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Paide Keskväljak teeb linnaruumi-ajalugu

P

aide Keskväljak teeb tänavu suvel läbi eksperimendi – kuuks ajaks laieneb väljakul jalakäijate osa märgatavalt ning praegune ainult
autodele mõeldud ringristmik lakkab ajutiselt
olemast (avatuks jääb Pärnu, Tallinna ja Pika tn
suund). See on koostöös Arvamusfestivali ja Paide
linnaga tehtav ulatuslik katsetus - kas Keskväljaku
selline toimimine võiks tulla päevakorda ka tulevikus, kas väljaku avamine jalakäijatele ennast õigustab ning kas liikluskorralduse sedalaadi muudatus
valmistab roolikeerajatele peavalu või mitte. On ju
maailmas praegu liikumas suund, kus linnaruumi
väärtuslikke osi autodelt inimestele „tagasi võetakse“

ning seda vägagi edukalt – algselt hirmutav muudatus osutub igati normaalseks ja lõpuks on sellest võitnud kõik.
Keskväljak on jalakäijatele avatud 15.07 kuni 12.08.
Sel perioodil on väljakul oma kultuuri- ja spordiprogramm, millest saavad osa võtta kõik – on tantsu, muusikat, filmi, pannkooke, raadiot, sporti, isegi
avatud kontor on, kus saab tööd teha kõrvuti muu
kontorirahvaga. On elutuba oma mööbliga, lilleaed,
roheline muru, rannaliiv ja pinksilauad. Rannaliival
teevad 15. juulil esimese võrguturniiri Eesti rannavõrkpalli karikasarja võistkonnad.

Anneta keskväljakule
suvelilli ning too oma
toataimed suvepuhkusele!
Et Keskväljakul oleks palju õisi ja lilli, teevad Arvamusfestival ja Paide linn kõigile üleskutse – too oma
toalilled suveks Keskväljakule suvepuhkust veetma
või kui sul on aias suvelilli, mis on osutunud üleliigseks, anneta lilleistikud linna heaks, et need kaunistaksid ja õitseksid keset Paide Keskväljakut, selleks
saavad lilled spetsiaalsed euroalustest valmistatud
lillekastid.

Vajadusel aitame transpordiga. Toalilli ja lilletaimi
kogume Wabalinna maja hoovi 12. ja 13. juulil.
Infot jagab ning lilleprojekti koordineerib
Anu Puulmann, anu.puulmann@arvamusfestival.ee,
tel 527 2242

Keskväljaku programm suvi 2017
L, 15.07 Eesti Rannavõrkpalli karikasarja Paide etapp. Õhtul maleturniir ja melu
P, 16.07 11.00 Pannkoogihommik peredele koos hommikuvõimlemisega
K, 19.07 19.00 Petanque´i kolmapäev
Kui on, võta oma kuulid kaasa! Väljaõpe ja mänguks ettevalmistus kohapeal.
Kontakt ja info Enn Lehtpuu enn.lehtpuu@paidevald.ee
N, 20.07 19.00 Muusikaviktoriin
21.00 Robert Jürjendali ja Kaido Kirikmäe kontsert
22.00 Film “Nõukogude hipid”. Kohtumine filmi autori Terje Toomistuga
R, 21.07 Filmiõhtu. Tallinna dokumentaalfilmide festival DocPoint esitleb
lühifilme „Eesti lood”. Seansid kl 20.00, 21.00 ja 22.00
L, 22.07 19.00 Keskväljaku JAM
Info: Lauri Lugu, laurilugu@gmail.com
P. 23.07 11.00 Pannkoogihommik peredele koos hommikuvõimlemisega
K, 26.0719.00 Petanque`i kolmapäev
N, 27.07 Filmiõhtu. Tallinna dokumentaalfilmide festival DocPoint esitleb
lühifilme „Eesti lood”. Seansid kl 20.00, 21.00 ja 22.00
R, 28.07 18.30 Linetantsijad Keskväljakul, tantsutreening ja show
P, 30.07 11.00 Pannkoogihommik peredele koos hommikuvõimlemisega
N, 3.08 Klaverifestivali kontsert Keskväljakul. Esitleb muusikute fond PLMF
L, 5.08 19.00 Vabalava rahvamuusikutele ja tantsutuba
Info: Silvi Tumanskaja, silvi.tumanskaja@gmail.com
P, 6.08 11.00 Pannkoogihommik peredele koos hommikuvõimlemisega
N, 10.08 21.30 kirikus Sõltumatu Tantsu Lava etendus “Plastica Fantastica”
Arvamusfestivali ajal Keskväljakul
R, 11.08 13.30; 15.30; 17.30 Paide Püha Risti kiriku orelipooltunnid
19.30 kirikus Trio Naturale kontsert „Rännak maailma kaunimate meloodiate varasalve”.
21.30 kirikus Sõltumatu Tantsu Lava etendus “Plastica Fantastica”
21.30 -02.00 Festivaliklubi. Pidu Disko Munad, dj’d: Aleksander Krjukov, Emil Kens,
Jaanus Järving, Mark Slavin (+mapping kiriku seinal, autor Carl-Robert Kagge)
23.00 Pidu Paide Plazas
L, 12.08 13.30; 15.30; 17.30 kiriku orelipooltunnid
22.00 -02 Festivaliklubi. Pidu Club Tropicana!, dj’d: Erkin Antov, San Antonio,
Madis Aesma (+ mapping)
Jälgi reklaami! Tulemas ka võrkpalli- ja kergejõustikutreeningud.
TRE raadio avatud stuudio ning kõigile kasutamiseks vabaõhukontor.
NB! Keskväljak avatud kõigile toredatele ideedele :-)
Võta ühendust Ülle Mülleriga, ylle.myller@paidekultuurikeskus.ee

A
W

2
Paide linnavolikogu
18.05 istungi
kokkuvõte
 suunas määruse „Paide linna arengukava
aastateks 2011-2020, visioon aastani 2035”
muutmine kolmandale lugemisele
 saatis 2017. aasta esimese lisaeelarve teisele
lugemisele
Paide linna 2017. aasta 1. lisaeelarvega suureneb eelarve maht 214 676,25 euro võrra. Koos
lisaeelarve eelnõu muudatustega on Paide
linna 2017. aasta eelarve maht kokku 11 872
997,25 eurot.
 muutis määrust „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord”
 võttis vastu määruse “Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema
poolt kaetava osa määra kehtestamine ja
soodustuse andmise kord”
 kinnitas Paide Muusikakooli õppetasu suuruse alates 1. septembrist 2017
Paide Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks
oleval õppuril:
 ettevalmistusklassis 13 eurot kuus;
 põhiõppes 22 eurot kuus;
 täiskasvanute pilliõppes 25 eurot kuus.
Paide Muusikakoolis õppiva rahvastikuregistri
andmetel teise kohaliku omavalitsuse üksuse
elanikuks oleva õppuri õppetasu suuruseks on
Paide Linnavalitsuse poolt igaks eelarveaastaks kinnitatud muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslik maksumus.
Praegu on Paide linna elanike registris olevale õppurile õppetasu suuruseks 19 eurot ja 17
senti. See on kehtinud juba enam kui 10 aastat. Samas on omavalitsuse kulutused kooli
ülalpidamiseks ja õpetajate palkadeks nõudnud aasta aastalt suuremaid kulutusi. Ettevalmistusklassi õppetasu 13 eurot jääb samaks.
Täiskasvanud õppurile kehtib käesoleva aasta
veebruarist pilliõppe hinnaks 25 eurot kuus.
Täna õpib Paide Muusikakoolis 126 õpilast,
neist täiskasvanute pilliõppes 7.
 muutis jäätmeveo teenustasu määra ja kehtestas jäätmeveo teenustasu määraks 6,70 eurot/ m3
 otsustas Paide linnal kui seadusjärgsel pärijal
asuda pärima kodanikule S.B. kuulunud vara
 tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 13.
oktoobri 2016 otsuse nr 47

KOV-valimised 2017
Paide linna valimiskomisjon valis komisjoni
esimeheks Karin Tenisson-Alevi
(tel 509 8513, karin.tenisson-alev@paide.ee)
ja aseesimeheks Nellika Valderi
(tel 5555 0648, nellika.valder@paide.ee).
Paide linna valimiskomisjoni asukoht on
Paide raekojas (Keskväljak 14).
Komisjoni tööaeg (16.08.2017-05.09.2017)
on määratud järgmiselt:
esmaspäev, kolmapäev, neljapäev, reede kella
13.00-16.00;
teisipäev kella 15.00-18.00.
Kandidaatide registreerimiseks esitamise
viimasel päeval 5. septembril töötab
valimiskomisjon kella 18.00-ni.

Tähelepanu, Paide linna
korteriühistud!

Seoses ulatuslike teetöödega linnas tekib vana
asfalttee ülesvõtmisega freespuru, mida saab
taaskasutada auklike teede parandamiseks.
Paide linnavalitsus pakub tasuta freespuru
korteriühistute kinnistute teede remontimiseks. Freespuru jagamine algab juulis.
Täpsem info tuleb kodulehele.
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Kiidame rohkem
Siret Pihelgas
Linnapea
Mulle meeldib Türi linn,
seal on tugev kohaidentiteet, kaunis aedlinn, vilgas kultuuri- ja kunstielu,
kodukohvikute päev, Lillelaat. Mulle meeldib Järva-Jaani, millega kohtume
tihti torenaljaka teleseriaali vahendusel, imetlen
sealse rahva tantsulusti, elurõõmu ja unikaalset
vanatehnika varjupaika. Mulle meeldib Imavere,
mis on küll vormilt väike, aga annab silmad ette
suurematelegi omavalitsustele oma edumeelsuse
ja tugeva tööstusega; või Väätsa vald, mis oma
lumememmedega tegi Järvamaal hiljuti turundusajalugu, või Roosna-Alliku inimesed, kes on
hästi tõestanud, et elu maal võib olla mitmekesine ja huvitav. Paide linnal on õppida kõikidelt
Järvamaa piirkondadelt ning eeskuju leiab igast
maanurgast. Kõik Järvamaa omavalitsused võiksid oma naabritelt ühtteist õppida.
Peame lahti saama müüdist, et eestlase suurim
vaenlane on teine eestlane või naaber. Isegi kui
naabri kiitmine ei tulegi meil veel loomulikuna

välja, siis võiks seda kasvõi harjutada. Tasub kiita küll, kui on põhjust. Vallapiir on ainult mõtteline piir, lõppeks elame kõik ühel Järvamaal,
ühes Eestis. Arvan, et peame üksteist rohkem
tunnustama.
Nii Järvamaa kui ka Paide linna puhul olen kogukonnas tunnetanud alatist identiteediotsingut
või suisa alaväärsuskompleksi oma kodukoha
suhtes. See esimene on isegi hea– kui selle peale
mõtlemegi ja tegeleme sellega, tähendab, see läheb meile korda. Teine arusaam eksisteerib meil
ainult kõrvade vahel. Paide linna ühes mõttekojas ütles Arvamusfestivali ellukutsuja Kristi Liiva, et kõige taga või kõige aluseks on meie enda
suhtumine – tunned uhkust ja võtad positiivse
hoiaku või kritiseerid ning näed igal pool halba.
Paide linn peaks suurendama oma rolli ühtekuuluvustunde hoidjana ja tugevdajana nii
oma kogukonnas kui ka maakonnas tervikuna.
Olgugi, et Järvamaale jääb tulevikus vaid kolm
omavalitsust, ei tohiks see kahandada Paide kui
maakonnakeskuse osa, vastupidi, nüüd tuleb
ennast kehtestada enamgi, et säilitada maakonna ühtsust ja kokkuhoidmist.
Esmalt tähendab see head läbisaamist teistega nii ametlikul kui ka isiklikul tasandil. Maakonnakeskuse positsioon ei ole ainult loosung,
sõnaühend või sisutühi poliitiline enesele rin-

da tagumine, see on vastutus ning mitte ainult
linnarahva, vaid kogu maakonna heaolu suhtes.
Paide linna huvitab, mis saab näiteks Järva valla
gümnaasiumidest (mitte ainult riigigümnaasiumi taustal), kuidas soodustada põllumajandussektori arengut (kuigi praeguses linnas põlde
ega karjamaid pole), selleni välja, et külaelu ei
hääbuks. Olenemata piiridest või numbritest,
palju meil on omavalitsusi, ei takista see üksteise
vahel koostöö tegemist. Seda saavad teha üksnes
inimesed ise, haldusreform iseenesest ei pane
seda kedagi tegema.
Paide linnas endas on olulisim ülesanne kasvatada ühtset ja hoolivat kogukonda. Meil on
suurepäraseid näiteid sellest olemas, kuid neid
võiks tulla juurde. Kasvatamise all ei mõtle ma,
kuidas rohkem inimesi linna elama meelitada.
Need inimesed ei tule siia enne, kui siin juba
praegu elav ja tegutsev linlane tunneb ennast
hästi. Kogukonna kasvatamine tähendab üha
rohkem kaasata kohalikke ühistegemistesse
ning olla üksteise osas tähelepanelikum. Vaja
on ka rohkem tunnustamist ja õlale patsutamist.
Kui naabrile „tere“ öelda, on seegi juba märk
tugevamast kogukonnast. Edu uueks eluperioodiks koolilõpetajatele ning pilvitut jaanipäeva!

Volikogu tähtsad otsused
Peeter Saldre
Linnavolikogu esimees

P

aide linnavolikogu
pidas juunis oma viimase istungi enne suvepuhkust. Siinkohal teen
kokkuvõtte,
millised
teemad olid lõppenud
volikogu-hooajal enim
tähelepanu pälvinud ning linna jaoks olulisimad.
Aasta tagasi juunikuus tuli volikogul teha mitu
strateegilise tähtsusega otsust. Neist enim kõneainet pakkus loa andmine OÜ Paide Elamuhooldus
võõrandamiseks. Täna, aasta hiljem võime vist
kõik nentida, et otsus oli õige – uus elamuhooldusega tegelev ettevõte Paides Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ on lühikese ajaga tõestanud end tugeva tegijana, on lahendanud palju pika vinnaga
murekohti ning juurutanud koduomanike heaks
uusi teenuseid.
Ehk üks eelmise volikogu-aasta kõige olulisemaid

teemasid oli loomulikult uue põhikoolihoone
projekt, mille igakülgseks õnnestumiseks andsime linna poolt garantii panustada projekti ligi 1,5
miljonit eurot. Täna juba teame, et Paide linna põhikooliprojekt osutus abikõlbulikuks ning läheb
töösse juba järgmisel kevadsuvel.
Sügisel võtsime vastu Paide linna eelarvestrateegia
aastateks 2017-2020. Linna finantsnäitajad on aasta-aastalt paranenud, sealhulgas on eelarvestrateegias prognoositav põhitegevuse tulem igal aastal
suurenemas. See tagab linnale võimekuse teha
investeeringuid ning taotleda erinevatest struktuurfondidest investeeringutoetusi. 2018. aastal
on prognoositav netovõlakoormus 55,9%.
Samuti kiitis volikogu heaks Mündi, Raudtee ja
Karja tänava ning Rubassaare tee vahelise ala detailplaneeringu algatamise, mis oli vajalik ühistulise piimatööstuse projekti koostamisel. Hiljuti tuli
ka meeldiv uudis, et E-Piim Tootmine AS-i projekt on saanud PRIAlt heakskiidu.
Sotsiaalvaldkonna poole pealt kinnitas volikogu
väga tähtsa määruse „Sotsiaalhoolekandelise abi
andmise kord“, mis koondab endas kõiki sotsiaal-

toetusi, mida linn jagab – varasema mitme dokumendi asemel on nüüd üks, et inimestel oleks lihtsam linna toetuste süsteemis orienteeruda.
Jaanuaris otsustasime omandada Posti 12 kinnistu riigigümnaasiumi hoone ehitamiseks ning selle tasuta riigile võõrandada. Nüüd maikuus linn
vana koolihoone ka ostis.
Lubasime linnavalitsusel korraldada riigihanke
Paide linna teede ja tänavate aastaringseks hooldamiseks. Tänaseks on hanke võitja selgunud ning
valmis 5 aastat linnatänavaid hooldama.
Kevadesse jäid ka kaks põhimõttelist otsust, mis
puudutavad eelkõige lastega perekondi – vabastada koolitoidu eest tasumisest kõik õpilased ning
kehtestada lasteaia kohamaksu vabastus alates
pere teisest lasteaias käivast lapsest.
Volikogu tööd on saatnud jätkuvalt ka ühinemiskõnelused, et üleminek ühinenud omavalitsusele
oleks sujuv ja probleemideta.
Volikogu peab istungit jälle augustis! Sooja suve
ning kaunist jaanipäeva!

Suured pered pääsevad lasteaia kohatasust
Paide linnavolikogu võttis vastu määruse “Paide
linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude
vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja
soodustuse andmise kord”.
See tähendab, kui samast perest käib samaaegselt
lasteaias kaks või enam last ning kui vanema ja
lasteaias käivate laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Paide linn, on vanem vabastatud osalustasu maksmisest teise ja iga järgneva lapse eest.

Määruses käsitletakse perena koos elavaid isikuid,
keda seob ühine kodune majapidamine ning kes
kasvatavad ühiselt peres olevaid lapsi, või üksikvanemat koos lastega.
Kohatasu vabastus hakkab kehtima 1. septembrist
2017.
Paide linnas on peresid, kellel käib kaks last lasteaias 24, ja peresid, kellel käib kolm last lasteaias,
kaks. 2017. aasta linna eelarvesse on arvestatud

kokku 7050 eurot nende perede lastevanemapoolse osa tasumiseks.
Soodustuse saamise aluseks on vanema avaldus,
mille vormi kehtestab Paide Linnavalitsus.
Paide linna lasteaedades kehtiv kohatasu suurus
ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 7,5% Vabariigi Valitsuse kehtestatud täistööajaga töötamise kuutöötasu alammäärast ehk
35,25 eurot kuus.

Teed ja tänavad

nt freespuru purustamine, ning põhilepingu ehituslikku kulgu,“ selgitas Pihelgas. „Freespuruga
kruusateede katmine on nö lisaväärtus, mida saame teha tänu teeremondile kolmel linna tänaval.“

Uuendusena hakkab Paide linnas tööle ka teeinfo
lühinumber, kuhu helistades saab teavet teehoolduse kohta ja anda märku probleemidest teedel ja
tänavatel. Nii jõuab info kiiremini töö tegijani.
Lühinumber 15220 töötab ööpäevaringselt.

Paide Joodi piirkond saab tolmuvabaks
Sel suvel plaanib linn kergkatte alla saada ca
13 000m2 kruusakattega teid ja tänavaid, sh ca
5000m2 teid saavad ka freespurukatte ja pindamise.
Olulise osa sellest moodustavad Joodi piirkonna
teed. Freespurukatte saavad Lille, Joodi, Iva, osaliselt ka Tulbi, Aia, Luha ning Kasekese tänav ja
park, lisaks Jõe tänava põik ja Rüütli põik linna
sees.
Freespuru ja pindamise saab teelõik jäätmejaama,
osa Ruubassaare teest, Pärnuvälja tänava jätk ning
Pargi tänav.
Linnapea Siret Pihelgase sõnul on eesmärk lähitulevikus saada tolmuvabaks kõik kruusakattega
teed Paide linnas. „Pärast tänavusi töid jääb veel
ligi 4000 m2 teid, mis jäävad kergkatet ootama,“
märkis Pihelgas. „Freespuruna kasutame materjali, mida saame teede remondi käigus Pärnuvälja,
Tööstuse ja Pärnu tänavalt.“
Töid teostab Lääne Teed OÜ põhilepingu raames.
Tööd peavad olema tehtud juuni lõpuks.
„Tööde teostamise aeg sõltub sellest, millal freespuru tekib. Arvestama peab tööde tehnoloogiat,

Paides hakkas tööle teede ja tänavate infotelefon 15220
Paide linn sõlmis riigihanke tulemusel viieaastase
teehooldelepingu Rarex Ehitus OÜ-ga.
Lepingu järgi peab ettevõte tagama teehoolduse
aastaringselt. Hanke maksumus on üle 1,3 miljoni
euro.
Lepingu järgi on teehooldus jagatud kolmeks suve-, tali- ja uuendusena perioodiline hooldus.
Viimase käigus teostatakse igal aastal ca 11 000 m2
ulatuses teede säilitusremonti,
sh tänavate pindamine; ja ca
1000 m2 ulatuses teostatakse
probleemsete lõikude ja ristmike remonttöid, samuti hõlmab
leping liikluskorraldusevahendite korrashoidu ja teekattemärgistusi. Põhitänavate märgpuhastus muutub tihedamaks
ning kaks korda pesu saavad ka
kõrvaltänavad.

Pärnu tänava remont
Pärnu tänava remondiga kaasnevad suuremad
tööd algavad juuni kolmandal nädalal. Kuna tegemist on linna põhitänavaga, siis liikulust remondi
käigus ei suleta, liiklust reguleerivad foorid.
Liikluskorralduse muudatustega saab tutvuda Paide linna veebilehel
paide.ee
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aide linn kingib aastatel 2017/2018 Eesti Vabariigi sajanda juubeli puhul linnakodanikele Paide taliõunapuu istikuid, et väärtustada Paide-nimelist vana ja väärikat
õunasorti ning kaunistada linnaruumi. Õunapuud on mõeldud istutamiseks Paide koduaedadesse ja avalikku ruumi.
Soovi korral võtke ühendust Paide linnavalitsuse keskkonnanõuniku Tiina Kivilaga telefonil
38 38 633, 516 9959 või e-posti aadressil tiina.kivila@paide.ee ning andke oma soovidest
teada kuni 25. juunini!
Kokku plaanib linn kahe aasta jooksul jagada Paide linna alale 100 taliõunapuud, nii avalikku
ruumi kui ka koduaedadesse! Järgmisel aastal ring laieneb – taliõunapuid saavad ka praeguse
Paide ja Roosna-Alliku valla elanikud ning soovi korral 2018. aastal Paide linna sündinud
beebid.
Tähistame koos Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva!

Ühinemine 2017

P

aide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemisleping
kirjutati pidulikult alla 15.12.2016.
Selle aasta tegevuskavas on dokumentide ettevalmistamine, et uue
omavalitsuse töö edukalt käivitada.
Moodustatud on töögrupid, kes on
ette valmistamas valimistega seonduvat, uut põhimäärust, eelarve ja
arengukavade koostamise korda,
erinevate valdkondade toetuskorda-

sid, personaliga seonduvat jne. Kõik
ikka selleks, et uus ühendomavalitsus saaks tõrgeteta käivituda. Juhtkomisjon on kogunenud viiel korral.
Arutelude käiku on võimalik jälgida
läbi protokollide, mis asuvad Paide
linna kodulehel
http://paide.kovtp.ee/haldusreform.
Lisaks on käimas EAS-i poolt rahastatud projekt “Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemist

ettevalmistavad uuringud ja analüüsid”, mille käigus on OÜ Geomedia
poolt valminud haridusvaldkonna
uuringu raport. Raportiga on võimalik tutvuda Paide linna kodulehel. Valmimas on sotsiaalvaldkonna,
transpordivaldkonna ja IKT-valdkonna uuringud.
Tiina Larven
Ühinemiskoordinaator

Noortevolikogu aitab targaks
valijaks saada
Paide linna noortevolikogu
tahab aidata noori teadlikumateks valijateks saada.
Selle aasta kohalikel valimistel
on esmakordselt võimalus valimistel osaleda ka 16-17aastastel noortel. Noortevolikogu üks eesmärkidest on tõsta
valimisaktiivsust noorte seas ja anda oma panus, et noored ei jätaks valima minemata lihtsalt teadmatuse pärast.
Paide linna noortevolikogu eesmärk on tutvustada kõiki erakondi võrdselt, uurides kõikide erakondade platvorme ja nende arvamust noori puudutavatel teemadel.
Tähtis on, et noored valiksid selle järgi, kelle nägemus
nende omadega kokku läheb, mitte lihtsalt „tuntud
nime“. Noortevolikogu kogus terve maikuu vältel küsimusi, mida noored erakondadelt teada tahaksid – oma
küsimused said kõik anonüümselt esitada. Küsimused
esitati kõikidele erakondadele ning vastustest koostatakse informatiivsed plakatid. Tähtis on see, et välja tuleks

kõikide erakondade nägemused ja kõiki esitatakse võrdsetel tingimustel. Vastustega saab tutvuda kuni valimisteni, plakatid on üleval terve selle aja vältel.
4. juulil korraldab noortevolikogu ka avaliku aruteluõhtu, kus arutletakse noori puudutavatel teemadel
ja mõtestatakse lahti kõik noorte poolt laekunud küsimused. Vestlusringi kutsutakse samuti kõikide erakondade esindajad ja see on avalik. Oodatud on kõik Paide
linna noored ja kõik, kes teemast huvitatud on. Täpsem
info peagi Paide linna noortevolikogu Facebooki lehel.
Paide noortevolikogu aseesimees Johanna Tuisk: „Paide
linna noortevolikogu on küll apoliitiline organisatsioon,
kuid peame tänuväärseks valimisea langetamist, mis annab võimaluse osaleda otsustusprotsessides ka noortel.
Usun, et peame seda võimalust kasutama, kuid tegema
seda teadlikult, et meie arvamus ka nähtav oleks.“
Projekti rahastati läbi Eesti Noorteühenduste Liidu.
Noorte osaluse fondi läbiviimist toetavad Haridus- ja
Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö Keskus.

Muudatused piirkondlikus politseitöös
Alates 1. juulist läheb Lääne prefektuur üle grupipõhisele struktuurile,
mis toob kaasa ka muudatused Paide
politseijaoskonna töös. Seoses sellega minu tööülesanded grupijuhina
muutuvad ning Paide linna teenindab uus piirkonnapolitseinik.
Paide linna piirkonnapolitseinik
on Jaanus Murakas, kellega saab
ühendust laua
telefonil 384 9923,
mobiilil 5190 3163 või e-posti aad-

ressil jaanus.murakas@politsei.ee.
Paide linna rahvale regulaarseks
kohtumise ajaks on kolmapäev kell
09.00-10.00, Paide politseijaoskond
Tallinna 12.
Samas jäävad endiseks minu kontaktid, mobiiltelefon 5855 3809 ja
e-posti aadress priit.soord@politsei.
ee. Jätkuvalt olen abiks nõu ja jõuga
kogukonnas tekkinud probleemide
lahendamisel ning jätkan tegevusi

koostööpartneritega.
Muredest ja probleemidest, mille lahendamisel saab politsei abiks olla,
palun julgelt teada anda. Kui aga
tegemist on juhtumiga, mis vajab
kiiret sekkumist, siis on otstarbekas
helistada politsei lühinumbril 112.
Koostöös loome turvalisust!
Priit Söörd
Paide politseijaoskonna
piirkonnavanem

Paide linna aukodaniku valimine!

Paide linnavolikogu ootab kirjalikke ettepanekuid,
keda autasustada sügisel Paide linna aukodaniku
tiitliga ning kellele anda vapimärk.
Kandidaate saab esitada kuni 25. juulini e-posti aadressile
paide@paide.ee või tuua paberkandjal aadressile Pärnu 3.
Laureaadid selguvad Paide linnavolikogu istungil kas
augustis või septembris. Tunnustused antakse üle Paide linna
sünnipäevapidustuste raames septembri lõpul.
Ankeet: paide.ee – Juhised ja blanketid

1. juulist rakenduvad jäätmeveo
uued teenustasud
Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus MTÜ
korraldas vastavalt jäätmeseadusele
Paide Linnavalitsuse esindajana korraldatud jäätmeveo riigihanke, mille
tulemusena on AS-le Eesti Keskkonnateenused omistatud jäätmeveo ainuõigus segaolmejäätmete kogumiseks
ja vedamiseks vahemikul 01.04.2016
– 30.04.2019. Tuginedes läbiviidud riigihanke hankedokumentidele, hankelepingule ja jäätmehoolduseeskirjale

esitas jäätmevedaja põhjendatud taotluse teenustasude muutmiseks. Vedaja
viitas taotluses, et võrreldes pakkumuse
esitamise ajaga on esinenud objektiivsed asjaolud, mille tagajärjel jäätmeveo
teenustasud ei ole täna enam piisavad
katmaks seadusega nõutud jäätmete
kogumise, vedamise, taaskasutamise ja
kõrvaldamisega seotud kulusid.
Uued teenustasud rakenduvad Paide
linnas alates 01.07.2017 järgnevalt:

Konteineri maht
(m3)
Jäätmekott kuni 0,10

Regulaarne tühjendus (hind
ilma käibemaksuta)

Regulaarne tühjendus (hind
koos käibemaksuga 20%)

1,14

1,37

kuni 0,08

0,91

1,09

kuni 0,14

1,59

1,91

kuni 0,24

2,09

2,51

kuni 0,37

2,73

3,28

kuni 0,66

3,54

4,25

kuni 0,80

4,29

5,15

Kuni 1,10

5,16

6,19

kuni 1,50

7,04

8,45

kuni 2,50

10,05

12,06

kuni 4,50

18,09

21,71

Konteinerite rendi ja teiste lisateenuste hinnad ei muutu. Täiendavate küsimuste
korral palun võtke ühendust tel. 738 67 00 või e-posti aadressil: tartu@
keskkonnateenused.ee
AS Eesti Keskkonnateenused

8. juulil 2017

Väike-Aia tänava rohealal ja
Pärdi muusikaaias

Järvamaa päev

PAIDES

l!

Tuletame meelde, et alates 01. juunist on
välja kuulutatud järjekordne suvelugemise kampaania koos lugemispäevikuga. Sel korral tegime ettepaneku Paide
linna koolidele osaleda klasside kaupa
ja Eesti Vabariigi 100 sünnipäevaks 100

raamatut läbi lugeda. Esimesed kiired
nõusolekud osalemiseks andsid Paide
ÜG 1a, 1b, 3a, 3b ja 4b klassid. Ootame konkurentsi Paide Gümnaasiumilt!
Muidugi on oodatud kõik lugemishimulised lapsed igas vanuses, sest kõige

tublimatele on ootamas sügisel põnev
üllatus! Lasteraamatukogus saab suve
jooksul aega veeta ka lauamänge mängides.
Ilusat suve raamatute seltsis!
Lugemine loeb!

Paide kiriku orel täieneb
Juunis algas esimese keelregistri “Oboe” paigaldamine
Paide Püha Risti kirikus.
Töid on teostamas oreliautorite vendade Kriisade
ühe venna Tannili lapselaps Hardo Kriisa. Ta on
seda instrumenti hooldanud pikki aastaid ja viib nüüd vanaisa 1933. aastal valminud
oreliehituse lõpuni. Selle registri 58 vilet valmistati Ungaris,
aga kõik muu on meisterdatud orelimeistri enda töökojas
alates puidust tuulepõhjadest kuni tinast valmistatud torudeni. Torudes liigub vilede tarbeks vajalik õhk ja neid pressitakse erinevates mõõtudes läbi düüside hüdraulilisel meetodil. Järge on ootamas veel kaks keelregistrit.

Oreli valmimine annab võimaluse lisaks praegusele vaimulike toimingute läbiviimisele korraldada professionaalseid
orelikontserte, mis laiendab tunduvalt meie kultuuriruumi.
Samuti saavad Paide Muusikakooli oreliklassi õpilased harjutada juba täiuslikul instrumendil.
Projekti kogumaksumus on 22000 eurot ja tänaseks on meil
olemas ligi 13000 eurot. Oleme algatanud korjanduse, et
kõik soovijad saaksid panustada Paide ajaloolis-kultuurilise
instrumendi lõpuni ehitamisele ning ühtlasi tehes väärilise
kingituse Eesti riigi 100. sünnipäevaks.
Annetusi on võimalik teha EELK Paide Püha Risti koguduse
pangakontole EE691010702000729006 märgusõnaga “Orel”
või kirikus olevatesse korjanduskastidesse.
Andres Jalak – koguduse juhatuse liige, projekti eestvedaja
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Tehtu
Kell 10–14
Pärdi muusikaaias
Looduslike lillevaipade
valmistamise konkurss.
Parimatele auhinnad

EESMÄRK:
Reklaamida Järvamaa tootjaid
ning turismiobjekte pakkudes
ehedaid elamusi käsitööst kultuurini.
Tutvustada Järvamaad atraktiivse äri- ja
turismipiirkonnana.

Kell 17
Lapsi kaasav
teatrietendus

Kell 17–22 vabaõhuetendused,
kultuuriprogramm, rõõmus pidu

Sündmus on suunatud Järvamaa elanikele
ja Järvamaad külastavatele turistidele.
Korraldajateks
Järvamaa LEADER tegevusgrupid:
MTÜ Järva Arengu Partnerid ja
MTÜ Lõuna-Järvamaa Koostöökogu

Kell 11
Korraldajate
tervitus

Kostümeeritud
kauplejad ja külastajad.
Päevapiltnik

Kell 10-17 Oma tooteid ja teenuseid
tutvustavad Järvamaa tegijad,
tootjatest turismiettevõtete ja
kultuuritegelasteni.

Kell 22.00
Üllatus!

Päevajuht
Abruka Maali

Kell 10-17
LASTEALAL
Mängud ja erinevad
tegevused. Batuut

Kell 19
Lillevaipade valmistajate ja
parimate kostüümide
tunnustamine.

Järgneb rõõmus pidu ansambliga
Folkmeister, vahepalad
Järvamaa tantsijatelt

Järva
Arengu Partnerid

Täiendav info 506 4211, silva@jap.org.ee ning 5332 3903,
koostoo@koostookogu.ee

4

nr. 5 (242) mai 2017
August

06.08 Pille Lille MF – Klaverifestivali lõppkontsert
11.08 kell 18 Pärdi Muusikaaia kontsert saksofonikvartett
20.06 kell 10-10.30 Looduse Energia tervisetoodete müük,
SaxEst
fuajees
Kontserdid toimuvad koostöös Pille Lille Muusikute fondiga
21.06 kell 12 Paide Gümnaasiumi 9. kl lõpuaktus
11.-12.08 Arvamusfestival
kell 16 Paide Gümnaasiumi 12. kl lõpuaktus
22.06 kell 19-02 Paide linna jaaniõhtu Paide Vallimäel. Tasuta! 19.08 kell 10-16 Augustilaat
23.06 kell 11-15.00 Maakaitsepäev „Vaba tahtega vabas riigis“, 20.08 kell 13 Taasiseseisvumispäeva kontsert Birgit triolt
muusikaaias
Keskväljakul
26.06 kell 16 Tiiu Saaristi loodusfotonäitus „Märgatud hetk“ 27.08 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu
31.08 kell 17 Näituse „Inimsuitsupääsuke“ avamine
avamine
02.09 kell 10-02 Suur sünnipäevapidu,
Juuli
10-13.07 Balleti workshop. Õpetajaks Todd Hall New Yorgist. Paide Kultuurikeskuse 30-nda juubelihooaja avalöök!
Kesk-Eesti TRE raadio 24. sünnipäev.
kell 16-17.15 12. a ja vanemad, kell 17.30-18.30 8-12 aastased,
kell 18.45-20.15 täiskasvanud 18+. Tasumine sularahas 5/7€, info Pilet jaanipäevani 15€
ja registreerumine Balletbytodd@gmail.com
16.06-30.06 Paide kino puhkab
11.07 kell 19 Pärdi Muusikaaia kontsert - akordioniduo Henri
Paide Kultuurikeskuse suvised lahtioleku ajad:
Zibo ja Mikk Langeproon
15.07 kell 10-16 Pärnu tänava laat, Pärnu tänaval ja Järvepäev E – R 11-19, L- P tund enne üritust kuni 21.06.
22.06-29.06 kassa suletud
Paide tehisjärve ääres
30.06-20.08 kassa avatud tund enne tasulist üritust
23.07 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu
21.08-st kassa avatud E-R 11-19,
24.07-26.07 Doonoritelgid Paides, Kultuurikeskuse parklas
L-P tund enne tasulist üritust

Juuni

JÄRVEPÄEV 2017
JÄRVEPÄEV 2017
15. JUULIL
PAIDE TEHISJÄRVE ÜMBRUSES
PÄEV ALGAB JUBA
VARAHOMMIKUL JOOGA,
RATTASÕIDU JA KALAPÜÜGIGA.

12.0016.00:

LAUATENNIS,
RANNAPIIGA VALIMINE,
PEREVÕISTLUSED,
PAIDE KAUNIMA KOERA VALIMINE,
LIIVALINNA EHITAMINE, VESIKORVPALL,
JALGPALL, LIMONAADIKASTI HOIDMINE,
JA
JALGRATTA
VIGURSÕIT, AEROOBIKA
JA PALJU MUUD.

KÕIGI AKTIIVSETE OSALEJATE VAHEL
LÄHEB LOOSIMISELE KRUIIS
HELSINGISSE!
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On, mille üle uhkust tunda

P

aide täiskasvanute keskkoolis nii nagu paljudes
üldhariduskoolides, on praegu
väga kiired ajad. On neid, kes
veel järele vastavad, on neid,
kes eksamirallis kaasa löövad
ja on õpetajad, kel kõigile aega
ja kannatlikku meelt jaguma
peab.
Kuid kõik see on mööduv, oleme
jõudnud lõpusirgele ja lõputunnistused juba ootavad uusi omanikke.
Järvamaa saab meie kooli panusena rikkamaks ligi neljakümne
põhi- või keskharidust omava inimese võrra. Meeldiv, et lõpetajate
seas on üks hõbemedalist, Karin
Sisask. Heameelt võib tunda paljude õppurite edust, sealhulgas
maakondliku emakeele olümpiaadi võitja Toivo Peegli saavutatust,
mis pole meie koolis tavapärane.
Kindlasti pole see enamikule õppijatest kergelt tulnud saavutus,
tegu on ikkagi tööl käivate ja lapsi
kasvatavate inimestega. Pidevalt
tuleb ennast jagada mitme kohustuse vahel ning paljudes olukordades end ületada. Näiteks 12. klassi
lõpetajate seas on kaks suurpere
ema: Eda Varis ja Kristi Indus, kes
viie lapse kõrvalt on suutnud endagi unistusi täita.
Usun, et täiskasvanute kooli õpivõimalustest teatakse kogukonnas
senisest enam, on ju projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal“ tegevused koolile lisaväärtust loonud.
Meie õppijad ja vilistlased on südantliigutavalt esinenud mitmetes
eduloo videoklippides, mida oleme sotsiaalmeedias levitanud ning
mis on innustanud teisigi õppima
asuma. Kogukonna kaasamiseks
korraldasime 18. aprillil arvamus-

päeva „Mees hariduse võrgus“, mis
leidis positiivset vastukaja ja kus
osales rohkem kui 100 järvamaalast. Samuti oleme suutnud õppeprotsessi muuta paindlikumaks
ja atraktiivsemaks. Oleme valmis
pakkuma tööl käivatele inimestele osalist e-õpet, laupäevast õpet
ja riigieksamiks ettevalmistamise
tunde. Kogu õppeaasta on avatud
olnud hoidjaga lapsehoiutuba,
mida on aktiivselt kasutatud. Huvitavad olid ka õppesõidud küll
tervishoiumuuseumisse, Rakvere
linnusesse, loodusmuuseumisse ja
veel mujale. Lisaks üldainetele saime pakkuda mitmeid valikaineid:
soome keel, arvutidisain, käsitöö
ja keraamika ning projektipõhiselt
valmis „Õpi õppima“ videofilm.
Projekti toel on soovijad saanud
õpituge ja nõustamist, mis ühtlasi on tõstnud õppijate arvu. Kõik
need ühised ettevõtmised on suurendanud „meie tunde“ tekkimist
ja teadmist, et oleme kogukonnas
vajalikud.
Et kool oleks avatud ja arenev, oleme kogu meeskonna kaasamisele
ja koolitamisele suurt tähelepanu
pööranud. Elukestev õpe on muu-

tunud kõigi meie lahutamatuks
osaks. Väga tublilt on õpetajad
toime tulnud e-õppe materjalide
koostamise ja uue õpikäsitlusega.
Õppeaasta vältel korraldasime
mitmeid arendusseminare, kus
keskendusime täiskasvanud õppijate õpivõimaluste kaasajastamisele, uuele õpikäsitlusele ning
jagasime kogemusi teiste Eesti
täiskasvanute koolidega. Sügisel
sõidame kogemusi saama Soome
Jyväskylä täiskasvanute kooli.
Koolijuhina on minu pilk suunatud juba sügisesse, kuidas tulla
paremini toime eesseisvate muutustega? Väga oluline küsimus
täiskasvanute koolile on, kuidas
toetada senisest enam tööl käivaid ja lapsi kasvatavaid vanemaid.
Kuidas parandada koostööd õppijate tööandjate ja kogukonnaga,
et meie toetusringkond laieneks?
Kuidas neid, kes õpingud liiga kergekäeliselt katkestavad, rohkem
nõustada ja motiveerida? Kõik see
ja rohkem veel vajab planeerimist
ning tööd. Täna aga rõõmustan
tehtu üle ning koolijuhil on, mille
üle uhkust tunda.

Paide huvikeskuses saab näha
väikeste kunstnike loomingut

„Iga laps on kunstnik, aga raske on
kunstnikuks jääda täiskasvanuks
saades.“
Pablo Picasso

P

aide huvikeskuse seintel
on alates juunist üleval laste kunstilooming. Kunstikooli
õpilaste paremad tööd on väljas
kolmel korrusel ning kes veel pole
jõudnud uudistama tulla, saab
seda teha 30. juunini.
Ka Paide linnapilti kaunistavad mitmed kunstikooli õpilaste
tööd: turupaviljoni joonistused,
Rüütli tänava maja aknamaalid ja
muusikakooli seinamaalid. Laste
juhendaja kunstnik Sorge ütles:
„ See oli lastele vastutus ja väljakutse, millega nad suurepäraselt
hakkama said. Mul on hea meel,
et kunstikooli laste taiesed rikastavad lisaks teistele töödele Paide
linnapilti. Laste kunstiloomingut
peaks linnaruumis tunduvalt rohkem olema.“
Erilise tänu tahaks siinkohal Rüüt-

li tänava akende eest öelda Robert
Leinolale, Kristjan Nugisele, Erena-Kristin Tõnsile, Gulliver Oselinile, Maarja Liis Rüütlile ning
loomulikult Sorgele. Märkimist
väärib ka kunstikooli 4. klassi õpilase Hanna Liisa Rüütli saavutus,
kes kasutas koolis õpitut oma isa
kirjutatud ulmeromaani „Eneseväärikusel ei ole sellega miskit
pistmist“ illustreerimisel.
Kunstikooli lapsi ootab ees tegus
suvi, kus pintleid ja värve puhkusele ei saadeta. Vanemate klasside
õpilased osalevad Paide sõpruslin-

Koolilõpetajad 2017
Paide Gümnaasiumi
93. lend 12. klass
Klassijuhataja:
Jaanus Moppel
Alatare, Aleks-Marten
Kurim, Kristjan
Köster, Merit
Lütt, Kaisa
Mikk, Kristo
Mäesalu, Diana
Müller, Ulla-Riin
Norma, Andra
Oja, Egelyn
Oja, Robin
Osula, Frank Gennert
Palmi, Brigita
Pommer, Keiti
Põldsamm, Taavi

Rattik, Jane
Seinoja, Kelli
Tamm, Rennet
Themas, Stella
Troost, Patricia
Trug, Johanna Laura
Veskimäe, Aveliis
Volkova, Liisa
Väljaots, Kert
Õispuu, Joel
9. A klass,
klassijuhataja:
Lorina Kukk
Abilon, Maris
Artla, Greete-Liis
Eeskivi, Aaron Karlis
Jurjeva, Eerika

nas Salduses kunstilaagris ja juba
augusti alguses toimub traditsiooniks saanud ja väga oodatud praktikalaager Võsul. Alates septembrist võib Laia tänava majja uut
näitust vaatama tulla, kus esindatud suvised värvid ja emotsioonid.
Paide huvikeskuse pere tänab kõiki, kes väikeste kunstnike arengut
toetanud on. Soovime teile ilusat
suve ja päikest!
Fotod: Merle Rüütel
Anneli Suits, Huvikeskuse juht ja
Paide Täiskasvanute
Keskkooli direktor

Kerge, Karmen
Kerner, Kris-Kevin
Koppel, Kristiina
Lausvee, Eliis
Lugna, Grete
Magus, Marten
Ott, Christian-Marcus
Paimets, Helena Marie
Putškova, Signe
Reisenbuk, Karl Markus
Song, Siim
Sulbi, Liisi
Söödor, Gerli
Virk, Peeter
Välba, Meelis
Väli, Ramon
Õlge, Rait

9. B klass,
klassijuhataja:
Daire Krabi
Aare, Merily
Aer, Siim
Agu, Roberta-Grethel
Arro, Heleri
Barnabas, Silver
Ehman, Samuel
Martinson, Diandra-Cheliin
Münzer, Silver
Natus, Vanessa
Norma, Henrik
Raidma, Carl-Cristopher
Rebane, Kirsi
Reinsalu, Martin
Rikk, Robin-Ruuben
Russak, Ako
Rüütel, Joosep Markus

Päikesekillud 2017

P

aide Ühisgümnaasiumi
tänusündmusel „Aasta
Gala 2017“ tunnustati huvihariduse ja – tegevuse
valdkonna tublimaid ja aktiivsemaid noori ning tänati õpetajaid, juhendajaid
ja meie toetajad. Sel aastal
seati üles 21 nominenti.
Nominendid “Meie kooli päikesekild” tiitlile olid sel aastal
Rasmus Kallas, Kelly Mass,
Meliina Moppel, Jasmiin Rosme, Jaan Joosep Kuuse, Jander Laas, Ly-Marleen Tamme,
Raigo Tischler, Sheril Tankler,
Johanna Tuisk, Ragne-Liis
Mõttus, Markus Udam, Patricia Matrov, Jan Margen Vau,
Katarina Perman, Elsa-Pauliine Palu, Marie Marleen Jaanof,
Alina Simmer, Kaur Pennert,
Janely Allsaar, Krislin Virkoja.
“Meie kooli päikesekild 2017”
laureaadid on:
Markus Udam - Paide Huvikeskuse kunstikooli 4. klassi
õpilane ja osaleb lisaks sellele
ka robootikaringis. Kunstikooli laagrites on ta olnud ka
lisaks õppetööle suureks abiks
laste vaba aja planeerimisel ja
läbiviimisel. On olnud DJ, keerutanud plaati ja mõelnud sinna juurde ka mängusid välja.
Detsembris 2016 aitas ta korraldada Järvamaa noorte inspiratsioonipäeva, kus tema ülesandeks oli kokku panna külalisi
tutvustavad videoklipid. Oma
abivalmiduse, ustavuse ja hea
huumorimeele tõttu on ta hinnatud sõber ja armastatud klassikaaslane. Väga suure potentsiaaliga noormees!
Patricia Matrov - osaleb aktiivselt ja vähemalt kolm korda
nädalas võrkpallitreeningutel.
Ta on sõbralik ja püüdlik ning
ergutab oma kaaslasi treeningutel ja spordivõistlustel. Osaleb 2016/2017 aastal U14 ja
U16 võrkpallivõistkonnas. Järvamaa minivõrkpallis saavutas
ta I koha.
Jan Margen Vau - tubli ja aktiivne noor ning Järvamaa
Keskraamatukogu sõber. Ta on
maalinud meie lasteosakonna
seinale raamatupuu, osalenud
külalislaenutajana raamatukogupäevadel ja Arvamusfestivali
raames raamatuala vestlustel.
Tema poole võib alati pöörduda ning ta aitab nõu ja jõuga.
Katarina Perman - elurõõmus
ja aktiivne neiu, kes on hetkel
üks õpilasesinduse aktiivsemaid liikmeid. Hetkel esindab
ta ka kooli õpilasesindust Paide

Saaremaa, Ann
Sild, Martin
Stein, Karl-Martin
Tambla, Damaris Ly
Themas, Ines
Tornik, Heigo
Unt, Teisi
Uusleer, Rauno
Paide Ühis
gümnaasiumi
40. lend 12. klass
Klassijuhataja:
Marju Mändmaa
Avent, Merlin
Järv, Mario
Kiilman, Karola
Kiis, Kaspar
Kivirand, Regit
Leht, Madis

linna noortevolikogu projektikomisjonis. Tema suurimateks
hobideks on tantsimine ja laulmine. Samuti on ta on mitmel
aastal teinud kooli tantsuvõistluse jaoks algklassidele tantsukavu, aidanud tantsuvõistluse
avatantsu ning klassikava kokku panna ning olnud treener
võimlemisklubi Maribel noortele. Praegu laulab ta segakooris ning kooli ansamblis. Samuti on ta mitu aastat näidelnud
kooli näitetrupis.
Elsa-Pauliine Palu - tema puhul paistab silma aktiivne muusikaline tegevus. Ta on osalenud erinevatel olümpiaadidel
ja konkurssidel. Laulmist õpib
ta Sirje Graubergi lauluklassis. Ta on silmapaistev solist.
Kooli lauluvõistlusel saavutas
esimese koha. Ta on teinud
regilaule uues kuues ja saanud
eripreemia julguse ja omaloomingu eest. 2016. aastal osales
Paide Kultuurikeskuses kontserdil „Kingitus linnarahvale“.
Kooli advendikontserdil Paide
kirikus esines solistina. „Lauluhällil“ 2017 saavutas 14.-16.
aastaste vanuserühmas esimese
koha. Ta on osalenud sulgpallivõistlustel ja saavutanud võistkonna koosseisus teise koha. Ta
lõpetab sel aastal Paide Muusikakooli viiuli erialal ning mängib hetkel muusikakooli sümfoniettorkestris.
Marie Marleen Jaanof ja Alina Simmer - tublid õppijad ja
aktiivsed klassivälises tegevuses. Neid iseloomustab oskus
märgata kaaslasi, abivalmidus
ja hoolivus. Otsustasid omateenitud raha annetada kooli
väikeklassile
õppemängude
ostmiseks.
Kaur Pennert - 2016. aastal
ta lõpetas Paide Muusikakooli
löökpilli, 2017. aastal klaveri
erialal. See on harukordne juh-

Lohk, Dancan
Lokotar, Raigo
Odraks, Johann-Gregori
Puumets, Hanna Elisa
Rikk, Martin
Sammler, Sandra
Schilf, Tiit
Siirand, Stenver
Suurorg, Birgit
Särev, Artur
Tuiman, Annette
Vau, Jan Margen
9. A klass, klassijuhataja: Ellen Rosimannus
Anton, Annabell
Berngard, Angelika
Hütt, Georg
Joosep, Jolanda
Jõesalu, Ahto

tum ja suurepärane näide meeletust töövõimest ning piiritust
muusikaandest. Lavastas kontserdi “Kingitus linnarahvalt”
muusikalise osa. Vaatamata
oma noorele eale juba väga
hinnatud klaverisaatja ja muusik kogu maakonnas.
Janely Allsaar - hea eeskuju
noorest inimesest, kes on suure tahtejõuga isetegutseja, kaasates ja inspireerides ka teisi.
Viiendast eluaastast alates on ta
kireks olnud tantsimine. Lisaks
on ta harjutanud kätt ka koreograafina, koostades kahel aastal
oma klassi tantsukavad Paide
Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlusele. Ta pärjati eelmisel aastal parima juhendaja tiitliga.
Kuulub ka Kergejõustikuklubi
ALEM ridadesse. Treener Veiko Valangu käe all harjutades
on ta jõudnud nii kohalikele
kui ka vabariiklikele võistlustele.
Krislin Virkoja - aktiivne klassiürituste korraldaja. Ta esindab nii klassi kui ka kooli erinevatel üritustel. Kuulub klassi
malevõistkonda, samuti võtab
osa erinevatest ainevõistlustest.
Ta käib võimlemisringis ning
kergejõustikutrennis ja laulab
lastekooris. Järvamaa koolinoorte meistrivõistlustel sisekergejõustikus oli ta TC vanuseklassis kolmekordne võitja,
samuti kuulus talle kaks teist
kohta. Ta on tubli, tõsise ellusuhtumisega, särav tütarlaps.
Palju õnne kõigile laureaatidele! Aitäh õpetajatele, juhendajatele, õhtujuhile, vaheesinejatele, Alexile ja Emilyle,
abilistele ja toetajatele ning
parimad soovid kõigile aktiivsetele noortele!

Kaselt, Romet
Klaus, Lisanna
Krais, Sabine
Kroon, Johanna Karmen
Küün, Karl
Laanetu, Jarmo
Lattik, Uku
Pau, Reijo
Pennert, Kaur
Poolma, Andreas
Päädam, Britt
Salm, Ivar
Sapp, Mattias
Sihvart, Mikk
Simso, Vanessa
Tapp, Käti Eikel
Viilup, Mia Laurel

Kätlin Merisalu
huvijuht
9. B klass, klassijuha
taja: Mariann Kirs
Anton, Kirke
Arula, Birgit
Faltis, Helene
Kasela, Erko
Klis, Siret
Lohu, Laura
Mass, Gerth- Kristyan
Nelma, Brenda
Orav, Olivia-Ly
Orro, Marili
Ott, Carmen-Brigitta
Rannaste, Marko
Stronfel, Dajana
Tartu, Rainer
Tuula, Aare
Vaaks, Mairo
Vants, Martin
Vasli, Sandra
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Järvamaa kultuurihiiel täitus 25 aastat

MTÜ Uuskasutus on 2004. aastal Heateo
Sihtasutuse, Eestimaa Looduse Fondi, SA
Caritas ja kahe eraisiku poolt ellu kutsutud
isemajandav sotsiaalne ettevõte, mille eesmärgiks on saata kasutatud asjad ringlusesse ning muuta uuskasutamine lihtsasti
kättesaadavaks ja igapäevaseks kõikidele
Eesti inimestele.
Sinu kodus või kontoris on kindlasti asju,
mille jaoks ruumi ei ole või mida enam ei
vajata. Et korralikud asjad ei satuks prügimäele vaid leiaksid tee uue omanikuni, too
need Paide Uuskasutuskeskusesse. Seeläbi
säästame koos keskkonda ning hoolime
abivajajatest meie ümber.
Meie kauplustesse saad annetada oma asjad, mis on muutunud üleliigseks, kuid
mis on jätkuvalt veel kasutuskõlblikud,
puhtad ja terved. Võtame vastu kõik majapidamises ülejäänud korralikud esemed
nagu riided, mööbel, nõud, mänguasjad,
raamatud, jalanõud, aksessuaarid, hobivahendid, muusika/filmid, toataimed, tehnika ja palju muud.
Kogu oma üleliigsed asjad kokku. Ära muretse, kui kotti või kasti hiljem tagasi tahad

või kui asi on nii suur, et ühtegi kotti ei
mahu. Annetuskasti võid asju soovi korral asetada ka täiesti ilma pakkimata. Meie
annetusalad on alati ruumis sees, seega ei
pea vihma ega niiskuse pärast muretsema.
Tule keskuse või konteineri lahtiolekuaegadel oma asjadega kohale. Annetada on
võimalik kogu keskuste lahtioleku aja ja
selleks ei pea midagi eelnevalt kokku leppima.
Leia ukse juurest annetuskast ja jäta oma
asjad sinna. Keegi sinu asju sinu ees üle vaatama ei hakka ega midagi tagasi ei saada.
Nii lihtne see ongi! Kui sul on midagi nii
suurt, et ise transportimine kõne alla ei
tule, siis mööbli ja kogukama kodutehnika
jaoks on võimalus järele kutsuda ka Uuskasutuskeskuse tasuta kaubik.
Tel: 5 5520 633,
e-mail: kaubik2@uuskasutus.ee
UUSKASUTUSKESKUS PAIDES:
Rüütli 9
E-R 10-18 | L 10-16 |
Tel: 55 530 217
E-mail: paide@uuskasutus.ee

Mis muutub korterelamute
majandamises 2018 aastal?

1.

riühistu juhi kutsetunnistust. Tunnisjaanuaril 2018 jõustub korteriotuste omamise kohustus peab olema
mandi- ja korteriühistuseadus
üksnes isikul, kes on määratud ametisse
(KrtS).
juriidilisest isikust valitseja poolt.
See toob kaasa põhimõttelised muutused
eesmärgiga teha korterelamute majanda-  Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ja korteriühistu põhikirja sätete
mine läbipaistvamaks ning nende majanvastuolu korral tuleb juhinduda kortedamisest puudutatud isikute õigused ja
riomandi- ja korteriühistuseaduse rekohustused selgemaks.
gulatsioonist.
KrtS-i jõustumisega seoses nõustavad

Korterelamutes, kus ühistut ei ole, lähekorteriomanikke Eesti Omanike Keskliit
vad korteriomanike ühisuse õigused ja
ja Eesti Korteriühistute Liit, kes viivad
kohustused ühistule üle automaatselt.
2017. aasta vältel läbi üle-eestilisi infopäeTundke juba täna huvi oma korterelavi, nõustavad korteriomanikke telefoni ja
mu finantsolukorra (remondifond,
e-posti teel ning korraldavad otsepostikaaskorteriomanike võlgnevused jms)
tuse, mis jõuab ka Paide korteriomanike
vastu.
postkastidesse. Küsimuste tekkimisel või
nõustamise soovi korral võtke meiega  Kõiki ühistuga seotud dokumente või
teateid saab korteriühistute registrile
ühendust!
esitada ettevõtjaportaali (ettevotjaportaal.rik.ee) või notari kaudu.
PANE TÄHELE!
 Kui korterelamus on kuni 10 korterio-  Üks korteriühistu ei või hallata mitme
kinnistu korteriomandeid. Mitme kinmandit või kuuluvad kõik korteromannistu ülesed korteriühistud jagunevad
did ühele isikule, siis ei pea juhatust
mitmeks, kui 31. detsembriks 2016.a ei
valmima ja registrit teavitama – kortevõetud üldkoosolekul vastu teistsugust
riomanikud esindavad ühistut sel juhul
otsust.
ühiselt või ühele omanikule tehtud vo Korteriomandi- ja korteriühistuseadulikirja alusel.
se ei puuduta omanikke, kelle omand
 Selgita välja, kas sinu korterelamus on
on kaasomandis mõtteliste osadena
korteriühistu asutatud. Kui ei, siis mõtle
(näiteks igal omanikul on 1/4) ja elajuba täna sellele, kes võiks olla sobiv isik
mutes, mille omanik on hooneühistu.
ühistut juhtima.
Andry Krass
 Korteriühistu juhatuse liikmed ei pea
Eesti Omanike Keskliit, juhatuse liige
omama kinnisvarahalduri või korte-

Muuseumis (Lembitu park)
Laste- ja noortekultuuri aastale pühendatud
näitus „Nostalgilisi mänguasju lapsepõlvemaalt“. Külastaja saab ülevaate 20. sajandi
mänguasjadest. Pane end proovile nostalgilistes teleka- ja arvutimängudes! Näita oma
osavust puldiga autode juhtimisel. Näitus jääb
avatuks kuni 1. septembrini.
31.07 Järvamaa muuseumi 112. sünnipäev Hermann Hesse 140.
26.08 Muinastulede öö retk Pilistvere kihelkonda. Registreerimine telefonil 56682165.
Vallitornis:
Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“ Paide vallitorni
taevakorrusel.

Paide Ühisgümnaasiumi fotograafia valikaine õpilaste näitus
„Sajand hiljem“. Näha saab fotojäädvustusi Paidest ja selle lähiümbruskonnast. Noored fotograafid on pildistamise juures kasutanud refotograafia ehk
ülepildistamise põhimõtet. Omanäolist fotonäitust saab külastada kuni 1. septembrini. Külastamisvõimalus E-P kell 10.00 – 18.00.
Mäo reisiterminalis:
Järvamaa muuseumi ajutine näitus „Rahakotte ajast aega“ (kuni detsember 2017)
Paide raekoja saalis:
23.06 kell 11.00 näituse „Kaitseliit“ avamine
ja Henn Soku raamatu „Järvamaa Eesti Kaitse Liit Vabadussõja ajal“ esitlus.
Muuseumi Sõprade Selts:
Perekonnaloo - ja genealoogiahuviliste ring
suvekuudel puhkab. Kohtume taas sügisel!

J

uba 25 aastat on Järvamaa
kultuuripreemiate laureaadid istutanud puid Vargamäel
Tammsaare muuseumis asuvasse kultuurihiide. Tänavu tehti
seda esmakordselt koos maakonna
laulu- ja tantsupeo tule süütamisega 25. mail. Hiie enda sünnipäeva
veel aga tähistatud ei ole.
Tähtpäeva auks korraldavad Järva
maavalitus, Järvamaa Omavalitsuste Liit ja Tammsaare muuseum
Järvamaa kultuurinõukoja abiga
3.09 hiies perepäeva, kuhu on koos

lähedastega oodatud nii sinna puu
istutanud inimesed ning kollektiivid kui ka kõik teised kultuurihuvilised inimesed. Lisaks preemiasaanute veelkordsele esiletõstmisele
on soov selle üritusega ainulaadsele
hiiele laiemat tähelepanu tõmmata.
Kavas on erinevad töötoad, jutuvestmine, kontsert ning kultuuripreemia laureaatide jäädvustamine nende puude juures. Sünnipäevapeo
toimkond teeb veel usinasti tööd,
et vahva kontserdikava kokku seada
ja esinejad ning ürituse täpne kava

avalikustatakse hiljem.
Puid on Järvamaa kultuuripreemiate laureaadid sinna istutanud
alates 1992. aastast. 2001. aastal istutasid oma puu ka ettevõtmise algatajad Kalev Aun ja Aivo Prüssel,
lisaks on oma puu president Arnold Rüütlil. Praegu kasvab hiies
üle 100 puu.
Annely Erm
Järva maavalitsuse hariduse- ja
sotsiaalosakonna peaspetsialist
Korraldaja

Pansionaat suve ootuses

P

ansionaadi rahvas on oodanud suve pikisilmi.
Meenutame aga veel aprilli, kus
meil käis külas PAIde Lasteaia Võilille rühm, kes etendas näidendit
„Mis on maailmas kõige magusam asi?“ Suur tänu muusik Maive Looritsale, kes näidendi sünnis
„peasüüdlane“ oli. Teda toetasid
kasvatajad Silva Nurmik ja Vaike
Usar, kellele praegune pansionaadi maja tuttav on. Oli see ju algselt
lasteaia koduks.
Meeldiv üllatus ootas pansionaadi

peret emadepäeval kaunite lilledega laual ja piduliku hommikusöögiga. Peale lõunat jätkus üllatuste rida. Esinema tuli kaks meest
– Olaf Lääne ja Arne Ruusmann.
Viimane tutvustas ennast kui keerulise elusaatusega meest, kes avastas 4 aastat tagasi soovi laulda. Et
laulmine professionaalne oleks,
pöördus ta muusikakooli õppejõu
Olaf Lääne poole. Kahekesi osaleti
Seeniorlaul 2017 festivalil Pärnus.
Selliseid eakaid kohtab meie ümber ikka ja alati on neist rõõmu nii

endale kui ka teistele.
Mais rõõmustasid meid laululapsed Malle Nööbi juhendamisel.
Kõlasid helehäälsed laulud ja oli
tujutõstev esinemine.
Eakate päevakeskuse initsiatiivile
valmistada südamekujulisi käsitöid andsime oma panuse
meiegi, et tähistada vabariigi 100.
sünnipäeva. Suvi võib tulla. Tegemist meil jätkub.
Eda Milistver
Paide pansionaat

Töö ja töövõime

A

eg on selline, et paljud otsivad, vahetavad ja ka leiavad töö. Enamus tööga seonduvatest teemadest on seotud
Töötukassaga.
Töötukassal on eesmärk jälgida,
kui palju inimesi me tööle aitame.
Vahekokkuvõtteid tehes näeme, et
prognoosid on edukalt täitunud.
Rohkem kui kolmandik arvel olevatest vähenenud töövõimega inimestest läheb tööle esimese kolme
kuuga. Ligi 60 protsenti on tööle
asunud aasta möödumisel ja püsivad töökohal vähemalt kuus kuud.
Samas värbasime hiljuti ka ise kaks
uut juhtumikorraldajat, kes hakkavad tegelema töövõime hindamisega, sest see on valdkond, kuhu
lisandub järjest uusi taotlusi. Poole
aasta jooksul on Töötukassa Järvamaa osakonnas töövõime hindamist taotlenud ligi 600 inimest.

Neist 24 protsendile on määratud
puuduv töövõime ja 44 protsendile
osaline töövõime.
Taotlused esitatakse Töötukassa
kaudu, arstid hindavad inimeste
tervist ja toetust hakkab maksma
Töötukassa. Töövõime hindamisele võivad pöörduda nii töötud,
töötavad kui õppivad inimesed,
kes on vähemalt 16-aastased kuni
vanaduspensioni eani. Samuti
võivad kõik hindamise läbinud
inimesed, kellel on tervis halvenenud, vajadusel kasutada rehabilitatsiooniteenust, mis on nii töötutele kui töötavatele tasuta.
Hindamine on pikem protsess,
kuna menetlus võib kesta kuni 40
tööpäeva, siis peavad korduvhindamist taotlevad inimesed jälgima
kindlasti oma pensionitunnistuses
töövõimetuse perioodi. Taotlus
hindamiseks tuleb esitada vara-

kult, et mitte kaotada toetusraha.
Lisaks Töötukassa toetustele ja
teenustele on vähenenud töövõimega inimestel soodustused tööle
asumisel ning töövõimekaartiga.
Eeskätt võib kaarti vaja minna kohaliku omavalitsuse või eraettevõtete pakutavate soodustuste kasutamiseks. Juhul, kui tegemist ei ole
seaduses ettenähtud soodustusega,
otsustab soodustuse andmise ja
selle ulatuse konkreetne teenusepakkuja.
Töötukassas toimuvad pidevalt
uuendused, lisanduvad teenused
ja laienevad sihtgrupid. Töötavatele inimestele pakutavatest teenustest luban kirjutada juba järgmises
Linnalehes.
Eha Tasang
Eesti Töötukassa
Järvamaa osakonna juhataja

Linnaorkester
Leedu puhkpilli
festivalil
Juuni algul osalesid Paide linnaorkester ja
meeskoor Leedu sõpruslinna Mažeikiai rahvusvahelisel puhkpillifestivalil. Ühes Poola,
Ungari, Leedu ja Läti muusikutega anti kaks
suurepärast vabaõhukontserti.

Surnuaiapüha jumalateenistus
Sillaotsa kalmistul 02.07 kell 12.00
Reopalu kalmistul kell 14.00
Bussi liikumisgraafik Sillaotsa ja
Reopalu kalmistule
Suur-Kaare (Ristiku 8 juures) 11.10
Suur-Aia 22
11.20
Keskväljak 14			
11.25
Soo ja Kure tn rist
11.30
Sillaotsa kalmistu
11.40

Sillaotsa kalmistu 		
Reopalu kalmistu 		
Suur-Kaare tänav 		
Suur-Aia 22 			
Soo ja Kure tn rist 		
Paide Sotsiaaltöökeskus

13.20
13.30
13.35
13.40
13.50
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Maikuu jahedus…

Lasterikaste perede toetus

ei lasknud eakaid seekord nii kiiresti oma aedadesse ja tubast tegevust jagus eakate päevakeskuse mõnusates ruumides kõigile, kes vähegi seda soovis.
Võimlejate read isegi täienesid, nii et vahendeid
kippus mõnes tunnis nappima. Ansambel „Leelo“
aga hoogustas oma proove, sest neil on tulemas
kohe 20. juubeli tähistamine, mis toimub 20. juunil
kell 12.00 päevakeskuse ruumes. Pidu toimub koos
juunikuu sünnipäevade tähistamisega ja selleks tuleb eelregistreerida.

Riiklik tagastamatu toetus on mõeldud lasterikastele peredele, kus kasvab vähemalt kolm kuni 19-aastast
(kaasa arvatud) last ning kelle 2016.
aasta keskmine maksustatav tulu ühe
leibkonnaliikme kohta on kuni 355
eurot. Ühe projekti maksimaalseks
toetussummaks on 8 000 eurot.
Taotlemise täpsemad tingimused on
saadaval KredExi kodulehel.
Toetuskõlblikud tegevused:
 eluaseme püstitamine, ümberehitamine või laiendamine, samuti elu-

aseme tehnosüsteemide või –võrkude
rajamine, muutmine või asendamine
ehitusseadustiku tähenduses
 eluaseme renoveerimine
 projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalvega ja ehitusloa taotlemise
esitamisega seotud kulude katmine
 eluaseme soetamine leibkonnale
Taotluste esitamise tähtaeg on
30. juuni.
Lisainfo: 667 4109, 667 4110,
667 4120.

Lasterikkad pered
pidasid emadepäeva

Maikuu sünnipäevapidu ilmestas Vilma Okase
juhendatav kaunites rahvariietes „Sinilill“ oma
särtsakate tantsudega ja loomulikult „Leelo“ oma
lauludega.
Väike hooaja lõpu käsitöönäitus andis ülevaate
meie liikmete erinevatest hobidest. Osalevad ju
paljud samas majas huvikeskuse ringides, nii olid
välja pandud keraamikaringi kaunid esemed, huvikeskuse käsitööringi imelised ehted ja nahkkarbid.
Tubli panuse andsid näituse toimumisse meie käsitööringi juhendajad Helga Lellsaar, kelle erilised
amigurumi tehnikas mänguasjad olid pilkupüüdvad, Niina Dokina on meile viltimistehnikat õpetanud ja tema vaibad ja ehted on alati kaunid, eriti
veel lapitehnikas vaibake Vallitornist. Tänu Aita
Kruusemendile on laskutud lapitehnika saladustesse, mille tõenduseks oli ohtralt toolikatteid, seelikuid, poekotte. Virve Krassi ja Milvi Voltri juhendatud siidimaalingu tulemused hõljusid õrnade
linikutena pakkudes kirevat värviilu. Õmblusringi
juhendajalt Juta Maruselt oli kaunis lapitehnikas
seinavaip. Esimesel päeval külastas näitust ka Leedu Sotsiaaltöötajate Assotsiatsiooni 30-liikmeline
delegatsioon, kes vaatasid huviga meie töid ja nii
mõnigi ese sai uue omaniku. Külalistele esines ansambel „Slavjanuška“, laulis Konstantin Belov ja
tantsis lõbus duo Reet Tammsaar ja Aili Silla.
Sai teoks viimane loeng ja toiduvalmistamine-degusteeerimine Aili Rammoga e-ainete teemal.
Teemal „Paide linna vanad majad ja nende elanikud 1921. aastal“ käis meile rääkimas ja pilte näitamas Ants Relvik. Ootame huviga järge sellele
tänuväärsele tööle.
Meie võimlemisring sai kutse suurele võimlemispeole „Õnnetunne“ Tartusse Tamme staadionile,
saime kaasa võtta veel päevakeskuse tublimaid aktiviste ja nii saime ühe toreda elamuse võrra jälle
rikkamaks.
Seltskonnalauluring võttis oma hooaja kokku väljasõiduga rohelusse Aili Rebase eestvedamisel.
Seekordne hooaeg saab selle kuuga läbi, jääb veel
traditsiooniks kujunenud jaanilõke tehisjärve ääres, kus üritame ka õngitsemise saladusi avastada
– meil ju oma kalanaine Virve Krassi näol olemas!
Kaunist jaaniaega! Juulis puhkame!
Lai tn.33, tel. 53404750, paide@pstk.ee
Tegevusjuhendaja
Maimu Lomp

Üle mitme aasta taastasime sel aastal
toreda traditsiooni koos linnaga ja
korraldasime emadepäeva ühisürituse Paide lasterikastele peredele. Asi
sai alguse juba 1998. aastal kui koos
Taani sõpruslinna Fredensborg-Humlebaeki väikeettevõtjatega moodustasin heategevusliku sihtkapitali nende
perede toetamiseks. Kaasa lõid ka
mitmed Paide linna ettevõtted ning
paljud linnakodanikud. Nii sai koos
linna sotsiaaltöötajatega igal aastal
organiseeritud lasterikastele peredele
emadepäeva pidulik tähistamine. Vahepeal on erinevatel põhjustel sellel
heategevuslikul tegevusel olnud pä-

ris pikk paus. Aga tookord hangitud
rahade jääk pole kuhugile kadunud,
vaid kenasti alles ja teeninud pangas
intresse. Alates 2005. aastast ühinesime SA-ga Järvamaa Kogukonnafond,
sest suuremat rahamassi on alati parem panna lisa teenima, lisaks on fond
kantud tulumaksusoodustust saavate
asutuste nimekirja.
Tänavu mais olid pered kutsutud Paide Plazasse pidulikule lõunasöögile.
Külla tulid ka Piip ja Tuut ning nalja
sai nabani.
Andres Jalak
Lasterikaste perede sihtkapitali
eestvedaja

Paide Kauneim Koer 2017
Järjekordne, juba seitsmes ettevõtmine meie neljajalgsetele sõpradele,
koertele ja nende peremeestele on tulemas käesoleval suvel, 15.juulil Paide
tehisjärve ääres. Kutsume kõiki koerte
omanikke selles osalema!
Paide Kauneima Koera konkurss
(match chow) on mitteametlik, meelelahutuslik
koerte näitus, kus võivad osaleda kõik
segaverelised kodukoerad ja tõukoerad, kes on kliiniliselt terved ning marutaudi vastu vaktsineeritud.
Koer võiks esinemisele tulles osata
soovitatavalt rihma otsas kõndida ja
seista käskluse peale paigal. Koer ei
tohiks olla agressiivne ega valmistada
ohtu teistele koertele ja inimestele.
Koerte puhul hinnatakse konkursil
peale välimise korrasoleku ka meeldivust, looma eripära, koera hooldust
ja suhtumist oma peremehesse. Täis-

kasvanud koera vanus ja suurus ei ole
valimisel määrav.
Segaverelisi ja tõukoeri hinnatakse
eraldi ning nende kohta peetakse eraldi arvestust.
„Kauneim Segavereline Koer 2017” ja
„Kauneim Tõukoer 2017” tiitli võitjaid autasustatakse meelispala ja rosetiga. Edasi valitakse kahe grupi esimeseks tulnud koerast „Paide Kauneim
Koer 2017“. Kõik osalevad koerad
saavad omale maitsva meene.
Seitsmendad võistlused toimuvad
koos Süda-Eesti järvepäeva üritustega. Aktiivset registreerimist alustame
01. juunist. Match chow raames toimuvad ka Paide koertekooli etteastumised.
Täpsem teave: Paide linna loomaarst
Raivo Raja raivo.raja@mail.ee,
Paide loomakliiniku tel 5209089 või
Aili Pärtel, tel 5119978.

FC Paide alustas 20.05 Suure-Jaanis ENMV 2017 U-9 vanuseklassis hooaega kolme võiduga
(alistati SK Suure-Jaani United,
Paide LM/Koeru ja Paide LM/
Türi) ning ühe kaotusega (FC Kuressaarele). Suured tänud vastastele sitkete ja õpetlike mängude
eest! Suur tänu ka oma poistele,
väga tublid olite!
Veiko Kurim
FC Paide U-9

Paide linnastaadionil
16.06 kell 19:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia,
17.06 kell 15:00 III.E liiga: Paide LM III - JK Väätsa Vald
21.06 kell 19:00 Tipneri karikavõistlused: Paide Linnameeskond - FC Hiiu United
22.06 kell 19:30 Tipneri karikavõistlused: Paide LM III - Pärnu JK Poseidon II
30.06 kell 19:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik
01.07 kell 16:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Viimsi JK
12.07 kell 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Tartu Tammeka U21
19.07 kell 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Nõmme Kalju FC U21
22.07 kell 19:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Sillamäe Kalev
29.07 kell 19:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Nõmme Kalju FC
31.07 kell 19:00 Jalgpalli III.E liiga: Paide LM III - Raasiku FC Joker II
06.08 kell 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Viimsi JK
11.08 kell 19:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans
13.08 kell 17:00 III.E liiga: Paide LM III - FCI Tallinn III
20.08 kell 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Vändra JK Vaprus
21.08 kell 18:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - FCI Tallinn
25.08 kell 18:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka
Kunstmurustaadionil
17.06 kell 11:00 U17 Esiliiga: Paide LM(01) - FC Nõmme United(01)
21.06 kell 19:00 Tipneri karikavõistlused: JK Väätsa Vald – SK Tääksi
12.08 kell 15:00 U12 IV alagrupp: FC Paide(06) - Saku Sporting (06)
24.08 kell 10.00 Vanglateenistuse MV jalgpallis
18.06 kell 11:00 Jalgpalli U9 ENMV turniir
Paide Gümnaasiumi staadionil
03.08 kell 18:00 Järvamaa rattakrossi seeriavõistlus Paide Tehismaastiku terviserajal
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: www.paidesport.ee

Laste jalgpallilaagrid augustis
Paide Linnameeskond korraldab 7.-11. augustini Paides, Türil, Koerus ja Tapal lastele suvised
jalgpallilaagrid. Osaleda saavad 6-12aastased
lapsed, laagri hinnaks on 49 eurot. Osavõtumaks sisaldab treeninguid, lõunasööke,
suupisteid ja Nike`i laagrisärki lapse nimega!
Registreerimise tähtaeg on 1. juuli, registreerimisvormi saab täita Paide Linnameeskonna
koduleheküljel www.paidelinnameeskond.ee.
Lisainfo: info@paidelinnameeskond.ee,
Kert Kütt 56465599,
Viktor Mets 56251081.

Programm
Laagripäevad 7.-10. augustini:
9.45-10.00 laste saabumine
10.30-12.15 esimene treening
12.30-13.30 lõunasöök
14.30-15.45 teine treening
16.30 laagripäeva lõpp
Laagripäev 11. augustil:
15.30-16.45 ühine bussisõit Paidesse
17.00-18.45 mängud ja laagris osalejate
autasustamine
19.00-20.45 Paide LM – Narva Trans
mängu ühisvaatamine

II voor ENMV U-9 (2009 ja nooremad) 18.06 kell 11:00
Paide Gümnaasiumi staadionil
 Paide LM Koeru
Osalejad:
 Pärnu JK Vaprus Kollane  Paide Linnameeskond
 FC Paide
 Pärnu JK II
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Õnnitleme juunikuu sünnipäevalapsi!
Ilse-Axella Roosipõld
Almide Lussmann
Salme Martin		
Miralda Vatsel		
Regina Laasnurm
Hertha Leppik		
Meeta Saarik		
Õie Torm		
Ester Lehiste		
Evald Treier		
Laine Toom		
Aino Raag		
Vilma Lepp 		
Jelena Kask		
Elvi Palang		
Helju Leht		
Endla Kiili		

98
95
94
94
92
92
91
91
90
89
89
89
88
88
88
87
86

Olav Järvel		
Aksel Kuusna		
Aali Ojasoo		
Maks Raudsepp		
Milvi-Evi Frolova		
Jaan Rokk		
Arthur Meier		
Maimu Liplap		
Paul Mihkelev		
Leila-Lallite Sööt		
Maimu Mannus		
Jaan Näppo		
Joann Luha		
Juta Kroonimägi		
Georg Simberg		
Õie-Ursula Ots		
Leo Palloke		

86
85
85
85
85
85
85
85
85
84
84
83
83
83
83
83
83

Adele Ditenberg		
Ülo Põlendik		
Milvi Jallai		
Ilme Somelar		
Lemmi Kõrts		
Aino Põder		
Eevi-Liis Lensmann
Õie Arula		
Üllo Kirss		
Vello Lieberg		
Jüri Väljaots		
Vaike Paara		
Maimu Mugu		
Emma Põldmaa		
Ants Pilve		
Viktor Zolotuhhin
Raivo Runnel		

83
82
82
82
82
82
82
82
81
81
80
80
80
80
80
80
80

Milvi Paemäe		
Virve Laur		
Nadežda Lavruhhina
Aivi Piisner		
Linda Arras		
Aili Koplimäe		
Maie Linkolm		
Ljudmilla Gantšenko
Maia Kõiv 		
Vaike Mikser		
Anni Hendrikson 78
Aili Rammo		
Ülo Valgma		
Ants Hiob		
Irina Zolotuhhina
Toomas Riik		
Aime Vabar		
Tamara Petrova		
Elvi Taalman		

79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
77
77
77
77
77

Helju Veevälja		
76
Velju Rool		
76
Taimi Krass		
76
Koidu Sihvart		
76
Maie Grauberg		
76
Elve Jõgi			75
Vilma Oidermaa		
75
Enno Raudmets		
75
Ekaterina Petrova		
75
Elveera Kraav		
75
Heli Rood		
75
Jüri Tamm		
75

Pansionaat Paide
õnnitleb!
Hertha Leppik		
Alma Luik		
Helene-Marie Müür

92
92
87

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Jete Tõnström		
Reno Javed		
Mirely Metusala
Maron Metusala
Hendrik Koit		
Rebeka Raja		

21.04.2017
02.05.2017
03.05.2017
03.05.2017
17.05.2017
20.05.2017

Üldehitus, katused,
fassaadid ja viimistlustööd.

53 529 476

email: mehitus@gmail.com

Korstnapühkija-pottsepp tuleb 7
päeva nädalas.
Telefon 552 8512.

Paide, Tallinna 46
tel 525 3736, kool@jkhk.ee
Õppekohad asuvad
Paides ja Säreveres
Kutsekeskharidusõpe

Jätkuõpe

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

IT-süsteemide nooremspetsialist 3 a
Puhastus- ja kodumajandus 3 a
Kokk 3 a
Logistiku abi 3 a
Sõiduautotehnik 3 a
Kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitaja 3 a
Ehitusviimistleja 3 a
Teedeehitaja 3 a
Põllumajandustöötaja 3 a 6 k
Hobuhooldaja 3 a

Põhihariduse baasil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tegevusjuhendaja 1 a (töökogemus)
Hooldustöötaja 2 a
Laotöötaja 1 a 6 k
Müürsepp 1 a 6 k
Pottsepp-sell 6 k
Plaatija 6 k
Puhastusteenindaja 1 a
Kalakasvataja 1 a
Müüja-klienditeenindaja 1 a
Hobuhooldaja 2 a
Põllumajandustöötaja 1 a: taimekasvataja,
veisekasvataja, linnukasvataja, karuslooma- ja
küülikukasvataja, lamba- ja kitsekasvataja

Suvine põhivastuvõtt 5. juuni – 15. august.

Puhastusteenindaja-juhendaja 6 k
Puhastustööde juht 6 k
Laohoidja 6 k
Biogaasijaama operaator 1 a
Põllumajandustootja 6 k:
taimekasvatus-, veisekasvatus-,
hobusekasvatus-, küüliku- ja
karusloomakasvatus-,
linnukasvatus-, lamba- ja
kitsekasvatusspetsialist

Keskhariduse baasil
•
•
•
•
•

Veekäitlusoperaator 2 a
Müügikorraldaja 2 a
Veokorraldaja 1 a 6 k
Loomaarsti abiline 1 a 6 k
Tegevusjuhendaja 1 a

Põhihariduse nõudeta
•
•
•
•
•

IT-tugiisik 1 a
Puhastusteenindaja 1 a
Abikokk 1 a
Sisetööde elektrik 1 a 6 k
Teetöömasinate juht 6 k

Võimalus esitada avaldusi ja saata dokumente veebikeskkonnas.

www.jkhk.ee

