segi
paisatakse eesmärgiga vaadata tulevikku uut demograafilist olukorda silmas pidades. Ka Paide linn
on aktiivselt selles protsessis osalemas. Kuigi võiksime sellest haldusterritoriaalsest reformist nö puhaste paberitega välja astuda või jääda, kuna meie
elanike arv on miinimumist kõvasti suurem ja me
saame ise hakkama, usun, et suuremas omavalit-
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suses oleme tugevamad ning jätkusuutlikumad.
Maakonnakeskuse ühe juhina pean ma arvestama
ümberkaudsete valdadega ning juhinduma nende
piirkondade heaolust. Välja selgitada, mis on meile tähtis, on omavalitsusjuhtide peamine ülesanne
ning loodan siinkohal head koosmõtlemist.
Muutuva maailmaga tuleb kohaneda, ilma milleta me hääbume. Nii on see ka looma- ja taimeriigis. E-ühiskonnas ei ole vaja enam omada näiteks
sellist suurt ametnikkonda, nagu hetkel omavalitsuste peale kokku on. Vähem on rohkem. Kui Pizzakioski igal müügikohal oleks oma raamatupidaja,
siis kindlasti poleks see otstarbekas. Olgem ausad,
paljude praeguste väikeste valdade haldusvõimekus
on märksa väiksem, kui see võiks olla siis, kui oleme
üks. Ärgem rääkigem lihtsalt koostööst, vaid olgem
üks meeskond!
Eks haldusreformgi ole omamoodi Eesti asja ajamine, elame huvitaval ajahetkel. Loodan, et tulevikus
vaatame täna tehtavate otsuste peale tunnustavalt.
Eesti asja aga ajame me tegelikult kõik, tehes oma
igapäevast tööd, kasvatades lapsi ning heisates uhkustundest vabariigi aastapäeval riigilipu. Elagu Eesti!

Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine
Ülle Leesmaa
Abilinnapea

E

esti riik läbi Sotsiaalkindlustusameti ning EL struktuurifondi
abiga
toetab Paides lapsehoiuteenuse pakkumist ligi 300 000 euroga.
Paide Sotsiaaltöökeskus osutab raske ja sügava
puudega lastele tugiteenuseid alates 15.01.2016.
Teenuse saamiseks esitab lapsevanem avalduse
sissekirjutusjärgsele KOV-ile, teenusepakkujale või otse Sotsiaalkindlustusametile. Avalduse
blanketid on kättesaadaval ka ameti kodulehel,
neid saab esitada koordinaatori e-mailile või saata postiga.
Lisan avalduse täitmise juurde märkuse, et kui
avaldus esitatakse digitaalallkirjaga, siis ei ole vaja
isikutunnistuse koopiat juurde lisada.
Koordinaator teeb 10 tööpäeva jooksul pärast
avalduse kättesaamist otsuse teenusele suunamise
kohta ja edastab otsuse lapsevanema poolt soovitud teenusepakkujale ja lapsevanemale, pärast
mida saab laps koheselt teenust kasutama hakata. Teenusele suunamist tehakse kuni käesoleva kalendriaasta lõpuni. Kui lapsevanem soovib

teenust ka järgmisel aastal, siis 2017. aastaks hakatakse avaldusi vastu võtma alates detsembrist
2016. Teenuse eesmärgid on toetada lapsevanema või eestkostja töötamist või toimetulekut, samuti võimaldada lapsevanematele vaba aega.
Lapsehoiuteenus on suunatud raske ja sügava puudega lastele, kes vajavad ööpäevaringset
hooldust ja järelevalvet ning kelle vanemad ei saa
seetõttu osaleda tööhõives. Teenust on võimalik
saada kuni lapse 18-aastaseks saamiseni.
Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:
• koolieelsele ja koduõppel oleval lapsel: päeval,
õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;
• põhiharidust omaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel
lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;
• noortel, kellel on põhiharidus omandatud, aga
kes ei ole kutseõppes: päeval, õhtul, nädalavahetustel ning teatud perioodidel ööpäevaringselt.
Hooldustoimingud sõltuvad lapse vanusest ja
oskustest. Lapsehoiuteenust ei osutata haridusasutuses õppetööl viibimise ajal. Teenuse osutamine toimub kas lapse kodus, hoidja kodus või
hoiukodus (asutuses).
Tugiisiku teenuse eesmärk on puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest
tulenevalt ise toime ei tule. Teenuse saajateks on

raske ja sügava puudega lapsed, kes on suunatud
teenusele SKA koordinaatori kaudu. Laps peab
olema vanema hooldamisel ja vajama lisatuge.
Tugiisikut on võimalik lapsel saada päevasel ajal
kas kodus, hoius, haridusasutuses ja tervise- või
rehabilitatsiooniteenusel käimisel, et lapsevanem
saaks osaleda tööturuteenustel.
Transporditeenus osutatakse lapsele, et ta
saaks osaleda hoiu- või tugiisiku teenusel.
Teenuste hind
• Lapsehoiuteenuse tunnihind 6,98 eurot;
• Tugiisikuteenuse tunnihind 4,95 eurot;
• Transpordi kilomeetrihind 0.50 eurot;
Teenuste mahuks on kuni 4918 eurot kalendriaastas ühe lapse kohta. Sellele on võimalik
lisada juurde riiklik lapsehoiuteenuse raha 402
eurot ühe lapse kohta aastas.Täiendavat kulude
katmist ESF finantsvahenditest ette nähtud ei
ole.
Lisainfo:
Projektijuht Ebeli Berkman, e-post: ebeli.
berkman@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 640
8158, 534 90 652
Põhja piirkonna koordinaator Marilin Lindre,
epost: marilin.lindre@sotsiaalkindlustusamet.ee.
tel: 53269845
Paide Sotsiaaltöökeskus, juhataja Heiki Rosin e-post: heiki.rosin@pstk.ee, tel: 385 638;
5201404

Koostöö Paide linnavalitsusega ehitustegevust planeerides ja läbiviies
Reino Lõhmus
Linnavalitsuse
planeeringu- ja
ehitusnõunik

J

uulis 2015 jõustusid planeerimisseadus, ehitusseadustik ning nende
rakendusseadus, mis tõid planeerimisja ehitusvaldkonnas kaasa olulised
muudatused.
Täna kehtivas ehitusseadustikus on oluliselt
täpsemalt ära kirjeldatud ehitise olemus, nõuded
ehitajale ja ehitustegevusele ning tegevuse dokumenteerimisele.
Oluline uus termin seadustikus on ehitusloakohustuslikkus. Kui ehitustegevuseks on
vajalik taotleda ehitusluba, tohib ehitusprojekti
koostada, omanikujärelevalvet teostada kui ka
ehitada vaid MTRi registreeringut omav pädev
isik.
Lisandunud on ka uued teavitusmenetlused – ehitus- ja kasutusteatis. Kui planeeritavad tegevused eeldavad teavitamist, tuleb

ehitamise soovist omavalitsust teavitada ning
ootama jääda. Kui omavalitsus kümne päeva
jooksul täiendava kontrolli vajadusest ei teavita, võib ehitamisega alustada. Vastasel korral on linnal või vallal õigus 30 päeva jooksul esitada ehitise või ehitamisega seonduvaid
lisanõudeid, kuid mingit eraldi luba ei väljastata. Antud teatisemenetlust kohaldatakse
muuhulgas ka elamute, sealhulgas korterelamute ümberehitamisel ja laiendamisel kuni
33% ning see on riigilõivuvaba. Seadustiku
lisades on toodud kaks tabelit, millest selgub
võrdlemisi lihtsalt, millist loamenetlust tuleb
konkreetse ehitise püstitamiseks, ümberehitamiseks, laiendamiseks või ka lammutamiseks taotleda.
Kui planeeritakse alustada ehitustegevusega,
olgu selleks siis ehitise püstitamine, ümberehitamine, laiendamine või ka lammutamine, on
oluline, et sellesse protsessi kaasatakse pädevad
isikud – projekteerijad, omanikujärelevalve, kohalik omavalitsus (Paide linn) ja vajadusel ka
Päästeamet. Kui varasemalt võis endale ehitatava
üksikelamu puhul omanik ise järelevalvet teostada, siis uue seadustiku kohaselt peab nii ehi-

tusprojekti koostaja, omanikujärelevalve tegija,
kui ka ehitaja olema MTRi registreeringuga pädev isik.
Samuti väga oluline on kogu ehitusprotsessi
dokumenteerimine (ehituspäevikud, kaetudtööde aktid, paigaldusjuhendid, hooldusjuhendid, auditid, fotod, teostusjoonised), mis eelkõige on aluseks ehitise kasutusele võtmiseks ja
võimaldab teil tulevikus tekkinud küsimusele
vastuseid saada/leida.
Küsimuste tekkimisel ja täiendava info saamiseks võib alati pöörduda Paide linnavalitsuse ehitusosakonna töötajate poole, kes meeleldi
aitavad. Oluline on, et võimalikud tekkida võivad probleemid saavad lahenduse juba planeerimise käigus, mis aitab oluliselt säästa aega/raha/
närve ehitamise käigus ning kasutusse võtmisel.
Paide linnavalitsuses on koostamisel ka rubriik
korduma kippuvatest küsimustest (KKK), mille loodame kodulehele üles panna aasta esimese
pooles. Nimetatud rubriigis anname vastused
ehitustegevusega seotud enamlevinud küsimustele, mis peaksid hõlbustama edasiste tegevuste
planeerimist ja vähendama eksimise võimalusi.
Koostöö rohket ja ohutut ehitamist!

PAIDE EESTIMAA SÜDA

nr. 2 (228) 17. veebruar 2016

Paide Linnaleht

3
Paides toimub
pärimuskonverents
„Kesk-Eesti –
kultuuriruumide risttee“
O

Arvutihuvi
vs arvutioskus
21.

sajand on vaieldamatult infotehnoloogia
sajand, kus nutiseadmed on saanud meie
igapäevase tegevuse lahutamatuks osaks, teisiti
ei oska enam ettegi kujutada.
Me kaldume arvama, et noored on arvutis „tegijad“, kuid
igapäevaelu näitab, et tegelikult oleks arenguruumi ja potentsiaali veel omajagu. Kindel on see, et uue infotehnoloogilise maailma vastu võidelda ei ole mõtet, pigem tuleks
mõelda, kuidas uuendustega kaasas käia ning kuidas noorte
suurt arvutihuvi pöörata arvutioskuseks.
Siinkohal pakub Paide Huvikeskus üheks võimaluseks
nii noortele kui ka täiskasvanutele, kel on kõrgendatud huvi filmimise ja videomontaaži vastu, tulla enda arvutioskusi
täiendama Paide huvikeskuse videostuudiosse. Videostuudios toimuvat juhendab MTÜ Daylight juhataja ning oma
eriala tõsine asjatundja, aastaid filmimisega tegelenud Priit
Jõesaar. Üheskoos süvenetakse seal filmimise põhitõdedesse, audio- ja videomontaaži, reklaamklippide koostamisse
jne. Kindlasti tulevad uued omandatud teadmised kasuks
nii noortele kui ka täiskasvanutele nii koolis kui ka tööturul.
Priidu videostuudiosse on huvilised oodatud igal neljapäeval kell 17:17 (just selline kellaaeg!), Lai 33 3. korrusel.
Täpsemat infot Paide Huvikeskuses toimuva kohta saab aadressilt www.paidehuvikeskus.ee

SA Paide Spordi- ja Tervisekeskus käivitab liikumisprogrammi „250 päevaga
725 tervisekilomeetrit“. Programmi eesmärgiks on inimesi motiveerida
tegelema harrastus- ja tervisespordiga aastaringselt ning osalema SA Paide
Spordi- ja Tervisekeskuse poolt korraldatavatel üritustel.
Osalema on oodatud kõik tervise-, harrastus- ja tippsportlased. Iga osaleja
valib endale sobiva liikumisviisi (suusatamine, jooksmine, kõndimine,
rattasõit, ujumine jne), –distantsi, -kiiruse ja -aja. Programmiga saab liituda EPiim Spordihallis või Paide ujulas. Kõik osalejad saavad endale
liikumispäeviku. Kogudes 250 päevaga vähemalt 725 km ja tagastades
liikumispäeviku hiljemalt 10. novembriks E-Piim Spordihalli või Paide
ujulasse osaled suures lõpuloosis, mis toimub 11. novembril Isadepäeva
tähistamisel E-Piim Spordihallis.
Liikumispäevikuid väljastatakse E-Piim Spordihallis ja Paide ujulas kuni 12. märtsini.
Kilomeetrite kogumist alustame ühiselt 24. veebruaril kell 12.00 E-Piim

Spordihalli juurest liikumisüritusega

Iga osaleja võib valida endale sobiva liikumisviisi ja distantsi. Finišeerudes
enne kella 14.00-i Paide ujulas ootavad sind soe tee ja küpsised.
Kingituseks üritusel osalemise eest meene ja liikumispäevik ning
osalemine auhinnaloosis, kus iga loos võidab.
Info: www.paidetervis.ee

Kava

Anneli Suits
Paide Huvikeskuse direktor

Teeviida ideekonkurss – paku oma välja!

P

aide linnavalitsus koostöös Järvamaa
Ettevõtjate Seltsiga kuulutas välja
ideekonkursi “Paide sõpruslinnade suunaviit”, et saada kujunduslikult parim lahendus Paide üheksa sõpruslinna tähistamiseks Paide linnaruumis.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul tuli viidakonkursi idee ettevõtjatelt. “See, et algatus tuli ettevõtjatelt endilt, näitab nende head koostöövalmidust. Leian, et see on väga tänuväärne ning

ei taha märkimata jätta, et auhinnafond, 500
eurot, tuleb samuti Ettevõtjate Seltsi poolt.
Loodan, et konkursi tulemusel saame Keskväljakule uue põneva asja, mida ka turistid näha
tahavad,” ütles Pihelgas.
Järvamaa Ettevõtjate Seltsi presidendi Raimu Oja sõnul tekkis suunaviida idee teisi Paide
linna sõpruslinnu külastades. “Ise olen käinud
neist kolmes ning igal pool hakkas silma sõpruslinnade suunaviit. Paides seda veel aga po-

Annetuskampaania Paide
kiriku kella renoveerimiseks

EELK Paide Püha Risti kiriku kogudus on võtnud
plaani Paide 725. sünnipäevaks renoveerida kiriku
kell, et see näitaks taas õiget kellaaega. Tornikell on
tänaseks nii halvas olukorras, et sihverplaat ähvardab alla kukkuda ja täis- ja pooltunni lööke ei kuule juba ammu.
Plaanis on valmistada uus kella sihverplaat koos
valgustusega. Osutite käitamiseks paigaldatakse
sihverplaadi taha spetsiaalne elektrimootor, mida
juhib digitaalne juhtkell. Tunnilööke hakkab helistama torni välisküljel olev kell. Need on hädavajalikud esimese etapi tööd, mis maksavad kokku ligi
10000 eurot. Tulevikus on võimalik projekti edasi
arendada ja juba paigaldatud seadmele integreerida
ka uued tornikellad.
Kogudus vajab kella renoveerimiseks rahaannetusi, et unistus ellu viia. Annetusi on võimalik teha SEB pangakontole EE691010702000729006
märgusõnaga “Kirikukell” või kirikus olevatesse
korjanduskastidesse. Kõik annetajad, kes märgivad
ülekande selgitusse sõna „Nõus“, saavad toetajana
ära nimetatud ka Paide Linnalehes.
Paide Püha Risti kiriku jumalateenistused toimuvad igal pühapäeval kell 10.00

n teada tuntud ütlus, et kõik teed viivad
Rooma. Sõites üht või teist pidi läbi Eestimaa, ei saa aga üle ega ümber Raplamaast või Järvamaast, ikka riivad sa mõnda tema seelikusaba või haukad tüki tema
metsatukast.
Üheskoos moodustavad nad mõttelise ja geograafilise Kesk-Eesti ruumi – telje, mille ümber koonduvad kõik ülejäänud Eesti maastikud, olgu siis vaimsed või maised. Sõltuvalt lähtepunktist on Järva- ja
Raplamaa üksteisele ees- ja tagakambriks, kust aastasadu on läbi käidud, teadmisi toodud ja viidud ning
jalga puhatud. Tulijate ja minejate saapad on tallanud
siia mitut kihti kultuuritolmu, mis kannab läbilõiget
kogu Eestimaast. Ulatuvad Kesk-Eesti varbad otsapidi Harju, Lääne, Viru, Jõgeva, Viljandi ja Pärnu
maale. See on üks vägev päevaratas, mis sedaviisi keset Eestimaad veereb, sest tulijate ja minejate seas on
alati ka jääjaid, neid kes oma kodu just siia tee serva
ehitavad, oma kaevud sügavaks kaevavad ja teelistele sealt kosutust pakuvad. Nad on põlised metsa- ja
põllumehed, üle raba tee tegijad ja asjalikud kaupmehed. Milline on see kultuuride risttee, millel asub
nende kodutare? Konverentsi korraldamise mõte on
põhjendatud soovist tutvustada, väärtustada ja taaselustada Kesk-Eesti eri piirkondadele omast pärimuskultuuri ning -elulaadi. Mõistmaks Kesk-Eesti pärimuskultuurilisi omapärasid ja paikkondlikke ühisosi,
kutsume teemast huvitatuid 26. veebruaril Eestimaa
südamesse Paidesse, kus toimub Järva- ja Raplamaa
eestvedamisel ühiskonverents „Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“.

le. Westminsteris on koguni Paide nimeline tänav,” sõnas Oja. Paide linnal on 9 sõpruslinna
– Westminster (USA), Habo (Rootsi), Hamina
(Soome), Saldus (Läti), Fredensborg (Taani),
Mazeikiai (Leedu), Annaberg-Buchholz (Saksamaa), Havirov (Tsehhi), Perejaslav-Hmelnitski (Ukraina). Neist linnaruumis on tähistatud
siiani ainult Westminster. Konkursile ideekavandi esitamise tähtaeg on 29. veebruar kell 14.00.
Ideekonkurss on anonüümne.

Eesti Vabariigi sünnipäevakuu üritused
Ajakeskuses Wittenstein/Järvamaa muuseumis
1. veebruar – 26. veebruar
Eesti Vabariigi sünnipäevale pühendatud ajaloorännakud „EV 98“ õpilastele
ja täiskasvanutele ajakeskuses ning muuseumis.
30. jaanuar – 26. märts merekultuuri
aastale pühendatud näitus „Näkiga näkkab“ Järvamaa muuseumis. Põnev väljapanek annab ülevaate harrastuskalapüügist
Eesti sisevetel.
Eksponeeritakse omapäraseid püügivahendeid Kaur Saluse, Kalle Krooni, Leo
Schkiperovi jt erakogudest. Vaadata saab
kalameeste ja kalandusega seotud esemeid,
tutvustatakse kalapüügiga seotud uskumusi jms. Külastajatel on võimalus kohtuda ka
„näkkidega”.
02. veebruar – 29. veebruar Eesti Vabariigi 98 aastapäevale pühendatud näitus
„Eesti riigi algus“. Tule vaatama ainulaadset iseseisvusmanifesti originaaleksemplari
ja Vabadussõja aumärke. Kuulata saab, kuidas kõlas Eesti hümni esimene plaadistus.
23. veebruar kell 20.00 Pidulik õhtu
„Eesti Vabariik” Ajakeskuses Wittenstein.
Esinevad Järvamaalt pärit noored muusi-

kud. Kokteiliõhtu videodisko saatel. Pilet
5 €.
25. veebruar kell 10.30 Paide Keskväljakul iseseisvusmanifesti ettelugemine. Kõnekoosolek: „Paide kooliõpilased Vabadussõjas“.
26. veebruar Järva- ja Raplamaa pärimuskonverents „Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“ Paide Kultuurikeskuses.

9.00. – 10.00 Osavõtjate saabumine, registreerimine, tervituskohv
10.00 Ühiskonverentsi avamine – kõnejuhid
Ründo Mülts ja Mari Tammar, kultuuriminister
Indrek Saar, Järvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees Pipi-Liis Siemann, Rapla maavanem
Tõnis Blank
10.20 Piirkondlik pärand ja identiteediloome,
Marju Kõivupuu (Tallinna Ülikooli vanemteadur)
10.45 Kus asub Kesk-Eesti? Henn Sokk (koguteoste „Järvamaa I-III“koostaja )
11.15 Muusikaline vahepala – rahvamuusik
Sänni Noormets
11.30 Uskumustest ja tõekspidamistest KeskEestis, Mall Hiiemäe (Kirjandusmuuseumi vanemteadur)
12.00 Kesk- Eestist kohapärimuse võtmes,
Mari-Ann Remmel (Kirjandusmuuseumi teadur)
12.30 Kesk-Eesti toidukultuurist, Reet Piiri
(Eesti Rahva Muuseumi teadur-kurraator)
13.00 – 13.45 Lõuna. Soovijatele pakub lõunaeinet kohvik Treeger. Lõunasöögi hind 5 eurot
(teatada registreerimisel)
13.45 Päritolu – üks loomingu lähtepunkte,
Kristiina Ehin ja Ly Seppel (Ehin)
14.15 Kesk-Eesti iseloom - lähenedes kunsti
kaudu, Andres Eilart (Maalehe peatoimetaja)
14.45 Muusikaline vahepala – PÜG õpilane
Marko Sunni
14.50 . Kuidas rääkis Kesk-Eesti inimene, Eevi
Ross (keeleteadlane)
15.20. Kesk-Eesti pärand välismaalase pilguga
– raamatu esitlus, Soome Tuglase seltsi kultuurisekretäri, reisijuhi ja kirjaniku Tapio Mäkeläineni
raamatu „Tapion matkassa Keski-Viroon“ esitlus
15.40- 16.00 Kokkuvõtted, sõnasoovijad
Konverentsi lõppsõna
Järva maavanem Alo Aasma
*16.00 – 17.00 Konverentsi lõppedes on huvilistel võimalus osa saada Paavo Järvi talveakadeemia meistriklassi tööst.

Paide 725 ristsõna õige lahendus: „Alanud on
Paide linna juubeliaasta“. Loosi tahtel võitis auhinna Silvia Sumerik. Palju õnne!

Paide Linnaleht
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Filmib Tiiu Saarist, tema kõrval Kaido Ivask,
Reet Rutus, Anne Aas ja Jüri Hansen.

PAIde lasteaia tegus tervisenädal
PAIde Lasteaia traditsiooniline tal-

vine tervisenädal algas 25. jaanuaril virgutava hommikvõimlemise ja
videodiskoga mõlema maja saalis,
kus võimeldi ja tantsiti hoogsalt liikumisõpetajate
eestvedamisel.
Mõni tants hakkas lastele niivõrd
meeldima, et muusikalugusid tuli
korrata. Neid mõnusaid harjutusi
sai korrata teistelgi hommikutel.
Lasteaia tervisenädal oli jaotatud erinevate tegevuste vahel: käidi matkadel, sporditi spordipäeval, valmistati helkureid ja
räägiti tervislikust toitumisest.
Teisel päeval oli Lillepai maja õu siginat-saginat täis, sest siis läks suureks lumememmede meisterdamiseks. Põnevust
lastele andis juurde see, et ka lasteaia direktor ja õppealajuhataja olid abiks lumememmede tegemisel. Suur kotitäis
porgandeid kulus memmede ninadeks ja
tervislikuks ampsuks ka. Lumememmede pidu lõppes ühisvõimlemisega. Kol-

mapäeval toimus Kullapai õuealal talvine spordipäev, kus võisteldi liulaskmises,
lumekühvliga palli vedamises, täpsusvisetes ja hokikepiga palli lükkamises. Tegus
lumine tunnike, kus olulisim oli värske
õhk, mängurõõm ja tegutsemislust, lõppes osavate osalejate diplomitega ja hea
tujuga. Mitte ainult lapsed ei olnud tervisenädalal tavapärasest aktiivsemas liikumises, vaid ka töötajad võtsid ette nädala
lõpetuseks ühise ujumispäeva Paide linna
ujulas. Ujumisõpetaja Eva Uibopuu juhendamisel tehti vesiaeroobikat ja käidi
jõusaalis.
Meie tervisenädalat jäid kaunistama
oma tehtud helkurid, et ka meie lapsed
ja vanemad saaksid vajadusel neid võtta ja
turvaliselt liigelda.
Oleme Tervist Edendavate Lasteaedade
võrgustiku liige ning soovime hoida ja tugevdada laste tervist ning innustame oma
sportlike ettevõtmistega oma kasvandikke, et oleks tervist ja mõnusaid meenutamisi. Foto: PAIde lasteaed
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Malle Kull, Tõnis Kõiv ja Anne Aas.

Algab Paide 725 mälumäng!
Näitused

Laenutusosakonnas: „Minus on viitsimatus istuda
paigal” Mihkel Raud
Lugemissaalis: Mereline Kuressaare (Merekultuuriaasta 2016)
3. korrusel: Paide valla noorte fotonäitus „Kakerdajad rabas”

J

ärvamaa Keskraamatukogu kuulutab välja Paide linna 725-ndale aastapäevale
pühendatud viktoriini.
Igal kuul ilmub Linnalehes üks Paide linnaga seotud küsimus. Küsimusele saab vastata tulles Järvamaa Keskraamatukokku ja täites vastuselehe koos
oma kontaktandmetega. Iga uue kuu algul loositakse õigesti vastanute vahel välja auhind. Aasta jooksul
kõikidele viktoriiniküsimustele õigesti vastanute vahel loositakse üks vaba pääse Paide Kultuurikeskuse
2017. a toimuvale sündmusele.

Veebruarikuu küsimus
1. Paidel on 9 sõpruslinna/piirkonda. 2010.
aastal avaldas ühe riigi piirkond soovi saada
Paide linna kümnendaks sõpruspiirkonnaks.
Mis riik see oli?

15 aastat tagasi kolis raamatukogu Posti tänavalt oma
praegusesse asukohta Laial tänaval. Lugejatele avasime
oma uued ruumid 20. veebruaril 2001. Selle aja jooksul
on mõndagi muutunud, kuid üht-teist ka samaks jäänud.
Ei teenindaja ega ka lugeja pea enam palju käsitsi tegema – käes on e-teeninduse ajajärk. Kui 15 aastat tagasi
tundus, et ruumi on palju, siis nüüd kipuvad meie ruumid üha kasvavale kirjanduse hulgale kitsaks jääma. Meie
lugejad eelistavad endiselt paberraamatuid, kuigi tasuta
lugemiseks on internetis ka e-raamatud. Aitäh lugejatele,
kes meid usinalt külastavad. Püüame jätkuvalt teha kõik,
et raamatukogus oleks teil mugav ja leiduks piisavalt kirjandust nii lugemiseks kui ka õppimiseks, samuti hobidega tegelemiseks. Kõik Paide linna, aga ka teised Järvamaa
elanikud, on alati oodatud nii lugema kui ka osalema raamatukogu üritustel aadressil Lai 33.

Rahvatantsurühm Keerutajad pääses Koolitantsu finaali!

P

aide kultuurikeskuses toimunud festivali Koolitants 2016 maakondlikust tantsupäevast võtsid osa Järva-,
Rapla-, Viljandi- ja Jõgevamaa väikesed ning suured tantsijad. Kokku sai laval näha 29 erinevat etteastet.

Paide Gümnaasiumist oli laval 5 tantsu. Žürii
südamed sulatas rahvatantsurühm Keerutajad
Andre Laine Eesti-teemalise tantsuga “Tuli meie
õue peale”. Nemad olid ka kolme tantsu hulgas,
kes pääsesid otse aprilli alguses Jõhvi kontserdimajas toimuvasse finaali. Eripreemia kui Järva-

07.01.– 31.03.2016.

07.01.– 31.03.2016.

ja Raplamaa parim trupp ja publiku lemmiku
tiitel anti meie kooli 10. klassile tantsu eest “Piinatud hinged”, kava autor Liili Filippov.
Suurepärase etteaste tegid ka meie 3.A klassi
tüdrukud tantsuga “Segasumma suvila”, autorid
Damaris Ly Tambla ja Roberta Grethel Agu, 4.B

klassi poisid tantsuga “Meil on aega veel”, kava
autor Tarmo Alt ja rahvatantsurühm Südameke Märt Agu tantsuga “Üle ilma”. Nemad jäävad ootama edasipääsu, mis kuulutatakse välja
märtsis. Palju õnne ja edu kõigile tantsijatele ja
nende juhendajatele! Helen Trug, PG huvijuht.
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Paide Ühisgümnaasiumis tehtud
Betti Alveri konkursil tunnustati meie
noori näitlejaid

2.

- 23. jaanuaril
toimusid Jõgeval
XI B. Alverile pühendatud luulepäevad "Tuulelapsed". Tänavu
oli üldiseks teemaks "Aga mu
süda peab olema hea". Näitetruppidel tuli esitada luulekava,
milles oleks kasutatud H. Vilepi, I. Trulli ja/või
J. Vaiksoo luulet.
Paide Ühisgümnaasiumi
trupp
Meeleolu valmistas ette kava "Mis
on ühist Lutsul,
Tammsaarel ning
Shakespeare`il?".
Kavas kasutati H.
Vilepi ja I. Trulli
luulet ning see rääkis loo sellest, kuidas erinevad kirjanikud on armastust erinevalt kujutanud ning
kuidas tabab esimene armumine meid kõiki. Kava leidis väga palju positiivset
vastukaja.
Žürii liikmete Märt Treieri ja Lee Trei sõnul nad sellist teatrit vaid vaataksidki. Tüki saamisloo vastu tundis huvi ka Vooremaa Teataja ning lavastaja Marju
Mändmaaga tehti kohapeal pikem intervjuu.
Andrus Vaarik kiitis lavastuse sisulist terviklikkust ning humoorikust. Trupp
pälvis lavastusega ansamblimängu preemia ning trupi kaks liiget - Sabine Krais ja
Guido Schilf - pälvisid näitlejapreemiad.
Marju Mändmaa näiteringi „Meeleolu“ juhendaja

5. aprillil kell 10:00 ootab kool külla 2016.a sügisel kooliteed alustavaid
Paide Linna lasteaialapsi. Samuti ootame vanemaid registreerima oma
last 1. klassi. Kooli registreerimiseks on vajalik lapse sünnitunnistus ning
avaldus (http://paideyg.ee/dokumendid/)
7. aprillil kell 9:00 ootame kõiki 9. klasside lõpetajaid, kes soovivad
jätkata haridusteed Paide Ühisgümnaasiumis kooli AVATUD USTE
PÄEVALE.
Kavas: kooli ja õppekorralduse tutvustus, avatud tunnid ja testi
sooritamine (eesti ja inglise keel, matemaatika, loodusained).
10. klassi astuda soovijatel võtta kaasa 8. ja 9. klassi tunnitus.
Info tel: 38 50 824 või kooli kodulehel www.paideyg.ee

Koolis sai sõita
autobahnil

TERVISLIK SEMINAR TÕI SÄRA NOORTE SILMADESSE

R

eedel, 29. jaanuaril külastasid meie kooli
viis tegusat noort treenerit, kes viisid läbi
seminari 5.-12. klasside õpilastele. Seminari
raames tutvustati noortele võimalusi, kuidas
jälgida oma elustiili ja pöörata enam tähelepanu oma tervisele, hoolida rohkem inimestest,
kes meid ümbritsevad ning mis on eduka tuleviku võti.
Eestvedajate sõnutsi on tänavatel veel liialt palju selliseid noori, kel puudub teadmine, mida oma eluga peale
hakata. Isegi kui puuduvad võimalused osaleda spordiklubide tegevuses, jääb alati võimalus tegeleda aktiivse
liikumise omal käel. Olulisem kõigest ongi see, milline
on noore mõttelaad, milline sõpruskond ning millised
eesmärgid.
Seminaril osalesid Martin Saar (lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia – tegeleb kunsti muusika ja filmindusega),
kes rääkis oma kogemustele tuginedes toitumisest ning
toonitas noortele, kui vajalik on mõelda selle, mida me
sööme; Priit Jõesaare esinemise eesmärgiks oli selgitada
noortele vaimse tervise olulisust, arvestamist kaaslastega,
hoolivust ning asjaolusid, mis teevad inimesed õnnelikuks; Erik – Edvin Kibus (tippsportlane ja taipoksija)
rääkis olemisest tippsportlaseks ja võimalustest, mis on
meie endi kätes, et nii kaugele jõuda ning Henry Rohtla
ja taipoksi treener Mosa Taimaalt tutvustasid taipoksi läbi praktilise tegevuse.
Noored jäid seminariga väga rahule ja jääb loota, et nii
mõnigi sai enda jaoks väikese alge selleks, et hakata oma
tegevusi ja elu ise juhtima.
Marika Kuusik huvalajuht

Võrkpallitüdrukud saavutasid kolmanda koha karika

27.

jaanuaril Tartus Eesti Võrkpalli Liidu poolt
läbiviidud „Pallilahingu“ ülevabariigilisel
finaalturniiril esindasid Järvamaad nii
meie kooli tüdrukud kui ka
poisid.
Väga hästi esinesid 1. – 3. klassi
tüdrukud, kes kaheksateistkümne
võistkonna hulgast saavutasid kolmanda koha. Võistkonnas mängisid Patricia Matrov, Jasmiin Rosme,
Marie Marleen Jaanof, Iris Papstel,
Triin Tiits, Marleen Pihlakas ja Marianne Kalvik.
Ka poisid olid tasemel ning saavutasid sellel võistlusel seitsmenda
koha. Võistkonda kuulusid Mikk
Martsepp, Bert Paatsi, Robin Randrüüt, Oliver Õun, Martin Mõttus,
Kert Kürsa ning Keiro Tischler.
Annely Põder kehalise kasvatuse
õpetaja

hooaja peatoetajad

V

eebruari algul toimus Paide
Ühisgümnaasiumis interaktiivne mäng Autobahn, mille viis
läbi Tallinna Goethe Instituut. Tegemist on traditsioonilise üritusega Järvamaa 5.- 6. klasside
õpilastele. Seekord võttis mängust osa 120 õpilast Paide ja
Aravete koolidest.
Õpilased reisisid läbi 16 Saksamaa linna-kontrollpunkti. Lahendati erinevaid ülesandeid, mille eest
sai punkte ja templi reisipassi. Tegevused ja teemad olid mitmekesised,
andsid teadmisi ja olid lõbusad. Sai
rääkida saksa keelt eelteadmisi omamata ja pidi olema nutikas kontrollpunktide vahel liikudes, sest lisaks õigetele vastustele oli tähtis
läbida võimalikult palju kilomeetreid. Autobahn oli osalejate põnev ja
teistmoodi koolipäev. Loodame, et
kogemuse kaudu õpitu jääb kauaks
meelde.

Eesti mehe lood ja laulud
Kavas armastatud ja unustatud laulud eesti autoritelt:
Oit, Naissoo, Raudmäe, Podelski, Vain, Veevo jt

T 8. märts kell 19 Paide kultuurikeskus
Eesti Kontserdi
suurtoetaja

eestikontsert.ee

Rene Soom bariton, rahvusooper Estonia, Siim Selis klaver

2 01 6

Ellen Rosimannus
õpetaja

naistepäevakontsert

Piletid hinnaga 7/9 € müügil Paide kultuurikeskuses ja Piletimaailmas
Ametlik autopartner
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Noortekeskuses
tegutseb prantslasest
fotograaf
Paide

Avatud
Noortekeskus
saab jälle rõõmustada,
sest
keskuse igapäevaelu on rikastamas jällegi üks
tore
välismaalane,
seekord
prantslanna Julie
Chapoard,
kes
on
20-aastane
ning tulnud oma
värskeid ideid ja
mõtteid ka meie
noortele jagama.
Julie päris kodu asub Prantsusmaal, kohas nimega Andiran, mis on Bordeaux´ lähedal. Julie on fotograaf, see on ka tema suureks kireks ja hobiks. Just
fotograafia on ala, mida Julie tahab ka Paide noortele pakkuda, et üheskoos areneda. Julie unistus on
saada professionaalseks fotograafiks või reporteriks.
Julie saabus Eestisse Paidesse 7. jaanuaril ja jääb
siia kuueks kuuks. Ta on siin selleks, et veeta aktiivselt aega Paide noortega ning seda läbi fotograafia. Samuti tahab ta väga avastada meie kultuuri ja anda teadmisi ka enda kultuurist. Enne
Eestisse saabumist teadis ta vaid seda, et meie pealinn on Tallinn. Samuti oli ta kuulnud, et siin on
väga külm ning et meil on palju järvi ja metsi.
Ta saabus siia õhtupimeduses ja ainuke asi, mida ta nägi, oli lumi ning natuke metsa. Külm lõikus ta kurku ja alguses oli isegi raske hingata. Samas oli õhk nii värske ja puhas ning ta nautis seda
väga. Kui ta keskusesse saabus, märkas ta esmalt
kohe noorte abivalmidust ja kaasamist. Ta pani tähele, et noored austasid endast vanemaid inimesi,
aitasid üritusi ette valmistada ja pärast ka ruume
koristada. See pole Prantsusmaal just väga igapäevane nähtus.
Julie veetis esimese nädala eelmise vabatahtliku Pierre Tingaud´ga, kes tutvustas talle Paidet ja
tehisjärve. Seal nägi ta kahte noort, kes kalastasid
külmunud järvel. See jättis Juliesse kustumatud
emotsioonid, sest alguses ta oli lausa hirmunud, et
peab kõndima jää peal. Selline väike asi, mis meie
jaoks on tavaline, oli tema jaoks esmakordne ja
meeldejääv kogemus.
Julie arvab, et meil on väga ilus riik ja soovib
seda väga lähemalt näha, sest hetkel on ta siin viibinud veel liiga vähe. Meie soovime Juliele edu ja
meeldejäävaid kogemusi Paides ning loodame, et
pettuma ta ei pea!
Kommentaar
Pierre Tingaud, vabatahtlik
Julie tuli siia samast keskusest,
kus mina Prantsusmaal töötasin – Centre des Sureaux, mis
on Paide Avatud Noortekeskusega tihedat koostööd teinud
(noortevahetused, vabatahtlike programm).
Esimest korda kohtusin ma temaga kümme
aastat tagasi Prantsusmaal ühes suusalaagris.
Pärast seda me pole rohkem kohtunud ja tundub naljakas, et järgmine kohtumine leidis meil
aset Paides.
Nüüd me elame Paides samas korteris ning
tuleme hommikuti koos tööle. Ma üritan teda
igati aidata Eesti sotsiaalsesse ellu sulandumisel
ning tutvustan talle võimalikult palju eesti kultuuri. Minu jaoks on naljakas õpetada talle ka
mõningaid eestikeelseid sõnu, sest pole isegi
kindel, kas ma neid õigesti hääldan. Usun, et selline koostöö arendab meid mõlemaid rohkem
kui miski muu.
Me üritame kindlasti mööda Eestit ringi reisida ning nautida Eesti loodust. Kuna mul on tekkinud Paides juba suur sõprade ringkond, siis on
meil ka suurepäraseid giide. Mul on väga hea
meel, et Paides on veel üks prantslane, kellega
kogemusi jagada ning vahel ka prantsuse keeles jutustada. Ja muidugi on mul hea meel, et
Julie on fotograaf, sest nüüd ma ei pea enam ise
pilte tegema :D
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Talvenaudingud Paide eakate päevakeskuses

O

li aeg, mil oli tõeliselt
ilus jalutada läbi lumise, härmas linna päevakeskusesse, kus ootasid soe
tuba ja meeldivad tegevused. Pandi lõksuma kangasteljed, vuras õmblusmasin,
sest Juta Marus õpetas kangaaplikatsioonide tegemist.
Mõtlik tegevus toimus genealoogiaringil Helga Lellsaare juhtimisel. Evelin Kori juhatusel õpiti
kasutama pärlipastasid, dekoreerima salvrätitehnikas küünlaid,
valmisid romantiliste kaunistustega helkurid ja Niina Dokina käe
all sai jätkata viltimistehnikas lukuprosside tegemist. Tööpauside
vahel ootas kuum tee või kohvilaud, mõni naljakas lugu või siis
küünlapäeva tähistamine kuuse
mahavõtmisega, koogi söömisega, kust võisid seest herne leida,
ja olidki hernekuninganna. Sai
valada õnnetina, veel pilk aknast välja kaunile lumisele ümbrusele – talvenauding missugune!
Nautida tõsist tööd sai käsitööring eriti Järvamaa Pensionäride
Koondise teabepäeva maakondliku käsitöönäituse kokkupanemisel Paide Kultuurikeskuses koos
Tiiu Saaristi, Eha Pehki ja Evelin
Koriga. Tulemus oli igati nauditav, sest näituse üldkujundus oli
pilkupüüdev - näha sai peenest
tikandist jämedate kudumiteni

eakate poolt tehtut, välja oli pandud albumeid ja kroonikat seltside
elust-olust. Päevakeskuse liikmed
olid teabepäeval tegusad abilised
nii piletimüügis, kui ka tublid
„Hämariku“ klubi liikmetena võlumas pidulistele fuajeesse rikkalikud kohvilauad. Abikäsi anti ka
tunnustuse jagamisel ja allakirjutanu ülesandeks oli JPK juhatuse
liikmena teabepäeva kontsertosa
kokkupanek. Päeva juhtima olid
kaasatud päevakeskuse sõbrad,
noortekeskuse särav juht Margit
Udam koos prantslasest vabatahtliku Pierre Tingaud`ga, kelle laul-

mine koos „Palestra“ tantsutüdrukutega „Kauges külas“ vallutas
hoobilt saalitäie publikut. Kontsertosas astusid üles päevakeskuse võimlejad „Igavene ring“ ja
lauluansambel „Leelo“. Parimaid
päevakeskuse liikmeid tunnustas Järvamaa Pensionäride Koondis teabepäeval oma tänukirjaga.
Meeleolukaks kujunes jaanuari
sünnipäevalaste pidu, sest meid
üllatas oma tulekuga maavanem
Alo Aasma, kes krapsakalt võttis
pidulauas koha oma vanaema Liia
kõrvale, õnnitles sünnipäevalapsi ning pajatas selgelt ja haaravalt

Kodukülastustest – ausalt
S
el aastal viib Päästeamet nõustamisi läbi ligi tuhandes Järvamaa kodus, et inimeste hulgas ei leviks valearusaamad ega hirm.
Seletame lahti, kuidas ja milleks seda tehakse
ja keda külastatakse. Külastuste eesmärgiks on
muuta Eestimaa kodud tuleohutuks, andes inimestele nõuandeid, kuidas oma käitumist ning
kodu kütte- ja elektrisüsteemi tuleohutumaks
muuta.
2015. aastal külastati Järvamaal kokku 951
kodu, neist 91 Paide linnas. Tulekahjusid toimus Järvamaal kokku 117, neist 22 Paide linnas. Viimaste kuude jooksul on Järvamaal tulekahjus hukkunud kaks inimest. Usume, et
kodukülastuste abil saame tulekahjude arvu
vähendada.

Kuidas üks kodukülastus välja näeb?
Külastusi teevad nii meie päästjad, vabatahtlikud kui ka ametnikud – seega ärge sattuge segadusse, kui nõustajateks ei ole mitte päästemasinast maha hüpanud roobades mehed, vaid
hoopis päästeriietuses naisterahvad või tublid
vastava rõivastusega vabatahtlikud.
Kui majas on küttekolle, vaadatakse elanikega koos üle selle seisukord, kontrollitakse korstnapühkija akti olemasolu, uuritakse
ka suitsuanduri paigaldust ja korrasolekut,
elektrisüsteemi ja -seadmete olukorda ning
tehakse kindlaks, kas lahtise tule kasutamine
hoonete läheduses on korraldatud turvaliselt

(nt grillimine, lõkkekoht). Lisaks sellele annavad päästjad nõu muude võimalike ohtude suhtes. Kindlasti võivad inimesed ise küsida ja uurida, kuidas ja millele oma kodus
rohkem tähelepanu pöörata, et õnnetusi ära
hoida.
Kodukülastuste murekohad
Üks murekoht on see, kui inimesed oma koduukse meile suletuks jätavad. Selle põhjuseks
võib olla hirm trahvi saamise ees või kasvõi see,
et toad on korrast ära. Tahame kõigile üle korrata, et päästjad ei tee kellelegi trahvi ja kuna
nad on näinud palju erinevaid tuleõnnetusi,
tasub nende arvamust ja nõuandeid kindlasti kuulda võtta. Tuletame meelde, et inimesed
märkaksid ka abivajajaid enda kõrval. Teavitage meid kindlasti majapidamistest, mis vajavad
tuleohutusalast nõustamist või kutsuge meie
nõustajaid endale külla. Oma tähelepanekute
ja küsimustega saab pöörduda päästeala infotelefonile helistades 1524.

oodatavast haldusreformist. Külalisi oli veelgi „rubriigist“ Paidest
pärit: Haapsalust tuli meid uudistama pr. Tiiu Kammiste (end.
Vesmes), pr. Liia Kanne Säreverest on aga paljudele tuntud tubli
veinimeistrina ja õppinud iluaednikuna, kel on liigirohke ja kaunis
koduaed. Võimlemisrühm „Igavene ring“ oli kutsutud Järva-Jaani võimlemisrühma „Ei me ette
tea“ juubelipeole. See pidu oma
elurõõmuga, lahedate tantsudega,
kus esinesid Järva-Jaani profitasemega tantsurühmad, tagatipuks
ägedate vanahärrade tants „Kui
läheb libedalt sul kõik...“, mis tuli kordamisele, andis meile sellise
energialaksu, et kõik mured olid
pühitud! Ülle Vaasile, kui kõige
korraldajale ja eestvedajale, suur
aitäh meie päevakeskuse poolt!
Ootame neid meile külla ja anname sellest kindlasti teada. See kõik
oli jaanuaris. Ahviaasta alguses tuleb kindlasti midagi uut! Kui sa
tunned, et tahaksid osa saada meie
tegemistest või kas või tegevusetusest, et olla teises keskkonnas, võid
siin ju kohata vanu tuttavaid, keda
pole kaua näinud, või tegeled ise
millegi huvitavaga, mida sooviksid
teistega jagada, siis tule Lai tn 33,
helista: 53 404 750, kuu tööplaani
leiad ka pstk.ee. Foto: erakogu
Maimu Lomp
Tegevusjuhendaja

või elektrisüsteemi uuendamine, antakse inimestele ohu kõrvaldamiseks aega ning külastatakse neid mõne aja pärast uuesti. Suurt tähelepanu pöörame ka kortermajadele, kuna ühes
korteris toimuv põleng seab ohtu ka teiste elanike kodud.
Marju Tamsalu
Lääne päästekeskus
Ennetustöö büroo juhtivspetsialist

Üheskoos mure lahendamine
Kui kodukülastuse käigus märgatakse ohtlikku olukorda või käitumist, pööratakse sellele
kõigepealt inimese tähelepanu ning arutatakse
üheskoos läbi, mida ta ise ohu vähendamiseks
teha saaks. Näiteks, kui suitsuandur on lae asemel sahtlis, paigaldatakse see üheskoos õigesse
kohta. Kui ohtlikku olukorda ei ole kohe võimalik likvideerida, näiteks katkine küttekolle

Noorte moeloomingut on näha juba 19. märtsil Paide Kultuurikeskuses!

P

aide
Gümnaasiumist
üle-eestiliseks
moekonkurssiks
kasvanud
MoeP.A.R.K. toimub juba kolmeteistkümnendat korda 19. märtsil. Lavale/poodiumile astuvad noored kõikjalt Eestimaalt.
Konkurss toimub kolmes vanuseklassis,
noorem (7-9 klass), vanem (10-12 klass)
ning kuni 26. aastased tudengid.
Moeloojate töid hindab žürii, mis koosneb
Eesti disainerite, fotograafide ja moeblogijate

koorekihist. “MoeP.A.R.K.i puhul on tegemist
moekonkurssiga, mille tase iga aastaga aina tõuseb
ning mis teeb koostööd Eesti suurima moeshow
ERKI moeshowga, kuhu pääseb ka üks võidukollektsioon.” rääkis Eesti ühe suurima moe-ürituse
peakorraldaja Riin Luks. “Tuleb ära märkida aga
see, et kogu meeskond koosneb noortest, 8.-12.
klassi õpilastest,” märgib Luks. Tule vaata, mis tase on andekatel noortel Eesti moeloojatel juba 19.
märtsil kell 17 Paide Kultuurikeskuses!

Rohkem infot: MoeP.A.R.K. 2016 blogist või
MoeP.A.R.K.i Facebooki lehelt.
Kohtume MoeP.A.R.K.is!
MoeP.A.R.K. 2016 meeskond
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Õpetajad nautisid koostegemise rõõmu!

Ü

hel reede õhtul kogunesid Paide Gümnaasiumi õpetajad kooli kodunduse ja käsitöö
klassi, kus ootas neid ees
Tallinna Sushimoni restorani peakokk Maria Lilje. Algas
põnev õhtu koos Jaapani köögi ja kultuuriga. Esmalt andis
juhendaja igale osalejale tema Jaapani pärase nime.
Degusteeriti ume-vilja jooki, rohelist teed genmaicha, vetikatega misosuppi, nutella makisid banaa-

ni ja sojalehega. Koolituse käigus valmistasid õpetajad sushisid,
milleks seekord olid Philadelphia
makid, California uramakid, Nigiri ja Gunkan. Uued teadmised,
oskused ja meeldivad maitseelamused köitsid õpetajaid sedavõrd, et plaanitakse juba järgmist
kokkusaamist, kus soovitakse lähemalt tutvuda India köögi ja kultuuriga.
Pirjo Aer
Paide Gümnaasiumi käsitöö ja kodunduse õpetaja

Roboteater Paide Gümnaasiumis

J

aanuari lõpus käis
meie koolis külas Robotiteater.
Robotiteatri
eesmärgiks on tutvustada Lego Mindstorms
platvormi koolides, kes
võiksid olla huvitatud robootika rakendamisest
tehnoloogia- ja täppisteaduste õpetamisel või
vastava huviringi tegevuse alustamisest.
Üritus oli mõeldud 4.-5. klassi õpilastele. Kaks Tartu
Ülikooli noormeest tutvustasid õpilastele erinevaid ro-

boteid. Ühe humanoid-robotiga
said õpilased koguni koos tantsida. See tekitas elevust ja haaras
õpilasi kaasa. Töötubades said
osavõtjad ise roboteid proovida
ning lahendada ülesandeid mängulinnas. Paremini lahendasid
ülesandeid tüdrukud. Õpilaste
elav huvi tekitas mõtte, et koolis
peaks tegutsema robootika huviring. Plaanis on võtta osa taotlusvoorust robootika komplektide ostmiseks. Fotod: PG
Dina Ressaar
Paide Gümnaasiumi haridustehnoloog

Paide Gümnaasiumi noored kogesid õuesõpet
Rootsi moodi

A

asta alguses toimus järjekordne Erasmuse projekti
ROUTE õppereis – kaks õpetajat
ja kolm õpilast külastasid seekord Rootsit, täpsemalt Lidingö saarel asuvat Hersby Gümnaasiumit. Projekti eesmärk oli
(taas)avastada õppimisvõimalusi väljaspool klassi ning õppida
teiste kogemustest.
Paide Gümnaasiumi õpilaste Robin Oja, Johanna Laura Trugi ja Frank
Gennert Osula arvates oli nädala jooksul tegevust palju. Võõrustamine peredes oli külalislahke ja südamlik. Robini võõrustajad
olid andnud varjupaiga ka kahele Süüria pagulasele.
Esimest korda saadi proovida jääkeeglit ning uisutamist, kogenumad mängida saali- ja jäähokit. Külastati veel ka Millesgardeni muuseumit ja skulptuuriparki.
Samas oli avatud ka Ingrid Bergmani lavateed tutvustav näitus.
Projekti raames osalesid õpilased tundides ja esitasid
oma varasematel reisidel tehtud mulla- ja veeuurimuste
tulemusi. Koos tehti ajurünnak – mis ohustab merd ja
kuidas merd „ravida“. Vee tervise tähtsustamine on üks
projekti lisaeesmärkidest.
Rootsi õpilastel olid ROUTE projekti raames ja
koostöös Skanseni looduspargiga valminud uurimused
karude käitumise kohta ja lõbustuspargi mägiraudteed
mõjutavate füüsikaliste jõudude kohta. Portugal esitles kokkuvõtet kahe esimese projektikohtumise kohta
Portugalis ja Eestis. Oma osaluse eest ROUTE projektis pälvisid nad riikliku tunnustuse.
Skanseni vabaõhumuuseumi ja sealset loomaaeda
külastati ka kohtumise käigus, kus õpilastel oli võima-

Kontserdid
26.02 kell 16 Järvi Akadeemia kutsub muusikahuvilisi õpilasi vaatama Järvi Akadeemia orkestri ja
Hollandi segakoori proovi Paide
Kultuurikeskuses. Proov on selleks
ajaks kestnud 2 tundi ja huvilised
võivad seda jälgida viimased pool
tundi. Peale proovi kell 16:30 on võimalus muusikutega suhelda ja neile küsimusi esitada. Oma tulekust
teatada Paide Kultuurikeskusele tel
55564244 või e-postil: ylle.laas@paidekultuurikeskus.ee hiljemalt 25.
veebruar kell 16:00. Tasuta!
26.02 kell 19 Järvi Akadeemia or-

lus loomi uurida. Programmi „Lovelife“ käigus said õpilased ülevaate erinevate organismide peibutuskäitumisest
ja võrdluseks toodi ka inimese erinevad
käitumisavaldused.
Oma laborid on õpilaste ja koolide
jaoks avanud Stockholmi Ülikooli juures asuv spetsiaalselt õpilastele suunatud uurimiskeskus, kus noored saavad
ise tutvuda eri teadusharudega, kasutada moodsaid vahendeid ja aparaate, mis muidu kuuluvad vaid ülikooli
või mõne riigiasutuse valdusesse, kuhu
õpilastel pole kerge ligi pääseda. Sellega
on loodud väga tõhus asutus ülikooli ja gümnaasiumi
ühenduslüliks. Just selle keskuse külastus kujunes reisi
huvitavamaks osaks.
Bioloogiaõpetaja Merike Einma sõnul oli kõige põnevam DNA analüüsimine kriminalistika töötoas, kus
kasutati professionaalseid vahendeid DNA määramiseks. Franki ja Robini arvates oli „mõrvajuhtumi“ lahendamine väga äge. Ringkäigul biotehnoloogia laborisse tutvustati ka õppimisvõimalusi Stockholmi
Tehnikaülikoolis, näha sai erinevaid katseseadmeid.
Reisi viimasel päeval pidasid õpetajad nõu, kuidas
ühtse metoodika järgi igas partnerkoolis teostada kohaliku veekogu veevaatlust. Aprilli algul toimuvaks
Kreeka Pireuse kooli külastuse ajaks tuleb projektis
osalevate koolide õpilastel läbi viia uurimistöö oma
kodukoha veekogu kohta ja valmistada ette „Teistmoodi koolipäev“ oma koolis, mis viiakse läbi kooliaasta lõpul looduses ja välitegevustesse lõimitakse erinevaid õppeained.

kester ja Hollandi segakoor Gelderland „Puccini - Messa di Gloria“.
Kontsert toimub koos solistide ja
Järvi Akadeemia orkestriga. Repertuaar: Puccini - Massa di Gloria. Pilet
7€. Lisainfo: www.jarviacademy.com
08.03 kell 19 Eesti Kontsert „Eesti
mees“, kammersaal. Pilet ühele 9€,
kahele15€

Teatrid
02.03 kell 19 VAT Teater „Ekke
Moor“. Osades: Jürgen Gansen,
Markus Habakukk, Ester Kuntu, Karl
Laumets, Karmo Nigula, Saara Nüganen, Lauli Otsar, Ott Raidmets,
Christopher Rajaveer, Liisa Saare-

Jüri Kaugerand
Paide gümnaasiumi õpetaja

mäel ja Risto Vaidla. Piletid 12/14€
15.03 kell 19 Vana Baskini teater
„Meie naised“. Mängivad: Tõnu Kilgas, Raivo Mets ja Eero Spriit. Pilet
12.80/14€

Muud kultuurisündmused
20.02 kell 20 Seltskonnatantsuõhtu. Tantsuks mängib Mati Duo. Avatud
baar. Laudade broneerimine kultuurikeskuse kassas. Pilet eelmüügist 5€,
samal päeval 8€
24.02 Eesti Vabariik 98, vt lk 1
26.02 kell 9-16 „Kesk-Eesti – kultuuriruumide risttee“ - Pärimuskonverents
Järva- ja Raplamaa eestvedamisel
28.02 kell 12 Paide linna eakate klu-
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Nii et jääb linn

P

aide linnapea ja Väätsa vallavanem
selgitasid meelelahutusliku spordipäeva raames Väätsal välja, kas haldusreformi järel jääb linna või valla nimi.
Rahvastepalli ning köieveo võitsid väljakutsujad
väätsalased, paberpallilahingu paidelased. Otsustavaks osutus juhtide käesurumine, milles jäi
peale Paide linn. Paide linn tänab kõiki kaasaelajaid ning osalejaid!
Foto: Maarit Nõmm

Paide Linnameeskond valmistub uueks hooajaks

2015.

aastal jalgpalli Premium liigas seitsmenda
koha saanud Paide Linnameeskonnal on käsil hooaja ettevalmistuse
otsustav faas, kus ees on veel treeningmängud Nõmme Kalju ja FC Levadiaga. Meelis Rooba juhendataval meeskonnal on seljataga seitse
treeningmängu.
Eesti Jalgpalli Liidu poolt korraldataval
traditsioonilisel halliturniiril võitis Linnameeskond oma konkurente Premium liigas
päris kindlalt – esmalt alistati Tartu Tammeka 3:0, skooriga 4:1 võideti nii Pärnu Linnameeskonda kui ka meistriliiga uustulnukat
Rakvere Tarvast.
Ainus kaotus on seni tulnud vastu võtta
Viljandi Tulevikult 1:3, lisaks on võidetud
Tallinna Kalevit 2:1 ja tehtud 2:2 viigid Flora U21 ja Levadia U21 võistkondade vastu.
Meeskonna edukaimaks väravalööjaks oli

Nigeeria leegionär Jasper Uwaegbulam, kes
jätkab Paides ka sel hooajal.
Linnameeskonnaga on liitunud kogenud
väravavaht Kert Kütt, kes eelmistel hooaegadel teenis profileiba Norras ja Soomes.
Oma karjääri jooksul on Kütt tulnud Eesti meistriks nii Flora, Levadia kui Kaljuga.
FC Florast omandati ründaja Martin Kase, keskväljamehe Karl Ivar Maari ja kaitsja Johannes Kukebali mängijaõigused. Paidega on ettevalmistusperioodil treeninud ka
70-kordne Eesti koondislane Taavi Rähn.
Peatreener Meelis Rooba sõnul teeb heameelt asjaolu, et säilitatud on eelmise hooaja põhituumik ning meeskonda on suudetud tugevdada.
Premium liiga tänavune hooaeg algab Paide jaoks juba 5. märtsil, mil Paide kunstmurustaadionil võõrustatakse FC Infoneti
meeskonda. Mäng algab kell 13:00.

Paide Linnameeskonna talvine perepäev!

P

aide Linnameeskonna Talvine
Perepäev toimub E-Piim spordihallis pühapäeval 21. veebruaril
kell 11.00-16.00.
Perepäeval tutvustame ühte huvitavat projekti, mille eesmärgiks on noorte individuaalne areng läbi hooaja. Osavuskonkursi patrooniks on Ragnar Klavan, suvisel perepäeval
selguv üldvõitja sõidab koos lapsevanemaga

sügisel Saksamaale vaatama Augsburgi kodumängu Bundesligas. Kohale tuleb meie esindusmeeskond, kellega on tänavu liitunud mitmeid tugevaid mängijaid, perepäeval toimub
ka jalgpalliturg ning suur õnneloos põnevate
auhindadega. Noortele on erinevaid võistlusi,
kus selguvad parimad triblajad, žongleerijad ja
lattilööjad ning toimub ka meie kõikide noortegruppide pildistamine!

Paide poiss Marten Lehtsaar sai noortekoondise kutse!
Eesti U15 koondise kandidaadid kogunesid veebruari alguses ning tegid
koos kaks treeningut. Noortekoondise peatreener Karel Voolaidi valikusse kuulus ka Paide Linnameeskonna mängija Marten Lehtsaar, kelle
treeneriks on Liivo Leetma. Lisaks sai Leetma treeninggrupist kutse treeningutele veel Jaagup Luts, kes viimastel hooaegadel on esindanud JK
Tabasalu võistkonda.
20.02 Üle-eestiline tantsupäev 09:00 E-Piim Spordihall
21.02 Paide Linnameeskonna perepäev 11:00 E-Piim Spordihall
21.02 Järvamaa MV korvpallis: KK 7 - Retro 17:00 E-Piim Spordihall
21.02 Järvamaa MV korvpallis: Plastrex - Järva-Jaani 18:30 E-Piim Spordihall
24.02 Teeme koos rajalugu 12:00 start E-Piim Spordihalli juurest
27.02 Sõbrapäeva indiacaturniir 10:00 E-Piim Spordihall
28.02 Tuletõrjespordi treeninglaager 10:00 E-Piim Spordihall
01.03 Jalgpallifestival “Värav” 10:00 E-Piim Spordihall
05.03 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Infonet 13:00 Paide
linna kunstmurustaadion
06.03 Sõprusmäng jalgpallis: FC Jõgeva Wolves - Rumori Calcio 14:00 Paide linna kunstmurustaadion
10.03 Järvamaa koolinoorte MV sisekergejõustikus 10:00 E-Piim Spordihall
12.03 Paide linna liikumispäev 11:00 E-Piim Spordihall
12.03 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia 13:00 Paide
linna kunstmurustaadion
23.03 Õpetajate võrkpallivõistlus “Ässad” 11:30 E-Piim Spordihall
24.03 Õpetajate võrkpallivõistlus “Ässad” 10:00 E-Piim Spordihall

bi Hämarik pidu, kammersaalis
06.03 kell 11-17 Lõõtspilipäev, kammersaalis
12.03 kell 18 Nabaratooriumi 25
sünnipäevakontsert
12.03 kell 20 Seltskonnatantsuõhtu, tantsuks mängib Felix Band. Pilet
eelmüügist 5€, samal päeval 8€. Avatud baar. Laudade broneerimine kultuurikeskuse kassas.
13.03 Lions Klubi Paide Bastion
heategevuskontsert
24.03 Paide Huviteater 20
24.03 Kohtumisõhtu „Paidest pärit“
27.03 kell 12 Paide linna eakate klubi

Hämarik pidu, kammersaalis
Varia
18.02 ja 15.03 kell 10.30-15 Doonoripäev, kammersaalis
17.03 kell 11-15 Lingid Tulevikku
mess
19.03 Üle-eestiline koolinoorte
moeshow MoeP.A.R.K. 2016
23.03 kell 18 Mir on Show etendus Magic Cabaret. Mustkunstnikud
ja klounid, pokaalide muusika, ledshow, tsirkusetrikid. Etendus kogu
perele. Pilet 5 – 9€

Kinod
22.02 kell 12 Väärikate kinohommik
filmiga „Klassikokkutulek“

13.02-18.02 „Viiskümmend musta
varjundit“
13.02-18.02 „Deadpool“
19.02-27.02 „Klassikokkutulek“
19.02-25.02 „Kuidas olla vallaline“
Kinokavaga saab tutvuda www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino
Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€
Näitused
01.02-28.03 Näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“
03.02-28.03 Eesti Kunstnike Liidu Akvarellistide sektsiooni töödest aastanäitus
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
Helmi Puumets
Saima Gull
Helmi Nagel
Renate Kivisaar
Ehala Vahtramäe
Virve Rõuk
Olga Tuimann
Hilda Eelsaar
Emmi Rannik
Vilma Särev
Leida Vaikmets
Laine Ramot
Nadežda Palujõe
Heinrich Juurmann
Õie Ever
Vaike Jõgi
Virve Kolnes
Leida Tammsaar
Nadezda Fedorova
Olli Jansen

94
93
93
92
92
92
90
90
90
89
89
88
87
87
86
86
86
86
85
84

Eha Põlendik
Helju-Elisabeth
Laanemets
Elve Elgas
Linda Meister
Arnold Last
Viivi Oolberg
Helga-Astrid Vahtla
Leili Tombak
Asta Luhasalu
Ruth Lehemets
Helmut-Aleksander
Pärs
Vilma Pent
Aime Aak
Linda Saarik
Helve Väljamaa
Veera Kleemeier
Arvo-Heino Adrat
Eeva Kallas

Paide
Linnaleht

84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
81
81
81
81
81
81
80
79

Aino Belova
Zoya Sanova
Valentine Karus
Endel Järve
Aita Esko
Lembit Vask
Jaan Käär
Hindrek Older
Glafira Põnova
Valve Valk
Leida Kok
Taina Tuulikki
Mäkinen
Aili Lukas
Victor Tankovich
Lilia Vutt
Nikolai Kirillov
Eevi Troost
Aino Vaher
Maret Steinpilm

79
79
79
79
79
78
78
78
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
76

Eugen Jasinski
Eve Asten
Malle Brnabas
Liis Lindre
Helme Sidron
Aime Kivistik
Mare Paidla
Heino Randoja
Tõno Vau

76
76
76
76
76
75
75
75
75

EESTIMAA SÜDA

Noorimad Paide linna kodanikud!
Leida Raudkivi
Helga-Astrid Vahtla
Lembit Vask
Ivi Karbe

85
83
78
77

Meisson Priimägi 30.12.2015
Joosep Tšeljadinov 02.01.2016
Johanna Sild 04.01.2016
Heiliin Pint 13.01.2016
Karel Mändla 26.01.2016
Sandor Heerde 26.01.2016

* Registreeritud sünnid jaanuaris 2016

Pansionaat Paide
õnnitleb!

Vilma Särev
89
Lea Aasa
88
Heinrich Juurmann 87

Väljaandja: Paide linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 51 46 043, faks 38 38 623, www.paide.ee
Toimetus: Maarit Nõmm, maarit.nomm@paide.ee

Metsakeskus.ee

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

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

