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Muuseumiöö „Öös on mängu“
Paides 20. mail

Järvamaa muuseum Lembitu pargis avatud kell
18.00 – 22.00
Kell 18.00
„Öös on mänguasju“ – muuseumiöö avamine
nostalgiliste mänguasjadega
„Öös on rallimängu“ - võimalus osaleda puldiga
autode vigursõidus
Kell 18.30
„Öös on kuuldemängu“ – autoajaloo tundja Tarmo Riisenberg tutvustab autode ajalugu
Eestis. Juttu tehakse ka Eesti esimese auto seostest Paidega
„Öös on mälumängu“ - museaalide tundmine
„Öös on arvutimängu“ - nostalgilised arvuti- ja videomängud
„Öös on pillimängu“ – mängulist meeleolu loob Horre Zeigeri perele kuulunud klaver
Avatud muuseumikohvik ja püsinäitus.
Ajakeskus Wittenstein avatud kell 22.00 – 00.00
Kell 22.00 „Öös on varjudemängu“ öine taskulambirännak Ajakeskuses Wittenstein.
Kell 23.00 „Öös on pillimängu“ – Eesti – Itaalia bändi Porella kontsert Ajakeskuse taevakorrusel

Paides toimub pühapäeval, 4. juunil Paide Kultuurikeskuse ümber suur perepäev Laps Vajab
Perekonda. Et tegemist on Eesti lipupäevaga, on
palju tegevusi seotud Eesti lipu ja lipuvärvidega.
Laste ja noorte kultuuriaasta puhul tuleb Paidesse sel päeval Laste Vabariik oma tegevusaladega.
Ajakava
kell 11.00 avamine Keskväljakul
kell 12.00 Laste Vabariik, etendus laval
kell 12.50 Noorte manifesti ette lugemine
kell 13.00 Paide laste esinemised
kell 14.00 etendus laval
kell 15.00 tegevused Päästeametis
kell 12.00 - 15.00 supp Kaitseliidu Järva malevalt
kell 13.00 - 15.00 pannkoogid Hämariku memmedelt ja
Lions Klubilt
Lisaks:
PAIde lasteaia tegevused mängude tänaval
TNT ala
Paide Avatud Noortekeskuse seikluspark
Maanteemuuseumi pop-up liikluslinnak
Huvikeskuse näomaalingud, sini-must-valged käepaelad, robootika
Päästeameti avatud uksed. Tuletõrjeolümpia koos vahushowga
Vaata lähemalt ka lk 4!
*Programm on täiendamisel

Tule tuld viima!
Reedel, 26. mai õhtul rändab Järvamaa laulu- ja tantsupeo tuli, mis süüdatakse päev enne
Vargamäel, Paidest Türile.
Tule viivad Kevadpealinna ratastel Paide noored rahvatantsijad.
Teekond saab alguse Paide Vallimäelt kl 19.00, kus toimub Paide Gümnaasiumi
traditsiooniline kevadkontsert.
Tuleviijate rattaseltskonnaga saavad liituda kõik, kes soovivad!
Teekonna pikkus on ligi 27 km.
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Paide linnavolikogu
20.04.2017 istungi
kokkuvõte
Volikogu
 esimese lugemise läbis Paide linna arengukava aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035
 kehtestas määruse “Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord”
Noorsootöö seadus sätestab valla- või linnavolikogu ülesanded noorsootöö korraldamisel
ning kohustab volikogu kehtestama ja kinnitama noorte projektlaagrite pidamise korra ja
projektlaagrite pidamiseks loa andmise korra.
On oluline, et noortelaagrite tegevus on pideva järelevalve all ja selgelt reglementeeritud.
Noorsootöö seadusega on sätestatud tingimused laagripidajatele, laagrikeskkonnale ja
personalile. Antud määrus kehtestab reeglid ja
tingimused noortele projektlaagrite läbiviimiseks Paide linna haldusterritooriumil.
 kehtestas määruse “Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord Paide linnas”
 otsustas võõrandada otsustuskorras tasuta
sihtasutusele Ajakeskus Wittenstein projekti
„Ajakeskus „Wittenstein” rajamine Paide Vallimäele” raames Paide linnale soetatud vara
 otsustas keelduda korteriühistute Mündi 29
ja Mündi 31 kortermajade vaheliste erateede
avalikku kasutusse võtmisest
Märtsis 2016 esitas OÜ Paide Elamuhooldus
Paide Linnavalitsusele avalduse eratee andmiseks avalikku kasutusse seoses sellega, et
korteriühisuse Aasa 15 ning korteriühistute
Mündi 29 ja Mündi 31 kortermajade vahelisi
erateid kasutavad intensiivselt Aasa 17 asuvate garaažibokside omanikud. Põhjenduseks
toodi, et liikluskoormus nendel teelõikudel on
suur ning sellest tulenevalt kaasneb sõitmisega
tee lagunemine, tolm ja müra. Avalduses paluti, et Paide Linnavalitsus võtaks kinnistuid
läbivate erateede lõigud avalikku kasutusse ja
kannaks teehoiu korraldamise kulud.
Linnavalitsuse vastuskirjas selgitati, et linnal
puudub põhjendatud huvi erateede avalikku
kasutusse võtmiseks, kuna kortermajade vahetus läheduses ei asu ühtegi linnale olulist avalikku huvi omavat objekti. Linnavalitsus selgitas, et kortermajade olukorda aitaks lahendada eelkõige asjaõigusseadusest tulenevalt
naaberkinnisasjade omanikega teeservituudi
seadmise lepingu sõlmimine. Paide Linnavalitsus palus kokku kutsuda ümarlaud, Aasa tn
17 garaažiomanikega läbi rääkida ning kokku
leppida teeservituudi seadmise tingimustes.
OÜ Paide Elamuhooldus andis erateede avalikku kasutusse määramise teema edasi menetlemiseks lepingulisele esindajale Bene Est
Law Office. OÜ Paide Elamuhooldus lepinguline esindaja Bene Est Law Office esitas
10.05.2016 Paide Linnavalitsusele kirja täiendavate seisukohtadega Mündi 29, Mündi 31 ja
Aasa 15 kortermajade vaheliste erateede avalikku kasutusse võtmise vajalikkusest.
Käesoleval ajal tegeleb korteriühisuse Aasa 15
haldamise küsimustega Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ, keda ei esinda enam Bene Est Law
Offic. Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ esindab
ennast juriidilistes küsimustes ise ja on võtnud OÜ Paide Elamuhoolduse poolt Aasa 15
eratee avalikku kasutusse andmise avalduse
tagasi. Samuti andis Kvatro Kinnisvarahalduse
OÜ linnavalitsusele teada, et soovib Aasa 15
eratee olukorda lahendada teeservituudi seadmise teel.
võttis vastu Paide Muusikakooli põhimääruse
kuulas ära Paide politseijuhi Margus Toomsalu
ettekande politseitöö korraldusest alates 1. mai
2017 ning alates 1. jaanuar 2018
kuulas ära Arvamusfestivali korraldaja Maiko
Kesküla ettekande plaanist suurendada Paide
Keskväljaku jalakäijate ala kuuks ajaks kuni
festivali toimumiseni välja.
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Traditsioonid ja uuendused käsikäes
Siret Pihelgas
Linnapea

S

el suvel katsetame
linnas midagi, mida
varem tehtud pole –
laiendame kuuks ajaks
Keskväljakul jalakäijate ala, nii et autodele
jääb sõitmiseks Tallinna ja Pärnu tänavate
rist ning avatuks jääb ka Pika ja Pärnu tänava lõik.
Idee sündis Arvamusfestivali korraldustiimil,
kes otsib igal aastal huvitavaid uusi lahendusi,
kuidas linna tuua rohkem ja siin luua mõnusat inimsõbralikku keskkonda ja atmosfääri.
Festivali meeskond on uurinud, kuidas on
seda tehtud mujal Euroopa ja kaugemateski
linnades ning leidnud Paidele sobiliku variandi, andes mõista, et linnakeskkonda saab
tahtmise korral muuta paremaks lihtsate ja ka
odavate lahenduste abil.
Et juuli keskel toimub Keskväljakul Eesti

rannavõrkpalli karikasarja üks etappidest, lisab vürtsi juurde seegi, et siia, keset praegust
liiklussõlme, tuleb seoses võistlusega ajutine
liivaväljak. Liivaväljakuga kõrvuti hakkavad
plaanide kohaselt paiknema pingpongi- ja
malelauad, kohvik, „elutuba“, välikontor jne.
Isegi muru hakkab Keskväljaku kivisel asfaldil kasvama, kuidas, seda näeb juba juulis. Et
eksperimentaalne puhkeala oleks veel atraktiivsem, on sinna lisandumas omamoodi kultuuriprogramm.
Kuidas see kõik tööle hakkab, näitab aeg ning
eks me ise saame ka kaasa aidata, et kõik sujuks. Keskväljaku „ülesehitamisest“ saavad
osa võtta kõik, kes soovivad, selleks korraldame juulikuus koos Arvamusfestivaliga ühised suured talgud, et kogu „mööbel“ ja muu
atribuutika kokku panna ning alale sättida.
Täpsemat infot ettevõtmise kohta saab lähitulevikus.
Tekitame selle eksperimendiga Eesti linnaruumimaastikul loodetavasti veidi elevust

ning astume sammu selle suunas, et väärtuslikku linnaruumi autodelt veidi tagasi võita.
Võib vist julgelt öelda, et tegemist on ainulaadse katsetusega, mida Eestis nii mastaapselt varem tehtud pole.
Kas Keskväljakul võiks ka tulevikus midagi sellist teha, saame ise linnainimestena sel
suvel testida. Linnavalitsuse osa töötajaid on
igatahes juba lubanud linnaväljaku õuekontorisse tööd tegema tulla ja kutsuvad teisi ka!
Maikuu on ka Järvamaa laulu- ja tantsupeo kuu, tänavu toimub pidu „Mulle jääd,
Järvamaa“ moto all. Tähendusliku nimega
maakondlikule suursündmusele on Paidest
minemas kaugelt üle 30 kollektiivi – väikesed ja suured esinejad, kes laulavad ja tantsivad Järvamaa suureks. See meie maakonna
traditsioon on püsinud üle saja aasta ning ei
kõiguta seda ei valdade liitmine-lahutamine
ega muud riigireformid. Meie tugisammas
on kõikide tuulte kiuste kõikumatu. Rõõmsat
pidu kõigile!

Koolilõuna omaosaluse eest hakkab maksma linn

P

aide linnavolikogu kinnitas oma aprillikuu istungil koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra Paide linnas,
mis tähendab, et alates 1. septembrist
2017 maksab koolitoidu omaosaluse eest
linn.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on tegemist
märgilise otsusega. “Oleme seni olnud Järvamaal ainuke omavalitsus, kus lapsevanemad
peavad koolilõuna eest lisa maksma. Oleme
teinud seda eesmärgiga pakkuda linna lastele

parimat koolitoitu. Kuna linna rahanduslik
seis võimaldab meil lapsevanemaid sellest
säästa, siis seda ka teeme. Lastele ja peredele
panustamine on Paide linna üks prioriteete
ning mul on hea meel, et volikogu ettepanekut ka toetas,” ütles Pihelgas.
Riigieelarve tasandus- ja toetusfondist on
omavalitsuste üldhariduskoolide statsionaarses õppes õppivatele õpilastele ettenähtud
koolilõuna toetus 0,78 senti toidupäeva eest.
Toidupäeva tegelik maksumus on Paide linna

koolides 1,30 eurot.
Riigitoetuse ja tegeliku maksumuse vahe 0,52
senti on seni kinni maksnud lapsevanem.
Paide linna 2017. aasta eelarvesse on koolilõuna kulude katteks arvestatud 39 434 eurot,
et katta alates 1. septembrist riigieelarvest
saadava koolilõuna toetuse ja tegeliku maksumuse vahe linna eelarve vahenditest.
Kokku õpib Paide linna üldhariduskoolides
päevases õppes 987 last.

Paide sai „katuseraha“

E

AS otsustas toetada regionaalsete investeeringutoetuste programmist Paide linna kaht projekti, et viia lõpuni Lai 33
hoone katuseremont ning vahetada katus
välja Paide ujulal.
Ujula katuse vahetus algab 1. juunil, töid teostab MHE OÜ. Seoses sellega läheb ujula suvepuhkusele tavalisest varem ehk 28. mail.
Projekti kogumaksumus on ligi 95 000 eurot,
millest omaosalus 25%.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul vajab praegune ujula uut katust hoolimata uue ujula tulekust. “Ujula katus on praegu üsna halvas seisus ning vajab vahetamist. Olgugi, et linna on
plaanis ehitada uus ujula, peab praegune siiski
veel mõne aasta hästi vastu pidama. Ka pärast
uue ujula tulekut on hoonele vaja rakendust
leida, mida toetaks korralik katus pea kohal.”
Lai 33 hoone katuse vahetus algab 15. maist.
Kui esimeses etapis mullu suvel vahetati välja
maja esikülje poolne katuseosa, siis teises etapis läheb vahetamisele hoovipoolne osa.
Ehitab K-Kate Katuse OÜ. Tööde maksumus
kokku on ligi 54 000 eurot, sellest toetusena
EAS-ilt tuleb 32 000.
“Laia tänava majas on meil palju asutusi,
üheks suurimaks mureks on katuse olukord.
Eelmisel aastal sai korda katusest üks pool,

mis oli kõige kehvemas seisus, tänavu teine
pool. Mul on ääretult hea meel, et meie katuseprojektid leidsid toetust ja EAS-i poolt
heakskiidu, tegemist on vajalike investeeringutega linna,” lisas Pihelgas.
Aprillis algasid Paide Lembitu pargis kõnniteede remonttööd - vana asfalt võetakse üles
ning asendatakse kaasaegse tänavakiviga.
Teetööd peavad valmis saama juuni keskel.
Ühtlasi lähevad pargis vahetamisele pargipingid ning peenrad saavad rohkem lilleilu.
Alates 24. aprillist on Keskväljaku lipuväljak
seoses remondiga jalakäijatele suletud. Jälgida tasub liikluskorraldust.
Paide linnavalitsus sai EAS-ilt rahastuse oma
Eesti Vabariik 100 puudutavale projektile seoses Keskväljaku lipuväljaku uuenduskuuriga.
Toetussumma on ligi 30 000 eurot, kogu projekt ise läheb maksma hinnanguliselt 40 000
eurot.
Lipuväljaku uuenduskuur tähendab muu
hulgas seda, et seitsmele lipuvardale lisandub
veel kolm, välja vahetatakse sealsed pingid
ja prügikastid, laiendatakse tänavakivi alust
pinda ning uuendatakse haljastust ja lisanduvad uued lillekastid. Väljaku keskele on tulevikus plaan paigaldada Paide linnaga seotud
taies, sümbol vms.

Teeremondid Paides
suvi 2017
Tööstuse ja Pärnuvälja tänava rekonstrueerimine kestab kuni 04.11.
Asfalteerimise tähtaeg 21.08.
Pärnu tänava taastusremont kestab
kuni 04.11.
Töid teostab OÜ Lääne Teed
Ehitusobjektil vastutab ajutise liikluskorralduse korrashoiu eest Rasmus Romandi
tel 58 453 439, rasmus@rarexehitus.ee

Foto: Lembitu pargi kõnniteed läbisid uuenduskuuri,
autor Maarit Nõmm

Töödega plaanib linn valmis jõuda juuni alguseks 4. juuni lipupäevaks. Liiklust tööd ei
takista, küll on ajutiselt ümber suunatud jala
käijad.
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Suvine soodushinnaga
lastelaager Varemurrus

P

aide linn ootab lapsevanemaid registreerima oma 8-14-aastaseid lapsi suvisesse loovuse ja seiklushimuliste laste noortelaagrisse.
Laager pakub põnevat programmi seikluslikest maastikumängudest lõbusate diskoõhtuteni.
Laager toimub 9.-14. juulil Varemurru Puhkekeskuses. Laagripaik
asub kaunis Matsi rannas Pärnumaal (Pärnust 60 km kaugusel). Soodustuusiku hind lapse kohta on 73 eurot (hind sisaldab transporti, ööbimist, toitlustamist, laagriprogrammi).
Maksmine toimub juunikuus, kui nimekiri saab kinnitatud.

Maikuus, 08.-11.05 ootasime külla Sookure ja PAIde lasteaedade lapsi koos emadega emadepäeva tähistama. Koos lastega
tutvusid emad raamatukoguga. Kuulata sai juttu, meisterdada
roosi emale, tantsida ja mängida. Sookure lasteaia Liblikatel
oli ettevalmistatud näitemäng ning Sookurekesed lugesid
luuletusi. Meeldiv õhtupoolik lõppes kringli ja morsiga.
Lasteraamatukogu jätkab ka sel aastal traditsiooniks saanud
suvelugemist lugemispäevikuga, kuhu laps saab iga loetud
12.-13. juuni
Järvamaa Keskraamatukogu suletud.
Töötajad on õppereisil.
Raamatuid saab tuua tagastuskasti.

TEADE!

Paide Linnavalitsus võõrandab korteriomandi Paides aadressil Pärnu tn 50-6,
alghind 8 500 eurot.
Täpsem teave linna veebilehel või telefonil
383 8624 ja 5555 0648.

Registreerimiseks võta ühendust Paide linnavalitsuse lastekaitse
vanemspetsialisti Annika Nõulikuga (annika.noulik@paide.ee või
555 94 030; 38 38 627).
Foto: Aivar Koitla/ Varemurru Puhkekeskus

Paide Püha Risti kirikus vaikse muusika
õhtu neljapäeval, 18. mail kell 19-20.
Orelimuusika. Vaikuse helid.
Hetked mõtisklusteks. Orelil Olaf Lääne,
Kaur Pennert ja Tiiu Kiik.

raamatu eest templi. Tublidele lugejatele on suve lõpuks üllatus varuks! Lasteraamatukogu teeb koolidele ettepaneku
vabariigi 100. sünnipäevaks lugeda klassikaupa 100 raamatut, s.t. et iga klass loeks läbi miinimumi 100 raamatut. Suve
lõpus saab parim klass samuti üllatuse.
Suvelugemine algab 01.06 seisuga ja kestab 31.08. Lugemisepäeviku saab lasteosakonnast.
Head lugemist, sest lugemine loeb! Olete oodatud raamatukogusse!
Eveli Kull
Lasteosakonna vanembibliograaf

Mai
23.05		
Klaveripiknik Väätsa mõisas
26.05 kell 16:00 55. lennu lõpuaktus
30.05 kell 16:00 Noorema astme kontsert - lõpuaktus
Juuni
2.-3.06		
		
		
30.06–2.07
		

ik k
Paide Muus a ooli

4. juunil külastab Paidet Laste Vabariik

L

aste Vabariik on Eesti Vabariigi
100. aastapäevale pühendatud
lastele suunatud ettevõtmiste sari,
mille eesmärgiks on omakultuuri
tutvustamine ja edendamine atraktiivses vormis. Laste Vabariik seob
erinevad valdkonnad, toetub väärtuskasvatuse põhimõtetele ja pakub lastele
arendavat ja loovat tegevust ning harivat
ja kvaliteetset meelelahutust. Tuuri eesmärk on jõuda paljude laste kodupaikadeni ja tähistada ühiselt Eesti sünnipäevapidu.

Laste Vabariigis on 3 tegevusala:
 Etenduseala, kus toimub etendus ning
kohalike laste ja noorte programm - siin
saab vaadata, kuulata ja kaasa elada;
 Mänguala, mille sisustavad projektis osalevad partnerid - elamuskeskused,
muuseumid ja teised igapäevaselt lastele
tegevusi pakkuvad partnerid - siin saab
seigelda, mängida ja ise avastada;
 Töötubade ala, kus toimuvad projekti
kaasatud partnerite töötoad - siin saab
ise luua, meisterdada ja nuputada.
Paides osalevad töötubade alal Iloni

Imedemaa, Kadrioru Lastemuuseum
MiiaMilla, Eesti Arhitektuurimuuseum,
Eesti Maantemuuseum ja Järvamaa Keskraamatukogu. Laste Vabariik ootab
kõiki 4. juunil kell 12-16 osalema meie
tegevustes Paide Kultuurikeskuse juures.
Vihmase ilma korral majas sees.
Projekti koordineerib Eesti Lastekirjanduse Keskus. Asukohtade koostööpartner on Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus, sündmuste kulgu kajastab
ERR Lastejaam.

uute
õpilaste
vastuvõtt
6. juuni kell 15.00 – 18.00
Erialad: tšello, viiul, flööt, klarnet, trompet,
saksofon, tromboon, tuuba, akordion,
klaver, löökpillid, kitarr, kirikuorel,
pärimusmuusika (lõõts & kannel)

Tasuta õigusabi erivajadustega inimestele

E

esti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustas aprillist 2017 õigusnõustamise teenuse
pakkumist keskmise, raske või sügava
puudega inimestele.
Erivajadusega isiku elukondlike õigus
küsimuste lahendamiseks võivad siht
grupi esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele õigusnõustamine ja
abistamine igapäevasel ametiasutustega
suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigus-

murede lahendamisel: võlad, eluase,
pereasjad, tööasjad, toetused jms. kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel
ka veebisilla vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse
15-s ligipääsetavas nõustamiskohas üle
Eesti koostöös maakondlike puuetega
inimeste kodadega.
Paides ja Järvamaal pakutakse õigusabi
Järvamaa Puuetega Inimeste Kojas (Lai
33) iga kuu 3. esmaspäeval. Teenus on
sihtgrupi jaoks tasuta.

Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine
SA Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601
5122 või 53 850 005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki. Täpsem
info teenuse kohta on leitav EPIKoja
veebilehelt: http://www.epikoda.ee/
tegevus/oigusnoustamine
Lisainfo:
Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste
Koja peaspetsialist, tel: 661 6614, e-post:
tauno.asuja@epikoda.ee
Õigusnõustamise teenust rahastab
Justiitsministeerium

Kevadine tervisenädal ja eesootavad
üritused PAIde Lasteaias
Aprillikuu kolmandal nädalal toimus
PAIde Lasteaias tervisenädal. Viie päeva jooksul leidsid aset mitmed põnevad tegevused, näiteks: rütmiline liikumine, joonistamine muusika saatel,
traditsiooniks saanud liikumispidu ja
südamekuu raames matk koos lastevanematega.
Eriti põnev ja uudne oli laste jooga,
mida käis meile tegemas Evelin Eelmaa. Lastejoogas kutsuti tarkust enda
juurde, vesteldi ja kuulati üksteist,
lauldi ja käidi seiklemas muinasjutu
võlumaal. Oli seiklusrohke retk erilisele saarele, kus elas palju loomi, putukaid ja imeline saar laulis. Lapsed
ise väitsid, et tädi räägib võlukeelt ja
oskab võluda.

Iga-aastane matk toimus sellel
korral Paide tehisjärve äärde, kus leidsid aset erinevad
maastikumängud. Kätt sai
proovida saapaviskes, discgolfis ja korvpallis. Kõige enam
meeldis lastele autovedu, kus
vedajateks olid emad-isad
ning autoroolis lapsed. Matk lõppes
piduliku autasustamise ja vitamiiniampsuga. Osales 231 inimest. Aitäh
kõikidele panustajatele ja osavõtjatele!
Aprilli viimase nädala kolmapäeval
oli pudruhommik, kus kõikidel lastevanematel oli võimalus koos lapsega
hommikuputru süüa. Pudruhommikul osales Lillepai majast 17 ning Kullapai majast 7 lapsevanemat. Lapsed

olid rõõmsad selle üle, et emad-isad
nendega koos laua taga istusid ja sõid
ning lapsevanemad omalt poolt kiitsid
maitsvat putru.
Selle aasta lasteaia folklooripidu toimub 18. mail Paide Vallimäel. Kogunemine kultuurimaja parklas kell
16.30, ühiselt liigutakse Paide Vallimäele laulma ja tantsima.
Ele Enn
Lasteaia direktor

Sookure lasteaed sai HITSA programmist toetust robootika õppevahendite ostmiseks 3061 eurot. EV100 projektist
„Igale lapsele oma pill“ sai lasteaed 275 eurot.Lisaks sai Sookure SA –st Innove personali koolitamiseks 3000 eurot.

XV Brass Band Festival Paide
sõpruslinnas Mažeikiais Leedus
(Linnaorkester ja Paide meeskoor)
Paide Muusikakooli sümfoniettorkester Noorte laulu- ja tantsupeol
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15.05 kell 12-18 Tradehouse Ilukaubamaja tuleb
Paidesse! fuajees
16.05 kell 10-10.30 tervisetoodete müük, fuajees
16.05 kell 19 Pärdi muusikaaia kontsert. Musitseerivad
Kristina Kriit (viiul) ja Levi-Daniel Mägila (tšello), Kitsal
tänaval helilooja Arvo Pärdi sünnikodu juures, tasuta
17.05 kell 19 Endla Teater „ Minu vana daam“.
Mängivad: Carmen Mikiver, Lii Tedre ja Egon Nuter.
Pilet 12/14€
23.05 kell 19 Paide Balletistuudio ja Rakvere Muusikaja Kunstikooli KAUR balletiklassi ühiskontsert. Paide
Balletistuudio esitab hooaja jooksul selgeks õpitut ning
Rakvere Muusika- ja Kunstikooli KAUR balletiklass
esitab lavastuse Chopiniana
25.05 kell 10.30-15 Doonoripäev, kammersaalis
26.05 Järvamaa Laulu- ja Tantsupeo tule tervitamine
Laululina juures
27.05 Järvamaa laulu - ja tantsupidu, Türil
28.05 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis
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04.06 kell 11-15 Perepäev - Laps vajab perekonda“,
Kultuurikeskuse parklas
10.06 kel 10-16 Juunilaat, Kultuurikeskuse parklas
13.06 kell 19 Pärdi muusikaaia kontsert - Andreas Lend
(tšello) ja Allan Jakobi (akordion), tasuta
18.06 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
kammersaalis
20.06 kell 10-10.30 tervisetoodete müük, fuajees
21.06 kell 12 Paide Gümnaasiumi 9. kl lõpuaktus
kell 16 Paide Gümnaasiumi 12. kl lõpuaktus
22.06 kell 19 Paide linna jaaniõhtu, Vallimäel
23.06 Perepäev – Järvamaa Maakaitsepäev,
Keskväljakul

Paide kinos

Kuni 20.05 Rokikoer
Kuni 18.05 Tulnukas: Covenant
www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino facebooki
lehel. Piletid 3-4.5€, prillid 1€

2017/2018
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Balleti suvelaager (kiirkursus)
algajatele ja edasijõudnutele!
Laager kestab 4 päeva 6.- 9.06.
Registreerimine kuni 31.05 e-posti aadressil:
sannakondas@hot.ee
Laagrit viib läbi balletiõpetaja Sanna Kondas.
Lapsed vanuses 7-12 a
15.30-16.30 Balletitund
16.30-17.20 Karaktertants/näitlejameisterlikus
klassikalises balletis
Laagri hind 35 EUR/ laps
Lapsed vanuses 4-6 a
17.30-18.30 Mänguline ballett
Hind 20 EUR/laps
Balletitund täiskasvanutele
18.40-19.40 Balletitund
19.40-20.30 Karaktertants klassikalises balletis
Hind 40 EUR/in.
Oodatud ka need huvilised, kes pole varem
balletiga tegelenud. Registreeru ruttu, kohtade
arv on piiratud!
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Ball
29. detsembril 2017 kell 19.00
Paide kultuurikeskuses

Rahvusooper Estonia solistid, orkester ja koor, Eesti Rahvusballett
Kaire Vilgats, Kalle Sepp ja Big Band
Disko kammersaalis
Õhtujuhid Juuli Lill ja Oliver Kuusik
Pileteid müügil Piletimaailmas, Piletilevis ja Paide kultuurikeskuse kassas.

Lisainfo: www.paidekultuurikeskus.ee
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Õpilased särasid kooli kevadkontserdil
Noored võtavad suuna tantsupeole
Paide Ühisgümnaasiumi tantsu – ja võimlemisrühmadel on põhjust rõõmustamiseks, sest kõik
eelproovides osalenud kollektiivid pääsesid XII noorte laulu- ja tantsupeole „Mina jään“:
 1.-2. klasside rahvatantsurühm – juhendaja Annely Põder
 3.-4. klasside rahvatantsurühm Särasilmad – juhendajad Marita Kutsar ja Kätlin Merisalu
 5.-6. klasside rahvatantsurühm Seltskond – juhendaja Kätlin Merisalu
 7.-9. klasside rahvatantsurühm Seltskond – juhendaja Kätlin Merisalu
 noorterühm Tantsuwägi – juhendaja Tiiu Vellama
 4. klassi võimlemisrühm – juhendaja Annely Põder
 võimlemisrühm Särasilmad – juhendaja Merike Laas
 6.-8. klassi võimlejad – juhendaja Merike Laas
Suur aitäh ja palju õnne kõigile juhendajatele, lapsevanematele ja tantsijatele. Soovin teile kõigile
meeldejäävaid ja unustamatuid hetki, mida pakub nädal pealinnas. XII noorte laulu- ja tantsupidu
toimub 30. juuni – 2. juuli Tallinna lauluväljakul ja Kalevi staadionil.
Kätlin Merisalu, Paide Ühisgümnaasiumi huvijuht

Kaarel Vene – tubli aktivist

Alati on tore, kui koolis õpib aktiivseid ja tublisid õpilasi, kes tegelevad õppimise kõrvalt nii koolielu
sisustamisega kui ka erinevate huvitegevustega. Paide Gümnaasiumis on selleks säravaks õpilaseks
14-aastane Kaarel Vene, kes kuulub
kooli õpilasesindusse. Ta aitab alati
korraldada ning enamasti võtab ka
osa igast suuremast kooliüritusest.
Kaarel jõuab peale aktiivse olemise
veel tegeleda mitmeid aastaid juba
rahvatantsuga, usinalt sportida, aineolümpiaadidel osaleda ning olla
tegev Järvamaa noortekogus.
Oled 1. klassist saadik käinud Paide Gümnaasiumis. Miks?
Mulle väga meeldib käia Paide Gümnaasiumis,
kuna see on olnud minu kool alates 1. klassist
ja siin on ka asjad, mida teiste koolide juurest
ei saa ning mis on just selle kooli juures kõige
erilisemad.
Millega tegeled vabal ajal?
Vabal ajal proovin peamiselt ikkagi hoida kõik
õppimisega seonduva korras. Nö teisejärgulisena on minu jaoks nii klassi, kooli kui ka koolivälisel tasandil aktiivne olemine. Aitan üritusi
korraldada, koolielu edendada ja õpilasesinduses kaasa teha. Olen tegev ka Järvamaa noortekogus ja kahel korral nädalas satun rahvatantsutrenni.
Tegeled koolielu sisustamisega. Milline on
sinu panus selleks?
Kooli õpilasesinduses ja huvijuhile abiks olemine, kooli ürituste korraldamine, heli- ja valgusmeheks olemine jne. Õpilasesinduses olen tegev
ka selle juhatuses, kus edendame koolielu ja
hoiame õpilasesindust töös. Ürituste juures olen
kaasa aidanud mitmel moel: kas siis peakorraldajana, lavataguse meeskonnana, sponsorite otsimisega või dekoreerimisega.

Miks otsustasid astuda
õpilasesindusse?
Ühel hetkel hakkas mulle huvi pakkuma ürituste
korraldamine ning soovisin ka kooli jaoks midagi
ära teha. Olen seal tegev
olnud juba kolm aastat.
Kuidas avastasid enda
jaoks rahvatantsu?
Ilmselt pani ema mu 1.
klassis rahvatantsu, ega ma
enam täpselt ei mäleta. Kui
võimalus olemas, tahaks
tantsuga tegelda ka pärast
kooli lõpetamist. Alla ei
kavatse niipea anda.
Kuidas on aktiivne eluviis
sinu elu mõjutanud?
Ega ta suuresti väga mõjutanud ei olegi. Vahel on
tulnud teha kompromisse mõne varase ärkamise, reisi või koduste toimetuste vahel, kuid ikkagi proovin mõlemad asjad hoida tasakaalus, et
ei tekiks suuri probleeme. Suuresti on toeks ka
pere, kes aitab kõige juures, olgu selleks siis kas
transportimine, asjade sebimine või näpunäidete jagamine.
Pärast põhikooli on edasine teekond väga
võimalusterohke. Mis mõtted on sinul tulevikuks?
Esiteks proovin ära lõpetada põhikooli, järgmisena olen mõelnud saada gümnaasiumihariduse
ning kui ka see ära lõpetatud, siis ilmselt midagi
korraldamisega seonduvat. Kuigi nii palju ette
näha ei oska keegi, eks elu näitab, mis edasi tuleb.
2018. aastal hakatakse Paide ehitama riigigümnaasiumi, kuidas sa sellesse suhtud?
Võin julgelt öelda, et mina riigigümnaasiumi
Paidesse ei soovi. Praegune haridussüsteem
Paides toimib väga hästi ja ei näe hetkel mitte
ühtegi põhjust, miks seda peaks lõhkuma. Sellega seoses kaovad paljud minu praeguse kooli
traditsioonid, mis teeb küll meele kurvaks.
Küsis: Lisette Laukus, klassiõde

Kooli kevadkontsert “Pidu uues
kuues” toimus 20. aprillil. Sel aastal toodi kevadpidu pealtvaatajateni kahes osas, mille vahele mahtus
magus üllatus maasikate ning kommide näol. Aulas sai kuulda kooride, solistide ja ansamblite esituses
17 etteastet ning võimlas tantsijate
ja võimlejate poolt 12 tantsu. Traditsiooniliselt toimus ka abiturientidest lauljate ja tantsijate juhendajate poolne tänamine.
Lauljaid ja tantsijaid juhendasid Piret Järvet, Anne Rikberg, Sirje Grauberg, Elliko Kõiv,
Tiina Kivimäe, Tiiu Vellama, Annely Põder, Merike Laas, Krista Sukk, Kätlin Merisalu ja
Marita Kutsar. Soe ja südamik tänu, et olete meil olemas!
Lisaks kuulub suur tänu kooli lauljatele ja tantsijatele, õpilasesindusele, 11. klassile, helitehnik Hendrik Kraavile, vahetekstide lugejale Ly-Marleen Tammele, peo jäädvustajale
Ants Leppojale ning kõigile teistele, kes kevadkontserdi valmimisele kaasa aitasid. Soovime
omalt poolt tänada ka õpilaste saatjaid, kelleks olid Ülle Matkur, Kaur Pennert, Markko
Sunni ja Artur Särev. Ilusat kevadet!
Kätlin Merisalu, Paide Ühisgümnaasiumi huvijuht
Foto: Ants Leppoja

Paide Gümnaasiumis tehakse
draamat
Kui küsida Paide Gümnaasiumi 5a ja 5b
klassi õpilaste käest, mis on nende lemmiktund koolis, siis kõlab vastus üsna üksmeelselt: „Draama!“ Põhjenduseks lisatakse, et
see on huvitav, ei pea pingis istuma, mängitakse lahedaid mänge, saab end proovile panna, õpib julgemalt esinema, saab ise
välja mõelda erinevaid asju, koos on lõbus
näidendeid teha jne.

Selle käigus kasvab end hästi valitsev noor,
kes julgeb olla ise nii laval kui elus, kes saab
hakkama nii eneseväljenduse kui ka avaliku
esinemisega.
Õppeaasta vältel on käidud mitmel korral
teatris ja osaletud NUKU teatri töötubades.
Kevadeti on valminud kahe klassi koostööna etendus, mida on esitatud koolikaaslastele, vanematele ja lasteaiarühmadele.

Tegelikult käib kord nädalas toimuvas draamatunnis tõsine õppetöö. Läbi erinevate
harjutuste ja mänguliste ülesannete arenevad loovus ja algatusvõime, suhtlemisja koostööoskus. Katsetatakse oma piire,
saadakse teadlikuks oma kehast, häälest ja
mõtlemisest kui suhtlemisvahendist.
Draamaõpetus on praktilist laadi aine, mille eesmärgiks on eelkõige tundekasvatus,
emotsionaalse intelligentsuse arendamine.

Selleaastases etenduses „Õuduste kool“ (G.
Osteri samanimelise raamatu ainetel) katsetati ka varjuteatrit. Õpilased tegutsesid
helitehnikute, valgustajate, nukumeistrite ja
näitlejatena. Hoogne lavastus valmis ühistööna ja rõõm kordaminekust oli suur.
Kersti Varik, Taimi Jürgenstein
draamaringi juhendajad
Fotod: Paide Gümnaasium
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Huvitavalt möödus aprill…
…Paide eakate päevakeskuses. Äratasime
ellu varasemaid tegevusi nagu märgviltimine, mida juhendas Niina Dokina. Lihavõttepühadeks valmisidki tema õpetuse järgi
toredad tibud, mida oli hea pühadeks kinkida.
Tibudega sai tänatud ka noortekeskuse vabatahtlikke Itaaliast Riccardot ja Marcot, kes
küpsetasid meile itaaliapärase lihavõttepühade
koogi, mida Riccardole oli alati pühadeks teinud tema vanaema. Nii kaua, kui kook küpses,
tegi Riccardo meile kaarditrikke ja siis soovisid
noormehed näha, milliseid kaardimänge meil
mängitakse ja nii kraamisid prouad oma teadmised lagedale ja peagi võis tõusvatest häältest
järeldada hasartset mängulusti. Aitäh igal juhul, kook maitses hästi! Sinna kõrvale oli mõnus rüübata Helga Lellsaare kasemahla.
Järgmise tööna sai hoo sisse siidimaaling.
Alustati väikeste rätikutega ja hiljem juba toredate kaelasallidega. Juhendasid Virve Krass
ja Milvi Voltri, kes mõlemad teada kui tublid
maalikunstnikud. Tundub, et see töö meelitab
üha uusi tegijaid, sest tulemused olid kenad.
Ilusad tööd said valmis „Sireli“ lillesalongi

omaniku Merilyn Sirelbu käe all, kes korraldas
meile põhutolmuse ja samblalõhnalise lillepärja õpitoa. Igaühel oli voli teha täpselt nii,
kuidas ise tahtis ning põhk ja traat keerdusid
kenasti ringiks, kaunistused klambritega naksti
külge. Kes soovis kattis veel samblaga ja lisas
veeampullid esimeste kevadõitega ning tulemusega olid kõik väga rahul. Suur tänu ja loodame edasist koostööd!
Toiduvalmistamist oli ohtrasti. Teoks sai asjalik
kalaroa valmistamise koolitus Järvamaa Kutsehariduskeskuses. Suur tänu direktor Rein Oselinile, kes tegi kahele grupile selgeks, kuidas
saada hakkama tuurakala roaga. Loomulikult
saime valmistatu ka ära süüa. Kiideti kõike –
õpetajat, tegemise protsessi ja selle tulemust!
Rein Oselinil jätkus tahtmist ja kannatlikkust
veel viia läbi eakatele üks kiire arvutikoolitus,
mis tuleb maikuu lõpus kordamisele – ülimalt
vajalik! Täname ka Järvamaa Pensionäride
Koondise juhatuse esimeest pr Mare Veermaad, kes on aidanud meid selles koostöös!
Proviisor Aili Rammo seekordne vestlus äädikhappebakterist päädis kolme sorti tervisliku

salatiga. Jälle maitsev! Maikuuga saavad need
õpetlikud tunnid selleks hooajaks otsa.
Naljakuu lõpetas Vilma Okas oma püreesupiga „Väike nõid“ ja sinna juurde naadipirukas.
Retsepte palusid kõik osalejad, enamus teemapäraselt kostümeeritud – volbripäev oli ju
tulekul!
Oli ka asjalikke ja toredaid kohtumisi, üks
nendest riigikogu maaelu komisjoni esimehe
Helir-Valdor Seederiga, kes käsitles haldusreformi teemat.
Külas oli ajakirjanik Birgit Itse, kes tegi toreda
vestlusringi teemal, mida soovib eakas inimene

kingituseks. Sellest saab lugeda juba ajakirjas
„60+“.
Seekordsel sünnipäevapeol lustisime tõeliselt,
sest teisiti ei saanud kuna Imavere pereansambel “Üks väike rõõm“ Maive Looritsa juhatusel
tegi meile suurt rõõmu oma repertuaari ja sütitava esitusega!
On põhjust tänada ka kõiki neid, kes nendes ettevõtmistes on osalenud – olete saanud ju muuta oma päevi sisukamateks ja rõõmsamateks!
Leiate meid Facebookis, kodulehel pstk.ee,
paidepaevakeskus@gmail.com,
tel. 53404750, Lai tn.33.
Tegevusjuhendaja Maimu Lomp

Ehitame lõpuni Paide kiriku oreli!

P

raegu kirikus olev orel on valmistatud vendade Juhan, Jakob ja Tannil Kriisa poolt
1933. aastal. Tookord jäi orel rahapuudusel
päris lõpuni ehitamata. Oreli olukord on küll
rahuldav vaimulike toimingute läbiviimiseks,
aga mitte piisav orelikontsertideks. Instrumendile oleks vaja lisada kolm häälregistrit trompete,
oboe ja posaune. See võimaldaks tulevikus Paidesse kutsuda esinema professionaalseid orelikunstnikke, kes täna piltlikult öeldes ukse pealt
tagasi keeravad. Teisisõnu on orkestrist praegu
puudu trompetid, oboed ja n.ö. madalad pasunad. Milline „dirigent“ sellise orkestriga esineda
tahaks?
Peale valmimist annaks see võimaluse tuntud
Rapla Kirikumuusika Festivali laienemiseks
Paidesse, millekohased läbirääkimised festivali
korraldaja Pille Lillega on olnud tulemuslikud.
Samuti on teada ja tuntud Paide koostöövormid
Eesti Kontserdiga, mida annab veelgi laiendada johtuvalt kvaliteetsest orelist. Kõik see aitaks
oluliselt laiendada Paides seni esitatava muusika diapasooni. Tuginedes senistele kogemustele

ja tänu korras ning soojale kirikule on vastav
sihtgrupp kindlasti olemas.
Vähetähtis pole ka see, et oreliklassis õppivad
Paide Muusikakooli õpilased saavad harjutada
täiuslikul instrumendil ega pea piirduma pooliku väljaõppega.
Tänaseni on orelit hooldanud ning korras hoidnud Tannil Kriisa lapselaps orelimeister Hardo
Kriisa, kes tunneb antud instrumenti väga põhjalikult. Vastavad teadmised ja seega ka järjepidevuse on ta saanud oma isalt, kes on samuti pikki
aastaid kiriku orelit hooldanud. Sisuliselt töötab
praegu juba eakas Hardo 130-aasta vanuses firmas, praeguse nimega OÜ Kriisa Oreliehitus.
Projekti elluviimiseks on vaja 22000 eurot. Täna
on meil puudu veel 10000 eurot, milleks oleme
algatanud vastava korjanduse, et kõik soovijad
saaksid panustada Paide kultuurielu arengusse
ja teha vääriline kingitus Eesti riigile 100. sünnipäevaks.
Andres Jalak
EELK Paide Püha Risti koguduse juhatuse liige,
projekti eestvedaja

Tantsusport kogub Paides tuure
Võistlustantsuõpetaja Katrin Kruuse Crause
Tantsukoolist õpetab Paides lapsi ja täiskasvanuid juba alates eelmise aasta lõpust.
Muidugi on tubli täiskasvanute grupp, kuhu
kuuluvad paljud tantsuentusiastid ning hobitantsijad, aga et lapsed on arenenud lühikese ajaga nii kiiresti, et võiks neid juba
võistlustele saata, see üllatas ka Katrinit ennast.
„Lapsed on olnud väga tublid, keskendunud
ja pühendunud. Tõesti, juba juuni alguses
plaanin nad viia Elvasse võistlustele,“ rääkis
ta. „Sügisel soovin lastega trenni teha juba
kaks korda nädalas!“ Ka täiskasvanute jaoks
on Katrinil ainult kiidusõnu. „Sõidan pidevalt Elva ja Tallinna vahet ning tihti olen sellest väga väsinud. Siis tulen Paidesse trenni
ning saan oma õpilastelt nii palju energiat!“
Täiskasvanutega on samuti plaanis sügisel
kindlasti jätkata, seda juba kahes grupis – algajad ja hobigrupp, mis käib koos juba praegu. Infot treeningute kohta saab Paide Kultuurikeskusest. „Alustame tunniga, lapsed!
Võtke hoiak ning palun üks aeglane valss,“
alustab Katrin lastega neljapäeva õhtul trenni. Ja aeglane valss tuleb, ilus on vaadata!
Tekst ja foto: Maarit Nõmm

Paku Arvamusfestivali ajaks 11.-12. augustil külalistele kodumajutust! Iga voodikoht on neil päevil Paides kõrges hinnas,
nii ülekantud kui ka otseses tähenduses!
Võid teenida päris hea taskuraha, sest nõudlus on suur 
Vaata lähemalt Facebookist – Arvamusfestivali kodumajutus
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18.05 kell 17:30
19.05 kell 18:00
20.05 kell 12:00
20.05 kell 14:00
21.05 kell 16:00
23.05 kell 18:00
26.05 kell 18:00
27.05 kell 12:00
28.05 kell 13:00
30.05 kell 17:00
02.06 kell 18:00
03.06 kell 10:00
03.06 kell 12:00
03.06 kell 13:00
03.06 kell 14:00
03.06 kell 16:00
04.06 kell 16:00
10.06 kell 10:00
10.06 kell 11:00
16.06 kell 19:30
17.06 kell 11:00
17.06 kell 15:00

Liikumispäev discgolfipargis, Ülejõe discgolfipark
Jalgpalli U15 esiliiga: Paide LM(03) - Viimsi MRJK I(03), kunstmurustaadion
Järvamaa ujumise meistrivõistlused, Paide linna ujula
Jalgpalli III.E liiga: JK Väätsa Vald - Koeru JK, kunstmurustaadion
Jalgpalli esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Raasiku FC Joker, linnastaadion
Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora, linnastaadion
Jalgpalli U15 esiliiga: Paide LM(03) - FC Nõmme United(03), kunstmurustaadion
Jalgpalli III.E liiga: Paide LM III - Tartu FC Helios, linnastaadion
Jalgpalli esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Keila JK, linnastaadion
Jalgpalli U17 esiliiga: Paide LM(01) - Nõmme Kalju FC(01), kunstmurustaadion
Jalgpalli U15 esiliiga: Paide LM(03) - Tartu FC Santos(03), kunstmurustaadion
Paide lahtised MV iluvõimlemises , E-Piim Spordihall
Liikumispäev matkarajal, Paide linna matkarada
Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC, linnastaadion
Jalgpalli III.E liiga: JK Väätsa Vald - Ambla Vallameeskond, kunstmurustaadion
Jalgpalli U12 IV alagrupp: FC Paide(06) - Viimsi MRJK(06), kunstmurustaadion
Jalgpalli esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - JK Sillamäe Kalev U21, linnastaadion
Paide triatlon, sprint, EKV I etapp, Paide tehisjärve ääres
Jalgpalli U17 esiliiga: Paide LM(01) - Tallinna FC Flora(01), kunstmurustaadion
Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia, linnastaadion
Jalgpalli U17 Esiliiga: Paide LM(01) - FC Nõmme United(01), kunstmurustaadion
Jalgpalli III.E liiga: Paide LM III - JK Väätsa Vald, linnastaadion

NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: www.paidesport.ee.
Paide linna ujula hooaeg lõpeb 28. mail!

Vanale prügilale kerkib terviserada
Sihtasutus Paide Spordikeskus koostöös Paide linna
ja mitmete toetajatega plaanib rajada vana prügila
peale tehismaastiku terviseraja, mida saaksid kasutada nii jooksjad ja BMX-ratturid kui ka suusatajad
talvel.
Spordikeskuse juhi Mario Poluski sõnul tuli selleks
idee paidelaselt Allan Palmistelt, kes ka ise aktiivselt
spordiga tegeleb. „Tema mure oli see, et Paides pole
radasid, millel oleksid tõusud, langused ja kurvid,
mis paljude spordialade puhul on väga vajalikud.
Vana prügila plats aga sobib selliseks terviserajaks
oma küngaste ja laskumistega väga hästi.”
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on linn alati valmis
häid ideid toetama ja teostama. „Oleme endisele prügilale kasutust otsinud juba viimased paar aastat. Terviserada on väga hea mõte ning kindlasti oleks selle
kasutajaid palju. Tegemist on järjekordse nö kogukonnaprojektiga, mille realiseerumisele aitavad kaasa
nii linn, linnakodanikud kui ka ettevõtjad. Samuti
haakub terviserada hästi Pärnu jõe äärde plaanitava
matkaraja pikendusega, mille ettevalmistustöödega
oleme samuti alustanud, “ rääkis Pihelgas.
Tehismaastiku terviseradade pikkused eskiiside järgi
hakkavad olema 400 meetrist 2 kilomeetrini. Alale on gid ja infotahvlid. Terviseradade ala peaks plaanide
kavas rajada ka parkla ja välijõusaal, paigaldada pin- järgi valmis saama veel selle aasta sees.

Näitused
Muuseumis: „Autode maailm - Margus Alliku nostalgiliste automudelite näitus“ 20.05 – 03.09.2017.
Vallitornis: kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.
Mäo reisiterminalis: Järvamaa muuseumi ajutine näitus „Rahakotte ajast aega“ kuni detsember 2017

loeng „Haldusreformid Eestis“
Perekonnaloo - ja genealoogiahuviliste kokkusaamine Järvamaa muuseumis: 24.05 kell 18.00
NB! Oodatud uued ja vanad huvilised!

Õppekäik „Järvmaa kirikud“
4. juunil toimub Järvamaa Muuseumi Sõprade Seltsi
eestvõttel õppekäik Järvamaa kirikutesse. Külastame
Üritused:
Järva-Madise kirikut ja kalmistut, Järva-Jaani kirikut
20.05 Muuseumiöö „Öös on mängu“
ja kirikumõisa ning Järva-Peetri kirikut ning sealset
Paide raekoja saalis: 17.05 kell 11.00 - Järvamaa õpikirikuarhiivi. Ühtlasi tähistame ka Eesti lipu päeva.
laste kodu-uurimiskonverents. Esitletakse 13 õpilaRetkelisi juhendab kirikuloolane Andres Tšumakov.
se kodu-uurimistööd. Külalisesinejad Vaiko Eplik ja
Ühine retkebuss väljub kell 9.45 Türi keskväljakult ja
Haldi Välimäe.
kell 10.15 Järvamaa muuseumi juurest.
Muuseumi Sõprade Selts:
Bussikoha broneerimine telefonil 56682165.
Ajalooõhtud Väätsal Eesti Jalgratta Muuseumis
25.05 kell 18.00 Tartu Ülikooli geograafi Taavi Pae

AITÄH! Paide linn tänab Jüriöö teatejooksu Paide linna
meeskonda: Riho Kapp, Ester Marjapuu, Kirsikka Uusmaa,
Maarit Nõmm, Annika Nõulik, Lauri Lipp ja Kaspar Tammist!
Paide linn tänab kõiki 6. mai Teeme Ära 2017 heakorratalgutel
osalenuid, olite tublid! Aitäh partneritele Cramo, Paide MEK,
Timeks Tehnikakaubad, Liisu Söögituba ja SA Paide Haldus!
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Õnnitleme maikuu sünnipäevalapsi!
Vaike Piirküla		
Leili Kirss		
Jevgeni Krõlov		
Alla Jürisson		
Agnes Sammler		
Galina Plotnikova
Pelageja Karpenko
Elsa Kopti		
Helmi Melesk		
Erich Pent		
Stefanija Ragauskaite
Veata Kreem		
Virve Punapart		
Elli Kruusement
Leida Vinkel		
Ülo Aasorg		
Silvi Koemets		
Ellen Seinoja		

92
92
92
92
91
90
89
89
88
88
87
87
87
87
87
85
85
84

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

84
84
84
83
83
83
83
83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
81

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Ami-Loore Nurk		
29.03.2017
Richard Vill			05.04.2017
Harri Ervin Runnel		
08.04.2017
Loviisa Rudissaar		
16.04.2017
Kenert Lutsius			
24.04.2017

Marutaud on äärmiselt
nakkuslik viirushaigus nii
inimestele kui ka loomadele. Haiguskoldeid on
avastatud Eesti piiridest
mitte eriti kaugelt.
Sellepärast on püsiv vajadus
oma lemmikloomi, kasse
ja koeri regulaarselt vaktsineerida! Loomaomanikele
on see kohustus Tauditõrje seadusest tulenev.
Järjekordne koerte ja kasside vaktsineerimine marutaudi
vastu toimub pühapäeval, 21. mail 10.00-12.00
Paide Kultuurikeskuse parklas.
Tasuta vaktsineerimist teostab Paide linna ja valla volitatud
veterinaararst Raivo Raja.

Hoolas loomaomanik!
Koerte muretu elu ja hea tervis
algab hammaste korrasolekust. Kas
sinu koeral on valged, terved ja
säravad hambad? Või on tal igemed
põletikus, esineb palju hambakivi,
hambad loksuvad ja suust tuleb
halba hingeõhku?
Tule oma sõbraga ja näita
loomaarstile koera hammaste
tervislikku olukorda, anname sulle
soovitusi ja pakume ravi võimalusi!
Ootan sind koos sõbraga tasuta
konsultatsioonile Paide loomakliinikusse. Hammaste kontroll ka
marutaudi vastu vaktsineerimise
päeval, 21. mail.
Info tel. 5209089

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

81
81
81
81
81
81
81
81
80
80
80
80
80
80
79
79
78
78

Ants Arras		
Maie Kuldpärg		
Avo Biene		
Jaak Jõeleht		
Maie Tasso		
Viivi Olde		
Peedo Läll		
Maria Chuykina
Vladimir Prokošin
Helju-Maie Viktorova
Jüri-Osvald Stein
Aini Lind		
Virve Mölder		
Urve Kiilmann		
Urve Schkiperov
Elli Avila		
Helle-Leili Siirmann
Helju Ott		

78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76

Kaiu Truberg		
Jaan Lang		
Arne Barnabas		
Ants Asmer		
Arvo Asu 		
Väino Klaas		
Enno Loitmets		
Malle Tankovich

76
76
76
75
75
75
75
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Alla Jürisson		
Elve Piirimäe		
Lehte-Mai Pärn		
Virve Uusmaa		

92
90
86
85

