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Arvo Pärdile
pühendatud muusikaaed –
Järvamaa aasta tegu 2016

K

õik algas sellest, et helilooja Arvo Pärdi 80.
juubeliks tellis Paide linn
ühe paeskulptuuri. Ümber
veel mõttelise skulptuuri
hakkas tekkima aed, mis
ühtviisi tähistaks väärikalt
helilooja sünnikodu kohta
Kitsal tänaval ning teistpidi
kutsuks inimesi õue nautima ilusat muusikat.
Aia avamine oli möödunud
aasta suursündmus nii kohalikele inimestele, kui ka kogu
Järvamaale. Eesti Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp
valis selle aasta kultuurisündmuseks.
Kes mäletab, siis muusikaaia
avamise päeval, vahetult enne
ürituse algust sadas ladinal

vihma ning korraldajad mõtlesid kiirelt plaan B ja C peale. Helilooja Arvo Pärt oli sel
hetkel veel õdusas Wabalinna
majas ning ajas kohalikega juttu. Aga avamise hetkeks säras
taevas taas päike, andes aiale
just nagu oma õnnistuse.
Jaanuari lõpul valis Järvamaa
muusikaaia maakonna aasta
teoks 2016. Paide linnavalitsus tänab kõiki, kes selle nimel
vaeva on näinud või aia valmimisele kaasa elasid: teiste seas
maastikuarhitektid Kristofer
Soop ja Teele Nigola, skulptorite-paar Riho ja Ilme Kuld,
Marje-Ly Rebas ja Reino Lõhmus, Paide Kultuurikeskus
ning muidugi hea Arvo Pärt ja
Pärdi Keskus!

Kuidas muusikaaed näeb välja kevadel, kui rohelus võtab
maad ning sirelid ja õunapuu
õide puhkevad, ei tea veel keegi. Kas sinna külvatud lillemuru ikka tärkab? Küllap näeb
muusikaaed ilus välja. Pange
kõrva taha, et kevadsuvisel
ajal on plaanis korraldada aias
piknik-kontserte klassikalise
muusikaga, ka muusikakooli
õpilased tahavad aias mängida. Ja et muusikaaias ka siis
muusika kõlaks, kui pole parasjagu mõnd kontserti, on
plaanis paigaldada aeda helisüsteem sarnaselt Tšaikovski
pingiga Haapsalus. #lovepaide
Foto: Merle Rüütel
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TOOMAS EDURI
BALLETIÕHTU
15. märtsil 2017 kell 19
Paide Kultuurikeskuses

Vaikivad monoloogid
Koreograaf-lavastaja ja kunstnik: Toomas Edur
Muusika: Heino Eller, Artur Kapp,
Artur Lemba, Eduard Oja, Arvo Pärt, Peeter Süda
Maailmaesietendus 30. juunil 2009
Londoni Püha Pauli katedraalis
Esietendus Rahvusooperis Estonia
4. novembril 2016

Piletid müügil Paide Kultuurikeskuses,
Piletimaailmas ja Estonia kassas.

Muinasjutuline pulmapidu
balletist „Uinuv kaunitar“
Koreograaf-lavastaja: Toomas Edur
Muusika: Pjotr Tšaikovski
Kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa)
Valguskunstnik: Anton Kulagin
Esietendus Rahvusooperis Estonia 14. novembril 2014

2

nr. 2 (239) veebruar 2017

2017. aasta eelarve prioriteet –
Paide linnavolikogu
parendamine
26.01 istungi kokkuvõte elukeskkonna
aide linna 2017. aasta eelarve maht on kokku • Paide linnas Raja tänaval sadeveetrassi väljaehitamine
• võttis vastu Paide linna 2017. aasta eelarve mahus 11 658 321,00 eurot
• otsustas osta Paide linnale kinnistu, asukoht Posti 12, hinnaga 70 000
eurot eesmärgiga ehitada kinnistule riigigümnaasiumi hoone
Paide linn on pidanud 2014. aastast läbirääkimisi Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks Paide linnas Posti 12 kinnistule. Haridus- ja Teadusministeerium ei toetanud rajatava riigigümnaasiumi asukohana Posti tn 12 kinnistut, pidades nimetatud kinnistule kooli
rajamist liialt kulukaks ning tegi 2015. aastal Paide linnale ettepaneku
kaaluda riigigümnaasium rajamist Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide
õppehoonetesse, et õppuritel oleks vajadusel tagatud ka õpilaskodu kasutamise võimalus. Paide Linnavolikogu, vaagides ministeeriumi ettepanekut, otsustas nõustuda, kuigi kogukonna tahe on jätkuvalt ehitada riigigümnaasiumi hoone Posti tn 12 asuvale kinnistule.
30. detsembril 2016 kutsus linnavolikogu esimees koosolekule volikogu
fraktsioonide esimehed, koosolekul otsustati saata haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ettepanek rajada riigigümnaasium siiski Posti 12 kinnistule, mitte Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppekoha kinnistule.
Antud asupaika riigigümnaasiumile peetakse sobivaks järgmistel põhjustel:
1. täidetud on riigi poolt esitatud nõuded gümnaasiumiastme eraldiseisvalt tegutsemiseks;
2. Posti tn 12 kinnistule riigigümnaasiumi rajamine võtab maha teiste
omavalitsuste kartused nende põhikooliõpilaste võimaliku lahkumise
põhjusel, kui Paides oleks tegutsenud riigigümnaasium ühes majas või
ühel kinnistul põhikooliga;
3. tagatud on riikliku regionaalpoliitika toetamine - maakohtades asuvad
põhikoolid ei kaotaks õpilasi tõmbekeskustes asuvatele täistsüklikoolidele;
4. arvestatud on Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) poolset suunda suurendada Eestis kutsehariduses õppivate õpilaste osakaalu,
millega tagatakse Järvamaa Kutsehariduskeskusele (edaspidi JKHK) parimad võimalused keskenduda oma põhitegevusele - kutsehariduse edendamisele õppekohtades Paides ja Säreveres;
5. kooli uus asupaik, mis ei ole seotud hetkel Paides tegutsevate gümnaasiumitega ja ka JKHK-ga, annab uuele koolile väga hea võimaluse alustada
oma tegevust keskendudes oma põhifunktsioonile - kvaliteetse gümnaasiumihariduse andmisele;
6. Posti tn koolimaja asub 5 minutilise jalutuskäigu kaugusel kaasaegsest
Paide Spordihallist ja selle juures asetsevast staadionist;
7. Posti tn koolimaja asub 500 meetri kaugusel JKHK-st, mis tagab võimaluse arendada kahe kooli vahel mõlemapoolselt kasulikku koostööd
erinevates valdkondades;
8. Posti tn 12 asuv hoone on Paide haridusajaloo üks aluseid (hoones on
tegutsenud erinevad gümnaasiumid aastast 1909), mistõttu oleks uue
kooli asutamine Posti tänava ajaloolises koolimajas sügavalt märgilise tähendusega; kooli asutamisega taastuks seal 1963. a katkenud gümnaasiumihariduse andmine;
9. Posti tn 12 hoone kasutuselevõtt riigigümnaasiumina oleks arhitektuuriliselt vääriline jätk riigi poolt eelnevalt rajatud riigigümnaasiumite
kõrvale.
Ettepanekus haridus-ja teadusministrile kinnitati, et Paide linn on omalt
poolt valmis panustama kinnistu omandamise kulude katmisse. Läbirääkimisi on peetud kinnistu omanikuga, kelle huvi on kinnistu võõrandada
linnale riigigümnaasiumi hoone ehitamiseks.
• muutis linnavolikogu 16.02.2012 määrust nr 5 „Paide linna
hankekord” järgmiselt:
1) paragrahv 5 sõnastatakse järgmiselt:
„§ 5. Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine ja ideekonkursside läbiviimine maksumusega kuni 1999 eurot
Vastutav täitja peab asjade ostmisel ja teenuste või ehitustööde tellimisel
kuni 1999 euro väärtuses järgima riigihangete seaduses sätestatud riigihangete korraldamise põhimõtteid, kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning saavutama eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades
parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte. Hanke korraldamise vajaduse
otsustab valdkonna juht igakordselt. Otsus fikseeritakse taasesitamist võimaldavas vormis.”
2) paragrahvi 6 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
„§ 6. Asjade ostmine, teenuste või ehitustööde tellimine ja ideekonkursside läbiviimine maksumusega 2000 eurot kuni 9999,99 eurot ja ehitustööde tellimine maksumusega 2000 eurot kuni 29 999,99 eurot”.
• tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 31. mai 2001 määruse nr
20 „Munitsipaalkoolide arengukavade kinnitamise delegeerimine”.
Tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 27. mai 2004 määruse nr 11
„Lasteaedade arengukavade kinnitamise delegeerimine”.
• volitas Paide linnavalitsust kinnitama ja muutma linnavalitsuse
hallatavate asutuste Paide Gümnaasiumi, Paide Ühisgümnaasiumi,
Paide Täiskasvanute Keskkooli, Paide Muusikakooli ja Paide Avatud
Noortekeskuse arengukavasid
• kiitis heaks Roosna-Alliku Vallavolikogu otsuste „Projekti
„Roosna-Alliku Lasteaia Hellik hoone energiasäästlikumaks
rekonstrueerimine” omafinantseeringu tagamine” ja „Laenu võtmine”
eelnõud. Roosna-Alliku vald võtab projekti „Roosna-Alliku Lasteaia
Hellik hoone energiasäästlikumaks rekonstrueerimine” rahastamisel
kohustuse maksta aastatel 2017-2019 projekti omafinantseering
summas kuni 200 000 eurot ning omafinantseeringu tagamiseks
soovib Roosna-Alliku vald võtta laenu.

P

11 658 321 eurot, sh põhitegevuse tulud 10 447 850
ning kulud 9 373 190,58 eurot, investeeringud kokku
1 703 016,42 eurot.
Võrreldes 2016. aasta eelarvega suureneb 2017. aasta eelarve
maht 12,2%, seda peamiselt tulude suurendamise arvelt.
Suuremad investeeringud:
• Teede ja tänavate remont ja rekonstrueerimine, sh Pärnu tänava taastusremont ja osaline rekonstrueerimine,
projekti „Ühistulise piimatööstuse rajamine Järvamaale“
raames Mündi tänava terviklik sõidu-, jalgratta- kui ka
jalgteede rekonstrueerimine koos vajaliku infrastruktuuriga uuringute, projekteerimise ning ekspertiisi finantseerimine, Tööstuse ja Pärnuvälja tänava terviklik
rekonstrueerimine nii sõidu-, kergliiklus- kui ka kõnniteede näol koos vajaliku infrastruktuuriga ning Reopalu-Mäo kergliiklustee asfalteerimiskulude omaosalus.
Sookure Lasteaia parkla asfalteerimine.
• Linna planeeringute koostamised, sh Ruubassaare tee
lähiümbruse detailplaneeringu, Aia tn kruntidele juurdepääsu loomiseks vajalik detailplaneering; Paide Tehisjärve detailplaneeringu III osamakse ning Pärnu 3 väikepargi eskiis, eelprojekt ja taotluseelarve.
• Kinnistu Posti 12 väljaostmine

(planeeritava KIK projekti omaosalus)
• Lembitu pargis kõnniteede osaline rekonstrueerimine
ning kesklinnas (Pärnu tn 3 hoone kõrval) puhkeala väljaehitamine
• Kunstmurustaadioni valgustuse rajamine
• Kinnistu Lai 33 hoone katuse rekonstrueerimise II etapi
omaosalus
• Projekti „EV 100 – Paide Kultuurikeskus (5. etapp)“.
Teostatavad tööd: kammersaali põranda vahetus, abiruumide ning koridori remonttööd, estakaadi paneelide
vahetus, katendi ehitustööd ning soojustatud laoruumi
ehitustööd. Kultuurikeskuse kohviku valgustite vitraažide puhastamine.
• PAIde Lasteaia Tallinna tn kinnistule kahe väravaga aia
rajamine
• Põhikooli põhiprojekti projekteerimine ja põhiprojekti
ekspertiisi koostamine
• Alates 01.09.2017 Paide linna lasteaedade õppetasu vabastus (kuus 35,25 eurot) alates teisest lapsest, kui perest
käib Paide linna lasteaedades 2 või enam last.
• Alates 01.09.2017 Paide linna üldhariduskoolides 1.-12.
klassi õpilaste koolilõuna kulude hüvitamine linnaeelarvest alates.

Arendustöö toob Paidesse
6.4 miljonit eurot projektiraha

P

aide linnavalitsuse arendusosakond koostöös teiste osakondadega koostas 2016. aastal kokku 17
projekti, et taotleda lisaraha erinevateks investeeringuteks või tegevusteks. Lisaks neile on linnavalitsus koostööpartneriks ühele projektile.
Kui neli projektitaotlust 17st on saanud negatiivse vastuse,

siis kümme neist on pälvinud heakskiidu ning kolm on hetkel veel menetluses.
10ne positiivse rahastusotsusega projekti tulemusel tuleb
Paide linna lisaraha ligi 6,4 miljonit eurot, sellest ligi viis
miljonit puudutab Paide põhikooli hoone ümberehitust ja
osalist lammutamist, rahastajaks INNOVE.

2016. aasta projektid
Projekti nimi

Projekti
Paide LV
maksumus finantseering

Otsus

Rahastaja

Paide linna, Paide, Väätsa, Koigi, Imavere,
Kareda ja Roosna-Alliku valdade ühinemi- 12 756
se koordineerimine

1 913

10 842

EAS meede “Omavalitsusüksuste
vabatahtliku ühinemise koordineerimine”

Paide Sillaotsa ja Reopalu kalmistute
hooldustööd

9 230

7 442

640

Muinsuskaitseamet

Paide linna tööstus- ja tootmisaladele ligipääsuvõimaluste parandamine

994 922

149 238

845 683

EAS meede “Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde avaliku tugitaristu
arendamise toetamine”

Reopalu-Pärnu tn kõnni- ja kerg-liiklustee
rajamine (põhiprojekt)

209 508

31 426

178 082

EAS meede “Kergliiklusteede toetusskeem”

Paide põhikooli (Kooli tn 1) ümberehitamine ja osaline lammutamine

5 882 353

882 353

5 000 000

INNOVE meede “Koolivõrgu korrastamine”

EV 100 - Paide Kultuurikeskus (5. etapp)

119 000

50 000

69 000

Kultuuriministeerium

Paide kogukonnakeskuse katuse rekonstrueerimine II etapp

55 651

23 651

Vastuse
ootel

Eas meede “Regionaalse inves
teeringutoetuse andmise programm”

PAIde lasteaed Lillepai maja uue õuesõppe43676
ala ja spordiväljaku rajamine

11676

Vastuse
ootel

Eas meede “Regionaalse investeeringutoetuse andmise programm”

Hoolekandeteenuste arendamine Järvamaa
377 600
omavalitsustes

34 090

291 500

INNOVE meede „Tööturul osale
mist toetavad hoolekandeteenused”

Paide turu turvavõrgu väljaarendamine

183,34

3300,00

KÜSK “Kogukondliku turvalisuse
maakondlik toetusvoor”

Paide linna, Paide, Väätsa, Koigi, Imavere,
Kareda ja Roosna-Alliku valdade ühinemi- 8 942
se koordineerimine, pikendamine

1341,3

7600,7

Rahvusvaheline Arvamusfestival 2017

20 707,50

4 162,50

Vastuse
ootel

Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku
valla ühinemist ettevalmistavad uuringud
ja analüüsid-eeltaotlus

17 000,00

2 550,00

14 450,00

3665,84

EAS meede “Omavalitsusüksuste
vabatahtliku ühinemise koordineeri
mine”
KÜSK “Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise perioodi sündmuste konkurss”
EAS meede “Kohalik ja regionaalne
arendusvõimekus - uuringud”

Käesoleval aastal hakkab nimetatud projektide elluviimine. Uued projektitaotlused on ka juba esitamisel või valmimas, nt
EV100 raames Paide lipuväljaku värskenduskuur Keskväljakul, ujula katuse rekonstrueerimisprojekt, Ajakeskuse arenduse
suurprojekt ning põhikooli hoone ehituse põhiprojekti koostamine.

Paide linnavalitsus pakub võimalust taotleda toetust Paide vanalinna muinsuskaitsealal või selle
kaitsevööndis teostatavatele restaureerimistöödele.
Samuti on võimalus toetust taotleda miljööväärtuslikul
hoonestusalal asuva, enne 1944. aastat ehitatud hoone
ja väljaspool miljööväärtuslikku hoonestusala asuva,
enne 1944. aastat ehitatud ja inventeerimise käigus
väärtuslikuks hinnatud ehitise restaureerimiseks.
Järgmine toetuse taotluste esitamise tähtaeg on
1. märts 2017.
Vaata lähemalt: paide.ee – Ehitus- Restaureerimine
Lisainfo: Paide linnavalitsuse arhitekt-nõunik
Marje-Ly Rebas 383 8632, 508 237,
e-post marje-ly@paide.ee

Vigade parandus
Jaanuarikuu Paide Linnalehes ilmunud artikli
„Võetud risk õigustas end“ autor oli Paide linnavolikogu esimees Peeter Saldre. Pildil oli kolme
omavalitsuse ühinemislepingu allkirjastamine
15. detsembril.

Infopäev!

21. veebruaril kell 11.00 toimub Paide eakate päevakeskuses infopäev Paide linnas makstavate
toetuste ja pakutavate sotsiaalteenuste kohta.
Infot edastavad Paide linnavalitsuse töötajad. Kõik
huvilised on oodatud!
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Lapse märkamine ja teavitamine

Olen PaidEST
Siret Pihelgas
Linnapea

Ü

ks Paide linna noor, kes praegu õpib
Viljandis, tegi ettepaneku teha Paidele T-särgid kirjadega „Olen PaidEST“ või
„Tulen PaidEST“, ehk järgida seda toredat
„estonishing“ ideed, mille pakkus välja üks
hollandlane. Paide on selleks ülisobiv nimi
ka, mitte kõik Eesti linnad ei lõppe e-tähega
ega saaks seda EST-iga ühendada. Väike asi,
aga tore kui noored, kes mujal elavad ja õpivad, mõtlevad oma kodulinna peale. Seda
enam, et algamas on Eesti Vabariik 100 sünnipäevaperiood, mil pöörame oma riigile ja
riigiks olemisele väga suurt tähelepanu.
Teine asi, mis mind puudutas, oli Paide noortevolikogu korraldatud küsitlus riigigümnaasiumi teemal. Sellest on ka käesolevas Linnalehes
pikemalt juttu. Küsitlusest tuleb väga palju huvitavat välja, lisaks konkreetsetele vastustele näitab
see, kui konstruktiivselt noored mõtlevad ning
kui hästi osatakse näha tervikpilti. Küsitlus tõstatas tõsised murekohad ning kindlasti annab see
mõtteainet ka linnavalitsusele.
Alanud on laste ja noorte kultuuriaasta. Ka Paidele on see tulnud edukalt – meie noortekeskus
kuulutati Eesti aasta parimaks. Selle üle ma ei
imesta – isegi kui korraks sattuda „noortekasse“,
võtavad sind seal vastu säravad ja rõõmsad inimesed. Ka neil on palju muresid, aga nende üle ei
viriseta, vaid lähenetakse mõistlikult ja probleeme proovitakse lahendada kainet mõistust säilitades. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab,
võiks juhataja Margit Udami ja tema meeskonna

kohta öelda. Alati valmis tegutsema, alati hullumeelsete ideedega lagedale tulema. Kogu Lai
33 maja rahvas on nooruslik, pean silmas ka nt
raamatukogu ja eakate päevakeskust, rääkimata
täiskasvanute keskkoolist ja kunstikoolist. Eakate
päevakeskuses käib selline aktiivne elu, ühel hetkel tehakse käsitööd, järgmisel juba pallivõimlemist. Inimene on täpselt nii vana, nagu ta ennast tunneb. Ehk siis meie päevakeskuse prouad
ja härrad on säilitanud ka väärikas eas nooruse
ning positiivse ellusuhtumise.
Mulle meeldib kui inimesed mõtlevad positiivselt, sest ainult nii saab edasi minna. Paidelane
Henn Sokk vihjab oma hiljutises kirjutistes sellele, et Paide linn on madalseisus, kuid „optimistina“ lisab, et „ega Paides kõik ainult halb ole“.
Tegelikult kui tahta suudaks Paide linnast ehk
veelgi mustema pildi maalida, sest ainest oleks
ju küll. Enamgi veel, saaks end reklaamida kui
kõige trööstitum ja õnnetum väikelinn terves
Euroopas! Juurde võiks lisada pildid näiteks põlenud Hoffmanni villast Tallinna tänava lõpus
või lagunenud Simsoni vesiveskist, suures kaadris näidata teeauke ja pingil istuvaid purjus vanataate. Kinnitan härra Sokule, et linnavalitsus on
kõikidest hädadest ja muredest teadlik, ka meie
näeme räämas maju või linna sissesõite, katkiseid
teid. Samuti kinnitan, et meil töötavad inimesed
on oma ala spetsialistid, kes teevad oma tööd südamega ning kui vaja hilisõhtuni välja. Loomulikult, kui meil oleks tööl Harry Potter, siis ilmselt
saaksime kõik mured hetkega lahendatud. Mõne
probleemi lahendamiseks, nagu näha, pole reaalsetes oludes piisanud ka 25-st aastast ning sõltumata sellest, keda inimesed volikogusse valivad.
Teeme järgemööda ning säilitame positiivse
mõtlemise!
Tulles kirjatüki alguse juurde tagasi, siis soovin
kõigile rohkem uskumist endasse, oma kodulinna, sest kui oleme iseenda suhtes lugupidavad,
on seda ka teised. Olen PaidEST ja olen selle üle
uhke! Ilusat Eesti vabariigi sünnipäeva kõigile,
meil on palju neid, kelle ja mille nimel selg sirge
hoida ja uhkust tunda!
Foto: Ants Leppoja

Muutusid vajaduspõhise
peretoetuse piirmäärad

1.

jaanuarist 2017 muutusid vajadus-

põhise peretoetuse piirmäärad.
Vajaduspõhine peretoetus on toetus, mida
makstakse allpool vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiiri elavatele lastega perekondadele, samuti toimetulekutoetust saavatele lastega perekondadele. Vajaduspõhist peretoetust määrab ja maksab kohalik omavalitsus
riigieelarvelistest vahenditest. Vajaduspõhise
peretoetuse taotlemist, määramist ja maksmist reguleerib sotsiaalhoolekande seadus.
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Vastavalt 2017. aasta riigieelarve
seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale

vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197
eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,20 eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot
kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetust
makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.
Lisainfo:
Gerli Soondra, Paide linnavalitsuse sotsiaaltöö spetsialist
Tel. 383 8629, +372 5574742,
e-post: gerli.soondra@paide.ee

Põhikoolihoone projekt sai heakskiidu

H

aridus- ja Teadusministeerium
tegi valitsusele ettepaneku anda
22 omavalitsusele 55,3 miljonit eurot,
et toetada koolihoonete suuremahulist kaasajastamist. Investeeringutega
vähendatakse omavalitsuste kulusid
hoonetele ning suunatakse rohkem

vahendeid hariduse sisulisteks tegevusteks. Paide põhikooli õppehoone ehitamine saab kava järgi toetust
4 455 156 eurot, mis moodustab kogusummast 5 229 056 eurot, 85,2%.
Projekteerimise (sh põhiprojekt) hange on
plaanis välja kuulutada märtsis ning rahvusvaheline ehitushange aasta lõpus. Töödega sh
ettevalmistavate tegevustega on kavas alustada 2018. aasta aprilli alguses ning peale
lõpukella algaks täismahutus ehitustegevus.
Projekti rahastab Euroopa Regionaalarengu
Fond. Paide LV.
Joonis: Sirkel & Mall OÜ

L

astekaitsetöötaja vestluseni jõutakse
enamasti siis, kui peres tekkinud probleemid on paisunud nii suureks, et avaldavad mõju lapsele ja tema toimetulekule.
Lastekaitsetöötaja saab enamasti informatsiooni
tähelepanu vajavast lapsest või perekonnast lasteaiast, koolist, politseist, perearstilt ja muudest
asutustest, kes on kokku puutunud lapse või perekonnaga ning on märgatud abivajadust. Väga
oluline on teada, et kohustus teatada abivajavast
ja hädaohus olevast on kõigil isikutel, kellel on
olemas teave abivajavast lapsest. Varajane teavitamine ja märkamine aitab ennetada, et pere
probleemid arenevad veelgi tõsisemaks ja aitab
tuge vajaval perel saada õigeaegselt abi. Märkamine ja reageerimine näitab ka ühiskonna aktiivsust ja kodanike hoolivust.
Abivajav laps on laps, kelle heaolu on ohustatud
või kelle puhul on tekkinud kahtlus tema väärkohtlemise, hooletusse jätmise või muu lapse
õigusi rikkuva olukorra suhtes, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute heaolu. Seega, kui kodanik näiteks märkab, et lapsele
teeb midagi muret, ta viibib avalikus kohas järelevalveta, ta viibib koos joobes või muus ebaadekvaatses olekus täiskasvanuga, siis tuleb sellest
teavitada kohalikku lastekaitsetöötajat või helistada ööpäevaringsele lasteabitelefonile 116 111.
Telefoninõustaja võtab info vastu, annab esmast
tuge ning seejärel edastab info kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajale. Telefonile on oodatud
helistama mure korral nii lapsed kui ka täiskasvanud, kes on märganud abivajavat last. Kõne on
helistajale tasuta ning soovi korral anonüümne.
Hädaohus olev laps on laps, kes on oma elu või
tervist ohustavas olukorras, ja laps, kelle käitumine ohustab tema enda või teiste isikute elu
või tervist. Sellisel juhul tuleb helistada koheselt
häirekeskusesse numbrile 112. Vastavalt saadud
informatsioonile asutakse koheselt tegutsema,
et kõrvaldada lapse turvalisust ja elu ohtu seadnud asjaolud. Juhul, kui lapse käitumine ohustab
tema või teiste isikute elu või tervist, siis tuleb
hinnata lapse tervislikku seisundit, mida teeb
kiirabi.
Mõnikord võib perele tunduda, et tema probleem on tühine, mis ei vääri lastekaitsetöötajaga
nõu pidamist. See ei ole kindlasti põhjendatud,
kuna algselt tühisena tunduv mure võib olla hoopis tõsisema probleemi jäämäe tipp. Abi või nõu
küsimine näitab perekonna tugevust, tahtejõudu
ja hoolivust. Lastekaitsetöötaja oskab hinnata
lapse ja perekonna abivajadust ning aitab leida
probleemi lahendamiseks vajalikud teenused
ja vajadusel kaasab mure lahendamiseks perekonna sotsiaalvõrgustiku. Lahenduste leidmine
ei pruugi tulla kiirelt ja kergelt, kuna tihtipeale
ulatuvad perekondades tekkinud probleemide
põhjused aega, mil lapsevanemad olid lapsed ja
kogesid oma vanemate kasvatuslikke oskusi.

nulaadne võimalus koos oma lapsega kasvada.
Lapsevanemaks olemine on üks keerulisem ja
vastutusrikkam amet ning ideaalset lapsevanemat ei ole olemas. Laps vajab eelkõige armastavat kodu ja isikut, kellele ta saaks tingimusteta
toetuda. Isikut, kes ei ole täiuslik, vaid piisav. Armastavas keskkonnas kasvades ja vanemate hoolitsuse tundmisel, tuleb laps edukamalt toime ka
ebaõnnestumistega, negatiivsete tunnetega.
Lapsel on õigus olla ära kuulatud
Möödunud on ajad, kus lapsekasvatus põhines
ütlusele “laps räägib siis, kui kana pissib”. Lapsi
kaasates ja neid kuulda võttes leiame, kui leidlikud ja teadlikud nad olukorrast on. Küsimus ei
ole selles, kas lapsed oskavad arvamust avaldada, vaid selles, kas täiskasvanud on valmis neid
kuulda võtma. Lastekaitseseadus reguleerib lapse kohtlemise põhimõtted, mille järgi kõigi last
mõjutavate otsuste vastuvõtmisel, vastu võtmata
jätmisel ning otsuse kavandamisel eri võimaluste
vahel valimisel tuleb selgitada välja lapse huvid
ning lähtuda otsuse tegemisel nendest kui esmatähtsast kaalutlusest. Lapse seisukohti tuleb hinnata vastavalt tema vanusele ja küpsusele ning
keskkond, milles laps kasutab oma õigust olla ära
kuulatud, peab olema julgustav ja turvaline. Selle
peavad lastele tagama lapsevanemad ja lastega
töötavad isikud.
Paide linna lastekaitsetöötajad

lastekaitse vanemspetsilist Annika Nõulik,
tel 5559 4030, e-post: annika.noulik@paide.ee
lastekaitse spetsialist Annika Steinberg,
tel 5555 3793, e-post: annika.steinberg@paide.ee.

Kasulikud nõuanded ja lugemissoovitused lapsevanematele:
*www.tarkvanem.ee, *www.lasteabi.ee,
*www.kiusamisestvabaks.ee,
*www.targaltinternetis.ee;
tasuta e-nõustamine *www.sinamina.ee
J. Sinkkonen “Mida on lapsel vaja kasvamiseks?”
J. Hansson ja Ch. Oscarsson “Õnnelikud lapsed.
Raamat lapsevanemaks olemisest.”
T. Gordon “Tark lapsevanem”.
E-raamat leitav www.kriso.ee
J. Juul “Minu piirid - sinu piirid” ja “Sinu tark laps”

Teata abivajavast lapsest:
www.lasteabi.ee
vihjeliin.targaltinternetis.ee
Lasteabitelefon 116 111
Häirekeskus 112
Annika Nõulik
Annika Steinberg
Paide linnavalitsuse lastekaitsespetsialistid
Foto: erakogu

Ka lapsevanemal on lubatud eksida
Küllap on paljude lapsevanemate päevad möödunud selliselt, et öösel uinutakse süümetundega, justkui ollakse lapsevanemana täiesti ebaõnnestunud. Lapsevanem võib tunda, et mõistus
on otsas, “juhe on koos” ja stress võtab võimust.
Ükski lapsevanem ei soovi olla läbikukkunud,
kuid mõnikord võib puudu jääda oskustest ja
teadmisest. Vanemlikud oskused ei ole kaasa
sündinud ning kõige põnevam selle olukorra
juures on see, et lapsevanemaks olemist on võimalik õppida ja seeläbi avaneb lapsevanemal ai-

Teade!

Paide linnavalitsus on hakanud suuremat tähelepanu pöörama võlgnikele ning võlgade
sissenõudmisele. 2017. aasta alguse seisuga oldi Paide linnale võlgu kogusummas ligi
20 000 eurot, enamus neist on füüsilised
isikud.
Kui isikul on võlg Paide linna ees vähemalt 100
eurot, saadab linnavalitsuse finantsosakond isikule meeldetuletuse võla tasumiseks määrates
võla tasumise tähtaja. Kui isik ei tasu võlga pärast meeldetuletuse saamist, saadab finantsosakond isikule teistkordse meeldetuletuse. Kui isik

ka siis ei reageeri, saadab linnavalitsus väljastusteatega võlateatise märkides teatises võla sissenõudmise aja ja viisi.
Kui isik teatab makseraskustest, alustab linnavalitsus menetlust võla tasumise viisi väljaselgitamiseks.
Kui võlgnik ei teavita linnavalitsust oma makseraskustest, nõuab linnavalitsus võla sisse kas
kohtu kaudu või inkasso teenuseid kasutades.
Kui isikul on makseraskused, palub linnavalitsus sellest teada anda, et koostada võimalustele
vastav maksegraafik. Samuti saab linn abiks olla
rahalise toetuse pakkumisel.
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Riigikaitseõpetaja
Ahto Mäeots pälvis
teenetemärgi

Jalkapoisid vabariigi
parimad!

J

aanuari lõpul toimus Viljandis Eesti
Koolispordi Liidu 6.-9.klassi noormeeste saalijalgpalli finaalvõistlus. Noormeeste võistkond koosseisus Hans Artur Ehman,
Rait Õlge, Marten Lehtsaar, Karl Valge, Siim
Aer, Ramon Väli, Markus Salum ja Sten-Erik
Tamme saavutasid suurepärase I koha. Finaalis
osalemiseks võitsid nad kõigepealt maakonna
võistlused. Viljandis osales 12 võistkonda erinevatest Eestimaa koolidest. II koht läks Pärnusse ja III koht Viljandisse. Turniiri parimaks
mängijaks valiti Hans Artur Ehman!

6.-9. klassi poisid
maakonna parimad
korvpallis!

J

aanuari lõpul toimusid Järvamaa koolide korvpallivõistlused 6.-9. klassidele.
I kohale tuli kooli võistkond koosseisus Rene
Münzer, Silver Münzer, Rauno Uusleer, Hugo-Hannes Osolin, Kristjan Nugis, Gregori
Sild, Cevin Liivat. Kokku oli võistlustules 6
võistkonda.

K

aitseminister Margus Tsahkna autasustab Eesti vabariigi 99. aastapäeva
puhul Eesti riigikaitse arendamisel ja toetamisel silma paistnud inimesi. III klassi
teenetemärgi pälvis pikaaegne aktiivne riigikaitseõpetaja Ahto Mäeots, kes alustas iseseisvalt riigikaitsetundide andmist Paide Gümnaasiumis juba 1989. aastal. Mitmed tema endised
õpilased on õppinud või õpivad praegu ohvitserideks kõrgemas sõjakoolis. Üks tema õpilasi on
olnud endine kaitseminister Sven Mikser. Lisaks
antakse 12-le silmapaistvale riigikaitseõpetajale
kuni 2000 euro suurune stipendium. Teiste hulgas pälvis ühekordse sihtotstarbelise toetuse ka
Ahto Mäeots. Selle rahaga saab osta sülearvuti,
mille abil viiakse läbi riigikaitsetunde.

Gümnaasiumi võistkond
Järvamaa spordimälumängus „Bumerang“
kolmandad!

Kolm tantsurühma pääses
Koolitants 2017 finaali!

27.

jaanuaril toimus
Paide kultuurikeskuses Koolitants 2017
Järva- ja Raplamaa eelvoor. Gümnaasiumi kolm
tantsu valiti žürii poolt otse
1.-2.aprillil Paides toimuvasse vabariiklikusse finaali.
Finaali pääsesid rahvatantsurühm Keerutajad Andre
Laine loodud tantsuga “Kirbuturul” kategoorias Eesti
tants, vanuserühm 6.-9.klass,
juhendajad Helen Trug ja
Malle Nööp; 11. klass Liili
Filippovi loodud tantsuga
“Ayele hõim” kategoorias
„Kooli tants“ ning vanuserühm 9.-12. klass Lihtsalt poisid “Meie tänava poisid”, tantsu autor ja
juhendaja Tarmo Alt. Ootame teid kõiki 1.-2.aprillil meile kaasa elama!
Fotod: Saundland OÜ

1.

veebruaril toimus Türi Põhikoolis
Eesti Koolispordi Liidu spordimälumängu „Bumerang“ XIV hooaja maakondlik etapp. Osales seitse nelikut. I ja II koht läks
Türile. Auhinnalisele III kohale trügisid meie
poisid: Rait Õlge, Siim Aer, Heigo Tornik ja
Rauno Uusleer. See tulemus lubab neil jätkata
piirkondlikus voorus, kus kohtuvad Viljandi,
Rapla ja Järva maakondade parimad koolid.
Jaanus Moppel

Hääl, mis teeb ka professionaalidele silmad ette

N

ii mõnedki, kes jälgivad „Laulukaruselli“, võisid hiljuti näha ekraanil
tuttavat nägu: Keitlin Jüristo (10)
pääses pühapäevases saates edasi poolfinaali. Tema nimi on arvatavasti Paides tuttav kõigile, kes
muusika ja laulmisega lähemalt
seotud. Kes ta siiski on?
Keitlin, ma olen kuulnud sind laulmas ja ma pean ütlema, et see on uskumatu, kui võimas hääl võib nõnda
väikesest tüdrukust nagu sina, välja
tulla. Kui kaua oled sa laulmisega
tegelenud? Kus? Kelle juhendamisel?
Laulnud olen juba titast peale, ema
ütles, et enne kui kõndima ja rääkima
hakkasin, kriiskasin üle toa viisijuppe.
Lasteaias hakkasin aga õpetaja juhendamisel laulma ning 4-aastasena sain
oma esimese lavakogemuse: oli Järvamaa lauluvõistlus, kus saavutasin
lauluga “Hiiretips läks putru keetma” I
koha. Kooliajal hakkasin laulmas käima Paide kultuurikeskuse laulustuudios. Juhendajaid on mul kaks: ema ja
Sirje Grauberg. Laulan veel ka PÜG-i
mudilaskooris ja tütarlasteansamblis
Piret Järveti juhendamisel.
Milline on sinu kõige meeldejäävam
lavakogemus?
Kindlasti “Laulukarusselli” stuudiolaval esinemine ja seda 2012. aastal.
Laulsin siis laulu “Väike poni” ja sain
edasi poolfinaali. Kõige meeldejäävam
on Anti Kammiste klaverisaatel Nele-Liis Vaiksooga dueti laulmine Paide
linnapea Siret Pihelgase aastalõpuvastuvõtul 2015. aastal.
Näed sa enda tulevikus laulmist tähtsal kohal, võib-olla lausa elukutsena?
Jah kindlasti, tahan saada lauljaks,

kas siis poplauljaks või ooperilauljaks.
Unistan saada teatrilavadele, mulle
meeldib nii näidelda kui ka laulda.
Soovin, et saaksin muusikalis laulda.
Olen kuulnud, et osaled suviti laululaagrites. Mida nendes laagrites
tehakse ja millist kasu sa nendest
saanud oled?
Laagrites lauldakse peaaegu kuus tundi päevas, tehakse sporti, toimuvad
diskod ning lõkkeõhtud, näidatakse
kino. Laagri viimastel päevadel õpetab meile laulmist mõni tuntud laulja.
Olen saanud hääleseadet, hingamist ja
laval liikumist õppida Nele-Liis Vaiksoolt ja Hanna-Liina Võsalt, improvisatsioonioskust Laura Põldverelt.
Laagrites õpime laulma südame ja
rõõmuga ja seda, et iga laul, mida laulan, peab saama minu omaks. Hanna-Liina ütles, et laulu tuleb laulda
vähemalt 600 korda, alles siis on see
selge. Samuti saame juurde palju uusi
sõpru, kellest tegelikult on paljud ka

minu konkurendid.
On sul mõni lemmiklaul, mida kunagi kindlast laval tahad esitada?
Mhhh, näiteks “Oo Sole Mio”, “Time
to Say Goodbye”. Mulle meeldivad ka
ABBA ning Pentatonixi laulud. Vahvad on Jaak Joala laulud, laval esitada
sooviks eriti just laule “Unustuse jõel”
ja “Naerata”.
Sul läks selleaastasel “Laulukarusellil” väga hästi. Kuidas see teistest
lauluvõistlustest erines?
Jaa, läks väga hästi. “Laulukarussellil”
osalemine on ikka väga eriline. Kui
tavaliselt lähed lavale laulma kas ühte
või kahte laulu, siis stuudiosse tuleb
kõigepealt tund aega sõita, siis seal ansambliga proove teha ja alles siis toimub päris salvestus. See on ikka väga
väsitav, aga ka põnev, igal pool on kaamerad ja kuulsad inimesed, tehakse
meiki ja soengut.
Tean, et oled ka väga hea etleja. Kas
etlemine ja laulmine täiendavad üksteist?
Ikka täiendavad. Etlemisega saan õppida ilmekust ja seda lauldes edasi
anda.
Kindlasti on sul veel hobisid?
On, mulle meeldib muusikat kuualata, ujumas käia, rattaga sõita, kalal ja
seenel käia ning üle kõige armastan
filme vaadata. Olen vist kõik lastele
mõeldud filmid ja multikad Paide kinos ära vaadanud.
Paistab, et tegeled väga põhjalikult
vähemalt kahe alaga. On sul aega ka
sõpradega aega veeta?
Jah, aga ma käin veel ka muusikakoolis, õpin juba kolmandat aastat Katrin
Aesma juures klaverit. Sõprade jaoks
jätkub mul aega küll, kuigi jah, sügisel
ning talvel on seda aega vähem, sest

palju on erinevaid esinemisi ja võistluseid.
Mida sulle sõpradega koos meeldib
teha?
Meeldib noortekeskuses, rulapargis
aega veeta, ratastega sõita, lauamänge

mängida ja Youtube´ist naljavideosid
vaadata.

Saara Sion
Paide Ühisgümnaasiumi koolilehe
OliOn peatoimetaja
Foto: erakogu
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Grand Prix võitja tõi lavale enneolematu energia

P

aide Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlusel toodi lavale 17 omanäolist tantsukava 346 tantsija esituses. Publiku
lemmikuks osutusid pisikesed käsilased
2B klassist ning Grand Prix viisid endaga
koju 9A klassi õpilased kavaga “Pidu Tähelaeval”.
Tantsuvõistluse teemaks oli sel aastal filmi- ja
seriaalimuusika. Kavad jagunesid vanuserühmadesse 1.-2. klass, 3.-4. klass, 5.-8. klass ning
9.-12. klass. Etteasteid hindas žürii koosseisus:
Vello Vaher, Paul Bobkov, Anu Sööt, Marika
Kuusik ja Liili Filippov.
Vanuserühm 1.-2. klassid:
I koht ja publiku lemmik: 2B klass – “2B-B
nagu banaan”, tantsu autor Krista Sukk.
II koht ja aususe eripreemia: 1A klass – “Siidisulis linnukene”, tantsu autor Tiina Kivimäe.
III koht: 2A klass – “Rõõm tantsust”, autor Annely Põder.
Parim meestantsija: Alan Richard Itse
Parim naistantsija: Lisette Uus
Vanuserühm 3.-4. klassid:
I koht: 4A klass – “Tantsib koos tontidega”, autorid Sabine Krais ja Cassandra Uus
II koht: 4B klass – “Hetke tabamas”, autorid
Annely Põder ja Piret Järvet.

III koht: 3A+11 klass – “Neliteist”, kava valmis
ühistööna
Parim meestantsija: Markus Lieberg.
5.-8. klassid:
I koht: 6B klass – “See on meie maailm”, autor
Karolina Anvelt
II koht: 8A+8B klassid – “Friends”, kava valmis ühistööna
III koht: 5A klass – “DB5A”, autorid Madis
Leht, Stenver Siirand, Sandra Sammler
9.-12. klassid:
I koht ja Grand Prix:
9A klass – “Pidu tähelaeval” (pildil), autorid
Sabine Krais, Mia-Laurel Viilup, Marili Orro
II koht: 10 klass – “Mänguaeg”, autorid Cassandra Uus, Kelly-Margaret Perlin
III koht ja ürgsete meeste eripreemia: 12 klass
– “Hea küll!”, kava valmis ühistööna.
Parim meestantsija: Jan Margen Vau.
Tantsuvõistlust 2017 toetasid: Paide Pizzakiosk, Escape Tartu, Valgeranna Seikluspark,
Tervise Paradiis, Lasergame, Paide Taipoksi Klubi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseum,
Põhjaka, Paide Plaza, Ajakeskus Wittenstein,
Cityjungle elamusgolf, Ronimisministeerium,
Eesti Pagar, Marta Pagar, Räpina Paberivabrik, Cinamon, Ruf ilutulestik, Realister valemivihikud, SA Paide Spordikeskus, Politsei
–ja Piirivalveamet, Paide Kultuurikeskus, Juta

Lilleäri, Lipi-Lapi äri, Vanalinna kohvik, Jeti
Jäähall, Järva maavalitsus, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Lennusadam, Päästeamet, Võhma küünlad, Megazone, KUMA,
Paide Avatud Noortekeskus.
Suur aitäh kõigile abilistele, kelleks on juhendajad ja tantsude autorid, avatantsus osalejad,
vaheesineja Glamgirls, vaheesineja Ilodus ja
sõbrad, üllatusesineja Paide Ühisgümnaasiumi naisrühm Uhkeste, 11. klass, õpilasesindus,
Arne Palitser, Marita Kutsar, Hendrik Kraav,

Küsitlus teemal „Järvamaale
loodav riigigümnaasium“

11.

jaanuaril
avas Paide
linna noortevolikogu küsitluse Järvamaa tulevane riigigümnaasium (RG) teemal.
Küsitlus oli suunatud peamiselt
Järvamaa noortele. Kokku vastas 253 noort, enamus neist olid
15-19-aastased, järgnesid ini
mesed 26+. Kõige vähem vastanuid oli vanuses kuni 7 aastat.
70,8% vastanutest pooldavad RG teket
Paide linna. Need, kes ei poolda, põhjendasid oma arvamust järgmiselt:
Nad soovivad käia ja lõpetada oma
praeguse kooli, kardavad traditsioonide kadumist ning arvatakse, et
praegune koolisüsteem on niigi toimiv. Oli ka küsimusi, kuidas on RG
loomine odavam või miks on see
KOVi hallatavast koolist parem, ja
arvamusi, et õpetajad kaotavad töö.
See näitab, et selgitustöö noortele on
vähene ning RG olemuse ja vajaduspõhjuste kohta tuleks rohkem teavitustööd teha.
RG rajamist aadressile Posti 12 pooldati kõige rohkem, sellele järgnesid
kohe Järvamaa Kutsehariduskeskus
ja Paide Gümnaasium.
38,3 vastanutest ei oska öelda, kas selle rajamine mõjutab nende edasist elu.
Need, kes vastasid „jah“, põhjendasid
end järgmiselt:
Üleminek uude kooli võib põhjustada kohanemisraskusi, eriti nendel,
kes lähevad RG lõpuklassi, siis uued
õpetajad, süsteem ja klassikaaslased
võivad mõjutada heade eksamitulemuste saamist. Mainiti ka seda, et
jätkatakse haridusteed väljaspool
Järvamaad, et saada paremat haridust Küsimustikust puudus kahjuks
küsimus selle kohta, miks arvatakse,
et haridustase langeb. Laste haridus,

aja planeerimine ning bussiliiklus
tekitas samuti muret. Positiivsete
elumuutuste kohapealt mainiti parema hariduse saamist ja paremaid
sportimisvõimalusi ning vastupidiselt jäädakse just RG tekkimisel edasi
Järvamaale õppima.
Kooli uue nime kõige populaarsemad variandid olid Paide Gümnaasium, Paide Riigigümnaasium ja
Järvamaa Riigigümnaasium. Mainiti
veel Järvamaa Gümnaasium, Järva
Gümnaasium, Kesk-Eesti Riigigümnaasium, Paide Reaalgümnaasium.
Pakuti välja ka järgmiseid huvitavaid
nimesid: Paide Arvo Pärdi Gümnaasium, Wittensteini Gümnaasium,
Südamaa Gümnaasium, Süda-Eesti
Riigigümnaasium.
Õppesuundadeks sooviti kõige rohkem spordi-, kunstide/kultuurisuunda, meediat, põllumajandust ja
reaalsuunda (IT, matemaatika, füüsika). Pakuti lisaks veel teatrisuunda,
jalgpalli, loodusteaduseid, sotsiaalsuunda, turismi ja riigikaitset.
Vastanute arvates teeb hariduse kvaliteetsemaks:
Motiveeritud õpilased ja kõrge kvalifikatsiooniga õpetajad, praktilised
tööd (projektid), parimad viisid õppetöö ja elutarkuse omandamiseks,
rohkem õppesuundi või valikaineid
ning kaasaegne õppekava. Tähtsaks
peeti õpilaste võimete avastamist ja
arendamise toetamist. Arvati, et kooli muudavad heaks pädev juhtkond,
kes suhtub haridusse innovaatiliselt
ning sooviks kaasaegset lähenemist
õppetööle – viimane punkt oli kõige
populaarsem vastus, sest pakuti, et
kui jäävad samad väärtused ja samad
metoodikad, siis hariduse kvaliteet
ei muutu võrreldes praeguste koolidega.

Vastanud soovivad, et õpikeskkond
oleks uus ja innovaatiline, kaasaegne sisustus, mis võimaldaks teha nii
grupitöid kui ka individuaalset tööd,
avaramad ja värvilisemad klassiruumid, lebolad/puhkenurgad, suurem
söögivalik, korralik wifi ja kaasaegsed tehnilised lahendused. Mainiti
ka häid sportimisvõimalusi. Pakuti ka huvitavaid asju nagu vaikuse/
meditatsiooniklass, uued nutilahendused, robootika, mitte e-õpikud,
nullkulukool, sisukas raamatukogu,
suur aatrium, kus kogu kool saaks
koguneda, ettevõtlusõpe, oma riidekapid, pühendumust. Näiteks toodi
palju Posti 12 maja, millest saaks
teha kaasaegsete võimalustega hoone, kuid samas säilib väärikas ja akadeemiline õhustik.
Noored kirjutasid, et ootavad kiiremat tegutsemist, kuna soovivad
konkreetseid vastuseid. Vastanud
lisasid, et kahe kooli traditsioonid
ei tohiks ära kaduda, et arvestataks
rohkem noorte huve ning et koolisöök oleks õpilastele tasuta. On ka
neid, kes tahaksid RG rajamist hilisemaks lükata ja üldiselt terve plaan
paremini läbi mõelda. Oli noori, kes
tõid välja selle, et kutsehariduskeskuse juures on kõik vajalik olemas
ja peavad Posti 12 kooli rajamist
majanduslikult ebamõistlikuks, kuid
vastukaaluks oli ka palju Posti 12
toetajaid.
Küsitluse üldpilt näitas, et asukohast
olulisim oleks see, et õpetajate ja
juhtkonna suhtumine muutuks kaasaegsemaks, nad teeksid oma tööd innovaatiliselt, aga südamega ja kaoks
konkurents ja kibestumus; õppekava
muutuks praktilisemaks ja õppeained huvitavamaks ning et kogu koolipere oleks ühtehoidvam.

Jarmo Laanetu, Karola Kiilmann, Martin
Rikk, Madis Leht, stsenarist Marju Mändmaa,
helitehnik Viljar Saarsalu, valgustehnik Janek
Lehtpuu, õhtu jäädvustajad Saundland OÜ,
õhtujuhid Johanna Tuisk ja Kristofer Virkoja.
Lisaks kuulub suur tänu kooli juhtkonnale ja
kõigile õpetajatele, tänu kelle mõistvale suhtumisele ja toetusele sai tantsuvõistlus teoks!
Kätlin Merisalu, huvijuht
Foto: Katrin Merisalu

Paide noortekeskus on
Eesti parim!

1.

veebruaril toimus Tallinnas
noorsootöövaldkonna parimate tunnustamine. Oli väga suur rõõm
saada tunnustatud nii parima noortekeskuse kui aasta sündmuse, Rahvusvaheline noortepäev 2016 Arvamusfestivalil, korraldamise eest. Esmakordselt
andis tunnustuse üle minister ja see tegi
sündmuse veel pidulikumaks. Nagu
sotsiaalmeedia pressiteadetest lugeda
võib on Järvamaal tehtav noorsootöö
riigi lipulaev. Igal aastal võib tunnustatute hulgast leida kandidaate meie
maakonnast. Väga südamlikult ütles
Eesti Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer: „Kui mult küsitaks, kus
on noorena hea elada, siis soovitaksin
talle just Paidet.“ Usun, et see on kõige
suurem tunnustus ja kiitus kõigile, kes
igapäevaselt laste ja noortega töötavad
ning pakuvad arendavaid tegevusi väljapool õppe- ja tööelu: huvijuhid, ringijuhid, treenerid, vabatahtlikud, laagrikasvatajad jne.
Noorsootöö on lai mõiste, mille alla
ei kuulu ainult noortekeskustes tehtav
töö, vaid lisaks sellele on töömalevad,
osaluskogud, huvikoolid, huviringid nt
spordi- ja kunstikoolis, näitering kultuurikeskuses või seltsimajas, laagrid
ja suvepäevad noorteühenduste juures,
pühapäevakool kiriklas.
Noorsootööl on sügavam sisu kui lihtsalt meelelahutus, see on noortele tingimuste loomine arendavaks tegevuseks.
Selle kaudu saadakse uusi teadmisi,
oskusi, õpitakse vastutama ja ise oma

elu juhtima, olema iseseisev. Kui esiti võib tunduda, et noorsootöö kaudu
toetatakse vaid noort ennast, siis tegelik
pilt on avaram. Tänu noore toetamisele aitab valdkond kaasa ühiskondlike
probleemide lahendamisele ja loob uusi
väärtusi. Kui veel kümme aastat tagasi
nähti, et eluks vajaliku hariduse saab ainult koolist, siis täna nähakse haridust
juba veidi laiemana. Lisaks formaalharidusele on oluliseks muutunud ka informaalne ja mitteformaalne õpe.
Kui pöörata pilk tagasi noortekeskuse
poole, siis mis teeb meid erilisemaks?
Usun, et selleks on noorte kaasamine,
sest mida enam kaasame teenuste loomisesse noori, seda enam saame olla
kindlad, et nad soovivad nendest tegevustest ka osa saada või tegevust vedada. Hindama ei pea tulevikus ainult võimaluste mitmekesisust, vaid ka noorte
osalust selle loomises ja vedamises.
Viimane mõjutab kindlasti ka jätkusuutlikkuse aspekti. Ideaalne noorsootöö toimub noortelt noortele või koos
noortega. Ise kõik noorte eest ära tehes
peab leppima ka olukorraga, kus lõpuks
end ürituselt üksi leitakse.
Igal noorel, peab olema võrdne võimalus oma potentsiaal leida, huvidega tegeleda ning vahel lihtsalt oma muresid
ja rõõme jagada. Võimaldame seda siis
nii täna kui ka tulevikus!
Margit Udam
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja
Foto: Silver Gutmann
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Veebruar on raamatukogus Eesti Vabariigi 99. aastapäevale pühendatud
luulekuu. Maja kolmel korrusel on
väljas 99 eesti autori luuletust. Ootame kõiki huvilisi luuletusi lugema ja
20.-23. veebruarini osa võtma otsimismängust: ühe luuletuse salmid
on segi paisatud - need tuleb kolmelt
korruselt üles leida ja õigesti järjekorda panna. Mõni põnev ülesanne
on veel lisaks. Tublimatele auhinnad.
Aasta linde turteltuvisid tutvustav loodusõhtu toimub 1. märtsil kell 16. Külla tuleb Thea Perm
Eesti Ornitoloogiaühingust. Kuulajad saavad teada kahe turteltuviliigi
eluolust ja kommetest ja tänavuse

aasta jooksul kogutud uutest levikuandmetest.
Loodusõhtu toimub EOÜ, Keskkonnaameti ja Järvamaa Keskraamatukogu koostöös.
Toetab SA KIK. Tasuta!

Iseseisvusmanifesti ettelugemine Paide keskväljakul. SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum koostöös Kaitseliidu ja Paide
Ühisgümnaasiumiga kutsuvad 25.
veebruaril kell 10.30 Paide keskväljakule tähistama kõnekoosoleku,
aupaukude ja manifesti ettekandmisega Paides Eesti Vabariigi väljakuulutamise 99. aastapäeva.

näitust. NB! Sama päeva hommikul
väljub Järvamaa muuseumi juurest
konverentsile sõitev ühisbuss. Koha
broneerimine telefonil 56682165.
Kohtade arv on piiratud!
Muuseumiprogrammid ja
näitused:
Andres Pleesi isikunäitus „Maalid,
eksliibrised ja muusikariistad”.
Näitus avatud kuni 1. märtsini. Külastamisvõimalus E-L kell 10.00 –
17.00.
Näitust „Vereta jaht 2016“ jääb
Paide vallitornis avatuks kuni 26.
veebruarini.
Külastamisvõimalus
K-P kell 10.00 – 18.00.
Õpilaste maakondlik käsitöönäitus Järvamaa muuseumis.
Näituse avamine 9. märtsil Järvamaa muuseumis. Väljapanek jääb
avatuks kuni 12. aprillini.
Salongiõhtu: Estonia teater II
maailmasõja ärevatel aastatel
(1939 - 1944)
Neljapäeval, 16. märtsil kell 15.00.
Külla tuleb kultuuriloolane Herbert
Last. Vaatame vanu fotosid ja teatriraamatuid. Muuseumi fuajees avame väljapaneku Järvamaa õpilaste
1940/1941 õa-l valminud joonistustöödest.
Muuseumi Sõprade Selts
Külastame üheskoos maailma
moodsaimat arhiivihoonet
Järvamaa muuseum kutsub huvilisi reedel, 3. märtsil osa saama
õppekäigust Tartus asuvasse Rahvusarhiivi vastavatud peahoonesse
Noora. Osalejate registreerimine
telefonil: 56682165.
Perekonnaloo- ja genealoogiahuviliste kokkusaamine Järvamaa
muuseumis toimub kolmapäeval,
22. märtsil kell 18.00.

Asutatakse Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts. Laupäeval, 25.
veebruaril algusega kell 11.30 saab
teoks ajalooline hetk Kesk-Eesti
kultuuriloos. Järvamaa aja- ja kultuurilugu väärtustavate inimeste eestvõttel asutatakse Järvamaa
Muuseumi Sõprade Selts. Eesmärk
on kaasa aita muuseumi tegevusele
Kesk-Eesti rahvakultuuri säilitamisel, uurimisel, tutvustamisel ja
põlvkondadevahelise järjepidevuse
säilitamisel. Muuseumis toimuval
asutamiskoosolekul
tutvustavad
Viljandi Muuseumi Sõprade Seltsi
tegemisi Heiki Raudla ja Viljandi
muuseumi direktor Jaak Pihlak.
Pakume pidupäevatorti ja räägime seltsi ning muuseumi tulevikuplaanidest. Kui ka sind huvitab
Kesk-Eesti aja – ja kultuurilugu
ning hoolid esivanemate pärandist,
siis oled julgelt oodatud seltsi tegevusest osasaama. Lisainfo telefonil:
56682165.
Konverents Karl Ernst von Baer
225. 11. märtsil toimub Koeru kihelkonnas Karl Ernst von Baeri
225ndale sünniaastapäevale pühendatud mälestuskonverents. Esitleme Baeri postmarki, külastame
von Baeriga seotud paiku, kuulame
põnevaid ettekandeid ja vaatame

Näitused:
veebruar-märts Aino Bach 115
märts: Marimekko - Soome disainiklassika. Tuntud Soome rõiva- ja
tekstiilibrändi Marimekko näitus
tutvustab ettevõtte mitmekülgset
toodangut ning annab ühtlasi ülevaate ka disainifirma värvikast ajaning eduloost.

Talviselt päevakeskuses

I

metlen alati neid prouasid, kes
vaatamata ilmale tulevad päevakeskusesse, kes rulaatori abil,
kes jalgrattale toetudes, et mitte
sattuda teel ohtlikele kohtadele,
mis su jalad alt tõmbavad. Aga libiseda võib ka oma kodu trepil. Tänavune talv ongi õige eriline olnud – toonud palju haigusi, on olnud õnnetuid
kukkumisi... Kõigile, kes tõvevoodis
haiglas või kodus, head paranemist!
Oleme tänulikud Vee tänava apteegi
juhatajale proviisor Kai Kimmelile,
kes käis meil jagamas õpetussõnu ravimite maailmast. On hea teada, et
oma häda võid julgelt apteekrile kurta, ei pea kohe arsti juurde tõttama.
Apteekritele toimuvad regulaarsed
koolitused, nad on teadlikud kõige
uuematest ravimitest, mis eriti tähtis
– oskavad leida sinule kõige sobivama

Järvamaa lasteaiad on teel lapsest lähtuva
lasteaia poole ja dokumenteerimine ning personali- rakendada projektõpet Järvamaa kõiki-

J

ärvamaa koolieelsete lasteasutuste juhtidele ja õpetajatele
toimus detsembris ja jaanuaris professionaalse kapitali arendamiskoolitus. Kahel koolituspäeval osalesid kõik 17 Järvamaa koolieelset
lasteasutust.
Lasteaiajuhid ja õppealajuhatajad tutvusid teemadega nagu koolieelsete lasteasutuste seadusest tulenevad õigusaktid, HEV laste tegevuste korraldamine

juhtimise olulisemad aspektid muudatuste korraldamisel.
Teine koolituspäev “Teel lapsest lähtuvaks lasteaiaks” toimus Paide kultuurikeskuses ning koolitajateks olid Tartu
Terakese lasteaia pedagoogid. Osales
sadakond Järvamaa lasteaiaõpetajat,
saadi teoreetilisi teadmisi õppemetoodikast ja võimalus oli osaleda kolmes
töörühmas, kus praktiseeriti projektõppe tegevusi. Saadud teadmised aitavad

des lasteaedades.
INNOVE toetas projekti 3000 euroga.
Toetusi jagatakse Eesti elukestva õppe
strateegia 2020 programmi „Pädevad ja
motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetaja ja koolijuhi professionaalse arengu toetamine“
raames. Programmi elluviimist toetavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik..
Liia Koppel
Sookure Lasteaia direktor

Kodukülastustest päästjate pilgu läbi

K

odukülastuste eesmärk on aidata inimestel mõista kodu tuleohutuse tähtsust ning
seda, et sellele tähelepanu pööramine võib tõsta
inimese elukvaliteeti, selle eiramine aga võib elu
jäädavalt muuta. Suurem
osa traagiliselt lõppenud tulekahjusid leiab aset just kodudes, sest inimesed sageli
ei märkagi enda tuleohtlike
käitumisharjumisi ega oska
õnnetusi ära hoida. Päästjad
on aga oma ala spetsialistid,
kes oskavad tuleohutusalaseid ohte märgata. Lisaks
sellele on päästjad ka turvalisuse kandjad nii oma tööpiirkonnas kui ka elukohas.
Aastate jooksul on kodukülastuste
põhimõtted
muutunud. Kui algusaastatel pöörati kodukülastusel
kõige suuremat tähelepanu
suitsuandurile, siis viimastel
aastatel vaadeldakse kõiki

kodu ohutusalaseid probleeme. Eesmärgiks on saanud,
et kodu muutuks ja jääks
pärast päästjate külaskäiku
ohutuks. Tihtipeale on vaja
mõjutada nii inimese enda
käitumist, kui ka kujundada
ohutumat keskkonda. Seda
saabki teha vaid igaühe kaasabil, mistõttu teevad päästjad ulatuslikku koostööd kohalike omavalitsustega.
Koostöö Paide päästekomando ja Paide linnavalitsusega on olnud alati väga hea.
Üheks heaks näiteks võiks
tuua just kodukülastusi. Kui
päästjatel on tekkinud selles
valdkonnas küsimusi, oleme
alati abi saanud.
Paide linnas käidi eelmisel
aastal 101 majapidamises,
neist 15 olid eramajad, 4 ridaelamud ja 82 korterit. Hea
meel on, et võrreldes üle-eelmise aastaga on inimeste
ohuteadlikus kasvanud ning
elupinnad muutunud turva-

lisemaks, kuid endiselt on
mõnedes eluruumides probleeme suitsuandurite, küttekollete ja elektriga. Loodame
need probleemid siiski lahendada.
Kindlasti tahame kõigi linnaelanike tähelepanu pöörata veel sellele, et viimasel
ajal on tulnud teateid ennast
tuleohutust või kütteseadmeid kontrollivateks inspektoriteks nimetavate inimeste
kohta, kes kontrolli ettekäändel võõrastesse kodudesse
siseneda soovivad. Tegelikkuses nad Päästeametit aga
ei esinda. Juhin tähelepanu,
et kodudes elanikke ohutusalaselt nõustavad päästjad, inspektorid või muud
päästeametnikud esitlevad
end alati nimeliselt ja näitavad töötõendit. Päästjatel on
seljas äratuntav kaitseriietus ning teistel Päästeameti
ametnikel käise-embleemiga
välivorm. Ringi liigutakse

reeglina punaste päästeameti embleemidega autodega.
Kahtluse korral tuleb isikutelt alati küsida töötõendit
ning libainspektoritest Päästeametile või politseile kohe
teada anda. Lisaks on ka kodunõustamisi tegevatel vabatahtlikel päästjatel nimeline vabatahtliku tunnistus.
Turvalist talve jätku!
Valeri Ivanov
Paide päästekomando pealik
Foto: Merle Rüütel

Pansionaadi rõõmus talv

K

äes on kukeaasta.
Meenutustes
oleme veel jõuluajas. Siis oli
meie majas uhke pidu.
Meie südametesse laulis
end Paide päevakeskuse
ansambel “Leelo” Sirje
Unga juhendamisel.
Siis ta tuli! Muidugi oli see
jõulumees, kes tuli suure
kingikotiga, nii et jätkus
kõigile meie maja elanikele.
Paki eest öeldi nii jõulusalme, kuid ka lauldi üheskoos.
Uue aasta alguses võisime
jätkuvalt imetleda jõulukuuskede sära ja kaunistusi.
Ühel päeval kogunesid nai-

alternatiivse variandi käsimüügiravimitest, toidulisanditest, vitamiinidest
jne. Selleks aga, et apteeker sind nõustada saaks, pead valima aega! Kuidas
seda teha, selgus vestluse käigus, veidi
huumoriga pooleks: vaata, et apteegis
järjekorda ei ole, ära mine palga- ega
pensionipäeval, ära mine lõuna ajal,
sest siis on palju rahvast! Vali sinule
usaldusväärne apteeker, kes omapoolsete küsimustega aitab jõuda õigete
ravimiteni.
Tervist ja õnne saime soovida jaanuaris päris mitmele sünnipäevalapsele,
nende hulgas kolmele juubilarile. Auväärseim juubilar oli meie ansambel
„Leelo“ kauaaegne solist Konstantin
Belov! Õnne!
Talvekuule kohaselt õpetas Milvi Tuiman meile pitssokkide kudumist. Oli
alles harutamist ja pusimist, aga nii

sed tegevustoa laua ümber,
et meisterdada sünnipäeva
õnnitluskaarte. Laual oli pitsi, kaunistuselemente igas
värvis ja suuruses. Nii valmisid omapärased kaardid, et
edaspidi rõõmustada sünnipäevalapsi.
Majasisesed tegevused jätkusid, nii seltskonnalaulu- kui
ka võimlemistunnid.
Jaanuari lõpus õnnitlesid
selle kuu sünnipäevalapsi
lauljad Imaverest. Tegemist
on pereansambliga “Üks
väike rõõm”. Neid juhendab
Maive Loorits. Ansamblis
laulab kolm põlvkonda ja te-

mõnigi esmakuduja sai endale meeldiva tegemise selgeks ja tasapisi kodus
jätkates saame Milvilt jälle päevakeskuses nõustamist.
Kuna päevakeskusel on ohtralt liikmeid, siis valmivad sünnipäevakaardid ikka siinsamas kohapeal. Selleks
on meil abivahendina nn. kaardimasin, millega saab detaile välja lõigata ja
taaskasutus on siin samuti omal kohal.
See on üks meelistegevusi, sest samas
saab ka endale kaarte valmistada.
Peale kaartide on meil meie külalistele,
lektoritele tore kinkida omavalmistatud esemeid omatehtud kinkekottides.
Viimane töötuba oligi meil väga parafiinilõhnaline, sest kodudest otsiti kõik
oma küünlajäägid üles, töödeldi need
ja tulemuseks oli mitukümmend vigurküünalt, ikka ühiskonnale ja endale.
Tore oligi üht küünalt ulatada sot-

gutsenud on see üle 20 aasta.
Repertuaaris on hulk eriilmelist muusikat, lauldakse
mitmehäälselt ja lustiga.
Kuulates selle kvarteti esinemist, meenub mõne aasta tagune ettevõtmine Paide kultuurikeskuses, kus esinesid
kvartetid üle Eesti. Oli tore
ettevõtmine.
Nii, kukeaasta on alanud ja

siaalkaitse
minister
Kaia Ivale tema sisuka
vestlusringi eest! Kuulajaid-küsijaid oli parasjagu ja kõik, kes vastust
soovisid, seda ka said.
Kaia Iva on olnud meie
sage ja oodatud külaline
oma erinevates ametites.
Juta Marus aitas jälle
prouadel tualette kohendada ja uusi
välja mõelda, töö kestab.
Käed kibelevad kangakudumise järele! Praegu on kasutusel ühed, suured
kangasteljed, millel vaid kaks inimest
oskavad tegutseda. Teiste kangastelgede jaoks käis lõime käärimiseks õpetusi jagamas Eva Orlova-Palusalu ja
siis on võimalus juba teised teljed ka
lõksuma saada.

jätkuvad endiselt enne jõule
alanud raamatute ettelugemised. Loodetavasti jätkub
ka turniir sel aastal.
Varsti möödub ka gripilaine
ja meie majja võivad jälle külalised tulla!
Fotod: erakogu
Eda Milistver
Pansionaat Paides

Tööplaanides võib olla muutusi, sest
paljud on haiged.
Mitmeid teateid saab ainult jooksval
kuul, nt gongiteraapia, poliitikute külaskäigud.
Asume Lai tn.33, tel. 53404750,
Facebookis, koduleht paide@pstk.ee.
Foto: erakogu
Maimu Lomp
Tegevusjuhendaja
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SEB Paide kontori
sularahatehingud
kolivad automaati

A

lates 1. märtsist läheb SEB Paide kontor üle
kaasaegsele automatiseeritud sularahateenindusele ehk sularahatehinguid saab edaspidi
teha pangakontori iseteenindusalal asuvates automaatides. Erinevalt pangakontorist on automaadid
avatud ööpäevaringselt ja nii ei ole sularahatehingud
ajaliselt piiratud. Kes soovivad abi pangaautomaadi
kasutamisel, saavad seda küsida pangatöötajatelt.
SEB pangakontorite ja sularahaautomaatide loetelu
koos kontaktide ning lahtiolekuaegadega on ära toodud aadressil www.seb.ee/asukohad.

18.02 kell 11 ja 13 Järvamaa Kutsehariduskeskuse
lõpuaktused
18.02 kell 18 Kontsert „Killuke Päikest“, suur saal ja
kammersaal
Malle Nööp ja tema laulu-ja tantsurühmad. Esinevad Paide
Meeskoor, segarahvatantsurühm Vallatsi ja paljud vahvad
Paide Gümnaasiumi laste- ja noortekollektiivid. Pärast
kontserti mängib kammersaalis tantsuks ansambel Kondor.
Kõik on oodatud! Tasuta!
19.02 kell 11 Lastehommik: Hull teadlane.
Pilet kõigile 3€

Kolmapäeval,
22.veebruaril
Paide Kultuurikeskuse seminariruumis
kl 13.00 – 16.00

Igapäevaelu reumaatilise
haigusega

Esineb Ida–Tallinna Keskhaigla
reumatoloogiakeskuse õendusjuht
Katti Kõrve
Küsimused – vastused, arutelu,
reisimuljed Floridast reumaõe pilgu läbi
Tervisemõõtmised.
Omaosalus 2 € tasutakse kohapeal

21.02 kell 10-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
24.02 kell 13 Eesti Vabariik 99
26.02 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis

01.03 kell 19 Tõnis Niinemets power-up comedy „Homme
on täna!“ Pilet 14.90/16.90€
04.03 kell 19 Eesti Kontsert „Viva tango“.
Pilet 9€, kahele 15€
08.03 kell 19 Rakvere Teatri etendus „Ausammas“. Osades
Liisa Aibel, Helgi Annast, Saara Kadak, Ülle Lichtfeldt,
Maarika Mesipuu-Veebel, Eduard Salmistu, Tarmo Tagamets,
Tarvo Sõmer. Pilet 12/14€
11.03 kell 12-16 Linetantsijate kokkutulek
12.03 kell 11 Lastehommik, pilet 3€
12.03 kell 16 Lions Klubi heategevuskontsert
14.03 kell 10-15.30 Doonoripäev, kammersaalis

Kinokava

Kuni 19.02 „Viiskümmend tumedamat varjundit“
17.02-19.02 „Resident Evid: Viimane peatükk“ 3D
19.02-21.02 „Lego Batman film“
20.02-21.02 „John Wick 2“
www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino Facebooki lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€

Näitused

Kuni 04.03 näitus „Maalt ja merelt“, autoriteks on Tartu Kunstikooli 19. lennu lõpetajad Arvo
Sildnik ja Külli Laidla.
Kuni 14.03 Näitus „Arvo Pärt – tuntud ja tundmatu“
15.03 kell 10 Kontsert kõige pisematele „Beebiballett“
Kestus 45 min. Sobilik alates sünnist. Pilet 2€
Kava:
Gioachino Rossini ooperist „Wilhelm Tell“ galopp ja balletimuusika
Pjotr Tšaikovski balletist „Luikede järv“ vene tants, väikeste luikede tants, Napoli tants ja valss
Léo Delibes pizzicato polka balletist „Sylvia“
Pjotr Tšaikovski balletist „Pähklipureja“ marss, karjuste tants, suhkruhaldja tants, hiina tants
Johann Strauss II polka „Välk ja pauk“

15.03 kell 11.30 Balletilugu lastele.
Sobilik 4.-10. eluaasta, kestus 1 tund. Õpitakse tundma balleti ajalugu ja vaadatakse
erinevaid balletinumbreid, lapsed saavad proovida balletiseelikuid ja varvaskingi ning koos
Eesti Rahvusballeti tantsijatega õppida selgeks ühe tantsu. NB! Proovisaalis ollakse sokkis või
sussidega. Pilet 2€
15.03 kell 19 Rahvusooper Estonia „Toomas Eduri
Balletiõhtu“„Vaikivad monoloogid“ - koreograafia: Toomas
Edur, muusika: Heino Eller, Artur Kapp, Artur Lemba, Eduard
Oja, Arvo Pärt, Peeter Süda. Kunstnik: Toomas Edur
Muinasjutuline pulmapidu balletist „Uinuv kaunitar“. Originaalkoreograafia: Marius
Petipa, koreograaf-lavastaja: Toomas Edur, kunstnik: Peter Docherty (Inglismaa)
Tavapiletid 18-22€, õpilane, õpetaja 50%, Partnerkaardiomanik 10%, Tooliklubi liige 20%
soodsam. Grupp 20 inimest 16-18€
16.03 Karjäärimess
16.03 kell 19 Siiditee Saadikud IV ehk ansambel Manzur kontsert. Pilet 7/9€

18.02 11:00 Võrkpalli U16 finaalturniir, Paide linna võimla
18.02 11:30 Treeningmäng jalgpallis: Paide LM U15 - Paide LM Tapa (N), Paide linna
		kunstmurustaadion
18.02 12:00 Paide Ujumisklubi pikamaaujumine, Paide linna ujula
18.02 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Flamingo Volley SM Tauras,
		E-Piim SH
19.02 10:00 Võrkpalli U16 finaalturniir, Paide linna võimla
19.02 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Elga Master Idea SM Dubysa,
		E-Piim SH
24.02 10:00 Paide Võrkpalliklubi sünnipäevaturniir, E-Piim SH
24.02 14:00 Paide Linnameeskonna treeningmäng, Paide linna kunstmurustaadion
25.02 11:00 Paide LM talvine perepäev, E-Piim SH
26.02 17:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Rakvere VK, E-Piim SH
01.03 10:00 Jalgpallifestival “Värav”, E-Piim SH
04.03 11:00 Lion`s 25. välkkorvpall, E-Piim SH
04.03 13:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans, 		
		
Paide linna kunstmurustaadion
04.03 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Ezerzeme-DU, E-Piim SH
05.03 13:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - JK Tallinna Kalev U21,
		
Paide linna kunstmurustaadion
05.03 16:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - SK Jekabpils Luši, E-Piim SH
09.03 10:00 Võrkpalli Miniliiga 4.-6.kl (EKSL alagrupp), E-Piim SH
10.03 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - G4S Noorteliiga II, E-Piim SH
11.03 13:00 Paide linna Luutari Cup saalisurumises ja arnliftingus E-Piim SH
12.03 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager, E-Piim SH
15.03 10:00 Järvamaa koolinoorte MV sisekergejõustikus, E-Piim SH
17.03 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - BC Tartu, E-Piim SH
19.03 13:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Tartu Tammeka U21,
		
Paide linna kunstmurustaadion
Info ja broneeringud: info@paidesport.ee
Registreerumine E-Piim Spordihalli rühmatreeningutesse ja aegade broneerimine sulgpalli- ja
lauatennisetreeninguteks www.paidesport.ee - Tunniplaan

8

nr. 2 (239) veebruar 2017

Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
Helmi Puumets		
95
Saima Gull		
94
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91
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