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Linnaleht
Linnavolikogu ja linnavalitsuse infoleht

Paide linna tänusüdamed
2017
Vilina Hange - pikaaegse ja südamega tehtud töö eest Paide linnavolikogus
Kersti Laastau - panuse eest Paide haridusellu ja südamega tehtud töö eest
Paide Ühisgümnaasiumis
Sirje Grauberg - pühendunud töö eest Paide linna lastele muusikahariduse
andmisel
Ain-Alar Juhanson - kodulinna südames hoidmise eest ja panuse eest
Paide spordiellu

Paide linna tänukirjad
2017
Tiiu Saarist – fotonäituse Eesti 100 - Soome 100 korraldamise eest
Anneli Suits – arvamuspäevade korraldamise eest
Barbi Valdmann - erivajadustega laste vanemate nõustamise ja koolitamise eest
Paula Kivimäe – Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse läbiviimise eest
Sabine Krais – Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertaktuse läbiviimise eest
Martha-Beryl Grauberg – abi eest kultuuriürituste korraldamisel
Priit Jõesaar – noortele video-ja filmikoolituse läbiviimise eest
Maiko Kesküla –hariduse mõttekoja eestvedamise eest
Egon Oraste - spordi mõttekoja eestvedamise eest
Anni Alev –sotsiaalvaldkonna mõttekoja eestvedamise eest
Kurt Johan Eduard Ehrnsten – ettevõtluse mõttekoja eestvedamise eest
Rainer Eidemiller –linnaruumi mõttekoja eestvedamise ja
Paide linna ajalooraamatu väljaandmise eest
Aivar Mäe –kultuuri mõttekoja eestvedamise eest
Margit Udam – noorsootöö mõttekoja eestvedamise eest
Elo Kiivet – Keskväljaku ruumieksperimendi läbiviimise eest
Veiko Tihemets – võrkpallielu edendamise eest
MTÜ PaideLaste Heaks – vanemliku hooleta lastega tegelemise eest
Riin Luks – noorteprojektide juhtimise eest
Ingrid Meltsas – pikaaegse kohusetundliku töö eest Järvamaa Keskraamatukogus
Siiri Muru – südamega tehtud töö eest Järvamaa Keskraamatukogus
Marje Tänav –pikaaegse ja tulemusliku töö eest Paide Ühisgümnaasiumis
Kairit Wirth – pikaaegse ja tulemusliku töö eest Paide Gümnaasiumis
Marit Leppoja – pikaaegse kohusetundliku töö eest vanemliku hooleta laste
kasvatamisel
Anne Pleesi – hoole ja armastusega tehtud töö eest Sookure lasteaias
Hele Juhanson – pikaaegse kohusetundliku töö eest Paide Kultuurikeskuses
Malle Kera –lastes loovuse ja kunstiarmastuse kasvatamise eest
Astrid Sild – pikaaegse ja tulemusliku töö eest Paide Muusikakoolis
Ahto Tanner – Paide linna ajalooraamatu kujundamise eest
Allan Palmiste – tehismaastiku suusa –ja rattaraja projekti koostamise ja
elluviimise eest
Tiit Kanne – Keskväljaku ruumieksperimendi läbiviimise eest
Indrek Kuuse - Keskväljaku ruumieksperimendi läbiviimise eest
Paide vald –edukate ühinemisläbirääkimiste tulemuse eest
Roosna-Alliku vald –edukate ühinemisläbirääkimiste tulemuste eest
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Paide ettevõtluskonkursi tulemused 2017
Paide parim ettevõte 2017 - Järva Tarbijate Ühistu (selgus eelmise aasta majandustulemuste põhjal)
Paide parim toetaja 2017 - OÜ PMT
On kaasa aidanud kaasa mitme kunstinäituse korraldamisel. 2016. aastal valmistas
kunstnikele avatud pingi mälestustahvlite metallosad. Paide Masinatehas oli kõige
suurem toetaja Paide Kultuurikeskuse klaveri renoveerimisel ning on Tooliklubi liige.
Paide parim kohalik toode või teenus 2017 - AS Euroleib Marta Pagari tooted
Esitaja kirjeldus: “Väga maitsvad tooted, hoole ja armastusega tehtud.
Paide maine kujundaja.”
Paide parima teeninduskultuuriga ettevõte 2017 - Amserv Grupi AS Paide esindus
Esitaja kirjeldus: “Amserv Paide müügisalongis on alati väga sõbralik ja suurepärane teenindus. Samuti on väga meeldiv sealt ka
teenust tellida, broneerimine on lihtne, teenindajad suhtlevad
meeldivalt, ooteaja sisustamiseks pakutakse kliendile kohvi, võimalust televiisorit vaadata või ajalehti lugeda.”
Paide parim tööandja 2017 - AS Comfort AE ja OÜ Tafrix
Kokku esitati konkursile 12 erinevat ettevõtet. Lisaks nimetatutele veel
ka OÜ Espak Paide, OÜ Õlitäht, OÜ Luutar, OÜ Nurgapealne – Kreisi Trahter, PISI Kohvimaja, OÜ Caserta Invest - Sireli Lillesalong ja AS Järvamaa
Haigla.

Soo tänava lapsed saavad rõõmustada – uus mänguväljak on avatud! Foto: Maarit Nõmm

Paide sai jalgratta
hoolduspuki
Paide E-Piim spordihalli ette paigaldati jalgratta hoolduspukk, kus saab teha
kõiki kiireloomulisi remonditöid. Olemas on ketivõti, kodaravõti, kummiheeblid, kuuskantvõtmed, pedaalivõti
ja koonusevõtmed.
Hoolduspuki paigaldas Mäo ettevõte
SPEQ OÜ.
Hoolduspukk on kasutamiseks tasuta.

Paide linna ajaloost on
ilmunud üle pika aja põhjalik
ajalooraamat. Suur osa on
pühendatud linna
16.-18. sajandi eluolule, lisaks hulk
olulisemaid Paide linna kaarte ja
dokumente.
Väljaandja on Ühendus
Weissenstein, koostas Kalle Kroon.
Raamatu leiab Ajakeskusest
Wittenstein, Wabalinna majast,
Paide raekojast, Järvamaa
Turismiinfokeskusest ja mujalt.
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Paide linnavolikogu
21.09.2017 istungi
kokkuvõte
Võttis vastu Paide linna 2017. aasta 2. lisaeelarve mahus
12 239,00 eurot
 Kinnitas Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku
valla ühinemisel moodustuva Paide linna ametiasutuse, nimetusega Paide Linnavalitsus
 Algatas Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu ja jättis algatamata detailplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel
eeldatavalt olulist keskkonnamõju. Detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Paide linna kodulehel paide.kovtp.ee/detailplaneeringud
Aasa tn 9, Aasa tn 11, Aasa tn 13 ja Aasa tn 15 kortermajadel, Aasa tn 4 ja Aasa tn 17 garaažide kinnistute
ning Paadi alajaama kinnistul puudub juurdepääs
avalikult teelt ning juurdepääsuks kasutatakse teiste
kortermajade kinnistuid. Aasa tänava piirkonnas on
probleeme sademevee ärajuhtimisega ning kinnistute vahele jääva reformimata riigimaa hooldamisega.
Liikluskorralduslikud probleemid saaks lahendada Aasa tänava pikenduse rajamisega. Aasa tänava
pikendust ei ole kavandatud kehtivas Paide linna
üldplaneeringus ning seetõttu on uue tänava(osa)
kavandamisel tegemist üldplaneeringu muutmisega.
Üldplaneeringu muutmiseks tuleb koostada üldplaneeringut muutev detailplaneering.
 Otsustas esitada Vabariigi Valitsusele taotluse Paide linnas asuva hoonestamata kinnistu, aadressiga
Ruubassaare tee 7, jagamiseks vastavalt Tuulekaru
OÜ 27.06.2017 koostatud „Mündi ja Raudtee tänava
rekonstrueerimine“ eskiisprojekti krundijaotuskava
plaanilahendusele ja ligikaudu 515 m² suuruse kinnistuosa tasuta otsustuskorras võõrandamiseks Paide linnale.
 Volitas Paide linna huvihariduse ja huvitegevuse
kava koostamine, kavas muudatuste tegemine ja tulemuste edastamine Paide Linnavalitsusele.
 Volitas Paide linna üldhariduskoolides haridus– ja
teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevate koolivaheaegade kehtestamine Paide Linnavalitsusele.
 Otsustas võtta pikaajalise kohustuse ja garanteerida
Paide Täiskasvanute Keskkooli täiskasvanute võtmepädevuse arendamise projektide elluviimist aastatel
2017-2019.
 Kinnitas 12. septembril 2017 korraldatud kirjaliku enampakkumise tulemuse, mille alusel sai Paide
linnas, Kaevu tn 6 kinnistu ostuõiguse OÜ Arieks
Teenindus hinnaga 7 272 eurot.

TEADE!

Paide Linnavalitsus lõpetas 11. septembri 2017 korraldusega nr 377 Paide linnas Tallinna tn 28 ja Tallinna tn 32a kinnistute ning neist Laia tänava poole
jääva reformimata riigimaa detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu koostamise lõpetamist
taotles kinnisasja omanikuna Metsamaahalduse AS,
kes ei soovi detailplaneeringu menetlemist jätkata.

TEADE!

Head Silvi Arpo patsiendid! Seoses dr Arpo siirdumisega pensionile teenindab tema praeguseid
patsiente alates 1. novembrist 2017 Paide Arst OÜ
aadressil Vee tänav 6.

HEAD INIMESED!
PAIDE LINNAVALITSUS OOTAB
PAKKUMISI PAIDE LINNA
JÕULUKUUSE LEIDMISEKS!
Kuusk peab olema üle
16 m kõrge, kauni ühtlase
võraga ja kasvama
transpordile ligipääsetavas
kohas.
Helistada tel 516 9959,
383 8633, 383 8600

Paide Linnavolikogu valimiseks valimistoimingud ja
tähtajad
 5.-11. oktoobril 2017 kella 18.00 - elektrooniline hääletamine
 9.-11. oktoobril 2017 kella 12.00-20.00 - eelhääletamine kõikides valimisjaoskondades
 Valimispäeval, 15. oktoobril 2017 kella 9.0020.00 - hääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas
Valimisjaoskonnad Paide linnas
 valimisjaoskond nr 1 - Keskväljak 14, Paide
linn, Järva maakond (Paide raekoda)
Komisjoni esimees Tiina Kivila, tel 5887 3425
 valimisjaoskond nr 2 - Pärnu tn 18, Paide
linn, Järva maakond (Paide Kultuurikeskus).
Valimisjaoskonnas nr 2 saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed Paide linnas on

rahvastikuregistrisse kantud linna täpsusega ja
valijad, kes hääletavad väljaspool oma elukohajärgset jaoskonda.
Komisjoni esimees Tiiu Ülessaar, tel 5887 3435
 valimisjaoskond nr 3 - Lai tn 33, Paide linn,
Järva maakond (Järvamaa Keskraamatukogu)
Komisjoni esimees Merle Rüütel, tel 5887 3440
Kui te ei saa terviseseisundi või muu mõjuva
põhjuse tõttu hääletada valimispäeval hääletamisruumis, võite taotleda hääletamist kodus.
Kodus hääletamiseks tuleb esitada Paide Linnavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjalik taotlus.
Taotluses tuleb märkida kodus hääletamise
taotlemise põhjus. Kodus hääletamise kirjalik

taotlus saadetakse Paide Linnavalitsuse või valija elukohajärgse jaoskonnakomisjoni aadressil või toimetatakse kohale muul viisil.
Kodus hääletamise taotluse võite esitada valimispäeval ka telefoni teel elukohajärgsele jaoskonnakomisjonile kella 9.00-st kuni 14.00-ni.
Jaoskonnakomisjon registreerib taotluse.
Paide linna valimiskomisjoni asukoht on Paide raekojas Keskväljak 14. Valimiskomisjoni
esimees on Karin Tenisson-Alev (tel 509 8513,
karin.tenisson-alev@paide.ee).
Hääletamistulemused teeb linna valimiskomisjon avaliku hääletamissedelite ülelugemise teel kindlaks 16. oktoobril kell 10.00
Paide raekojas.

Süda tuksub täistuuril

U

nine väikelinn, mida Paide kohta vahel öeldakse, on sageli halva kõlaga,
sest see tähendab tavapärases mõistes
igavust, tühjust ja hallust. Aga kui keerata
oma nõrkus tugevuseks - unine väikelinn on
paljude lasteraamatute keskmeks kui idülliline
keskkond, kuhu tegelased on elama pandud.
Kes meist ei tahaks elada Astrid Lindgreni loodud Bullerby külas, mille lugusid naudime vahest siiamaani. Bullerby prototüüp Vimmerby
on väike Paide moodi linnake Rootsis, elanikkegi vaid veidi vähem kui Paides.
Möödunud suvi oli Paides kõike muud kui
unine - alates Keskväljaku osalisest sulgemisest
kuni Arvamusfestivali lõpetanud tuuleiilideni
välja. Linnaväljaku avamine inimestele oli eksperiment, mis tõestas, et Paide on seesmiselt
alati headeks muutusteks valmis, vahel tuleb
üksnes natuke hoogu anda ja tagant lükata.
Suvine linnaruumi eksperiment oli samm lähemale sellele unise väikelinna idüllile Vimmerby linnas - ka seal on linna keskne väljak
ümbritsetud hoonetest ning keskel jalakäijate
ala oma kohvikute ja muude äridega. Paide linnaruumi eksperiment oleks võinud ka olemata
olla ning mitte midagi poleks juhtunud. Nüüd
saime aga anda linlastele võimaluse näidata,
kui väga oleks vaja inimsõbralikku ja avatud
linnasüdant. Eksperimenteerides saabki elu
paremaks teha.
Mitte keegi teine peale meie endi seda teha ei
saa.
Et oma unist väikelinna vürtsitada, selleks vajamegi rohkem sarnaseid hullumeelseid ideid
ja heas mõttes veel hullumeelsemaid inimesi,
kes need unistused ellu viivad. Ka Paide teater
oli veel mõnda aega tagasi utoopia või mõttelend kosmosest.

Kui selline on unine väikelinn, siis sellises
linnas ma tahangi elada.
Paide linn on meie nägu. Nii nagu me ise seda
näeme, näevad ka teised. Paidest võib maalida
pildi kui kõige nõrgemast ja väiksemast linnast
Eestis. Paidest aga saab mõelda ka kui kõige
ilusamast ja paremast linnast. Ka oma kodu
meeldib meile isegi siis, kui trepp naksub ja
tapeet on pleekinud. Kui kodu on Paides, siis
Paide on kodu.
Kuid kas omavalitsuse võimekuses saab määravaks ainult inimeste arv suurendades seda
pelgalt omavalitsusi ühendades? Või tasub
mõelda suurelt ja rõhuda meie kvaliteetsele
kogukonnale, mida aeg ja arvukad ettevõtmised on juba tõestanud. Midagi pole mõtet teha
lihtsalt numbri pärast.
Eelistan kindlasti seda teist varianti – ühised
ja ühiselt ettevõetud projektid ja tegemised on
selle parimaks näiteks ning meie tugevuseks.
Et elu ei kipu halliks ega uniseks ka järgmisel
aastal, siis olgu siin nimetatud mõned suuremad plaanid linnavalitsuses 2018. aastaks:
 Mündi tee ja Raudtee tänava remont koos
kergliiklustee ja valgustusega
 Tallinna tänava ja kõnnitee rekonstrueerimine koos sadeveesüsteemi väljaehitamisega
 Viimaste kilomeetrite kruusateede tolmuvabaks muutmine
 Paide linnateatri asutamine
 Lembitu pargi kõnniteede remondi jätkamine
 Kultuurikeskuse renoveerimine
 Sookure lasteaia keldrikorruse remont
 100 tamme allee
 Haljasalade ja parkide kaardistamine ja analüüs
 Põhikooli hoone ehitamine

Paide linna neli aastat

H

ead Paide inimesed! Paide linnavolikogu 8.koosseis on oma nelja-aastase
tööperioodi lõpetanud. Alustasime 2013.
aasta oktoobris ning viimase istungi pidasime
nüüd septembris. Nelja aasta jooksul on Paide
linnapilt muutunud oluliselt. Nimetan ära olulisemad teod.
Alustasime omavalitsusreformiga ning sõbralikus koostöös viisime läbirääkimised eduka
lõpuni. Alustasime koolivõrgu ümberkorraldamisega, selle tulemusel alustab Paides 2018.
aasta sügisel kaks põhikooli ning gümnaasiumiharidust andev riigigümnaasium. Valminud
on uue põhikooli hoone projekt, ehituseks
läheb järgmise aasta suvel. Riigigümnaasiumi
ümber on käinud tuliseid vaidlusi ja võetud
äkk-kurve, kuid tänase seisuga on läinud väga
hästi ning võime peagi oma noori näha Posti
12 majas akadeemilist gümnaasiumiharidust
omandamas.
Meil on tänu Paide Vesi AS-ile uue reoveepuhastusjaam ning tänu SA Paide Haldus kaasaegne tänavavalgustus.
Sookure lasteaia õueala on kaasajastatud ning
rajatud õuesõppepaviljon. Heas koostöös kultuuriministeeriumiga renoveerime jube mitmendat aastat Paide Kultuurikeskust, mis on
saanud ilusad esinejate- ja administratiivruumid. Lisaks tegutseb juba mitmendat aastat

3D-kino, on uus stiilne kohvik ning saalis on
uus valguspark ja kardinasüsteem. Teoksil on
Paide oma linnateatri loomine, mis oma esimesi samme teeb juba sel sügisel.
Noortele valmis uus ja kauaoodatud skatepark.
Paide linna juubeliaastal rajasime Pärdi muusikaaia, mis valiti Järvamaa aasta teoks. Lembitu
park on saanud uue purskkaevu, mänguväljaku, pingid ja kõnniteed. Sellest suvest on meil
uus lipuväljak ning toredad ajaloolised maalingud hoonete seintel.
OÜ Elamuhoolduse müüsime erakätesse, see
otsus on tänaseks ennast väga hästi õigustanud.
Riigiga koostöös on valminud meil ka uus kena
perekodu, mille saamine Paidesse tuli läbi õnneliku juhuse ning mida linnavalitsus oskas
operatiivselt ära kasutada.
Lai 33 katus, kus asub raamatukogu on midagi,
mis silmaga ei näe, kuid selle rekonstrueerimine on olnud üks olulisemaid investeeringuid
meie hoonetesse, samuti ujula katus, mis sel
sügisel vahetusse läks.
Koostöös Järvamaa Haiglaga oleme teinud ettevalmistusi esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks, mis ehitatakse praegusele muruplatsile
haigla kõrval.
Loomulikult oleme panustanud teedesse – toetusrahade eest oleme rekonstrueerinud Tööstuse ja Pärnuvälja tänava, kohe lõppeb Pärnu

Järgmisest aastast jätkame kolmekesi koos.
Ühineva omavalitsuse eelarve prognoositav
maht on üle 16 miljoni euro ning netovõlakoormus 48%. Meie koostöölepingus on märgitud, et aastani 2021 kulub investeeringuteks
17,2 miljonit eurot, mis sisaldab töid tänavavalgustusest maapiirkondades uue põhikooli
hoone ehituseni linnas.
Paide sai äsja 726-aastaseks. Loodan, et ühise
asja ajamine siin paepinnasel maa-alal jätkub
ning Eestimaa süda tuksub ka järgmised 700
aastat!
Siret Pihelgas
Linnapea

Paide linnapea Siret Pihelgas ja linnavolikogu
esimees Peeter Saldre tänavad kõiki hea koostöö
eest viimasel kahel ja poolel aastal Paide linnas!

tänava ja kõnnitee taastusremont. Kõnniteid
on rekonstrueeritud Keskväljaku ümbruses,
Tallinna ja Pikal tänaval, Mündi ja Raudtee tänaval. Lisaks on eelmisel sügisel valminud uus
kergliiklustee-jupp Reopallu, mis on tänaseks
palju head vastukaja pälvinud. Samuti on linn
panustanud palju kruusateede tolmuvabaks
muutmisse – järgmisesse aastasse jäävad vaid
viimased teelõigud, pärast mida saab öelda, et
kõik Paide linna teed on tolmuvabad.
Töös on praegu ka matkaraja ettevalmistus
ning tehismaastiku terviseraja loomine vanale
prügilale, juba treenivad meie inimesed Paide
tehisjärve äärsel välijõusaalil.
Kehtestasime huvihariduse ja lasteaia kohatasu
maksusoodustuse ning kaotasime koolilõuna
omaosaluse.
Olgugi, et need neli aastat on olnud mitmel ajahetkel keerulised ning pinge on kasvanud kohati üle pea, hindan Paide linnavolikogu tööd
tulemuslikuks ja konstruktiivseks. Olulistel
hetkedel oleme olnud kõik ühise asja eest väljas ning tegutsenud kui üks mees. Tänan kõiki
volinikke ja komisjonide liikmeid tehtud töö
eest, samuti linnaelanikke, kes meie tegemistele on kaasa elanud, tänu teile on Paide linn
head sammud parema elu poole astunud!
Peeter Saldre
Paide linnavolikogu esimees
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Paides algab sügisene leerikursus
EELK Paide Püha Risti koguduses algab oktoobris
sügisene leerikursus. Oodatud on kõik, kes soovivad õppida tundma Jumalat, palveid, elu mõtet ja
oma tõelist eesmärki, omandada teadmisi hea ja
kurja, rõõmu ja kannatuste kohta. Leerikursuse
lõppedes on võimalus ristimise ja leeriõnnistamise
läbi kogudusega liituda ning osa saada kiriklikest
talitustest.
Lähemat infot saab Paide Püha Risti koguduse
diakonilt Jaanus Tammistelt telefonil 514 1486 või
e-maili teel:
jaanus.tammiste@eelk.ee

Kaugkütte ehitustöödest ja
liitumisvõimalustest Paide linnas
Tarmo Vaher
AS Paide Vesi
juhatuse liige
Kindlasti on paljud linnakodanikud
märganud, et lisaks linnas toimuvatele ulatuslikele
teetöödele on linnapilti tekkinud ladustatud
torude virnad ja mitmes piirkonnas teostatakse kaevetöid.
AS Paide Vesi Paide linna soojatrasside omanikuna teostab Paide linnas Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist saadud toetuse abil projekti
„Paide linna kaugküttetorustike rekonstrueerimine ja rajamine“.
Põhiliselt rekonstrueeritakse vanad amortiseerunud ja suurte lekkeriskidega kaugküttetorustike lõigud, kuid projektiga ehitatakse välja ka
üks uus lõik kaugküttetrassi Luige tänaval.

Rohkem uusi lõike selle projekti raames ei rajata.
Mitmed kinnistuomanikud on tööde toimumise ajal huvi tundnud, kas ja kuidas oleks võimalik kaugküttega liituda.
Kehtivast Kaugkütteseadusest lähtuvalt tuleb
oma soovist teada anda võrguettevõtjale, kellel
on kohustus võrgu tehniliste võimaluste piires
ühendada võrguga kõik võrguettevõtja võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud
isikute tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata
ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.
Sama seaduse §11 alusel sõlmivad võrguettevõtja ja võrguga ühendatava tarbijapaigaldise
omanik või valdaja võrguga liitumiseks kirjaliku liitumislepingu.
Lepingus määratakse muu hulgas kindlaks:
1) liitumispunkt; (üldjuhul hoones, elamus
väljaehitatud soojasõlm)

Hingedepäeva kontsert Paide
Püha Risti kirikus
Kontsert toimub 2.11. Esineb kammerkoor
Studium Vocale Tallinnast. Uksed avatakse
kell 17.00. Võimalus süüdata küünal lahkunute
mälestuseks. Kontserdi algus kell 18.00. Kammerkoor
Studium Vocale esitab nii vaimulikku kui ka ilmalikku muusikat: nii klassikat kui kaasaegset,
Eesti ja välisautorite heliloomingut. Kammerkoor on ette kandnud mitmeid suurvorme koostöös üle-Eestilise Noorte Sümfooniaorkestriga ja
Eesti parimate solistidega (Uku Joller, Pirjo Püvi, Kaire Vilgats, Lea Liitmaa jt).
Koorilt on ilmunud kaks CD-plaati.

2) mõõtesüsteemi asukoht;
3) võrgu teeninduspiir;
4) liitumistasu suurus;
5) liitumise tehnilised tingimused;
6) lepingu täitmise tähtaeg.
§12 alusel on võrguettevõtjal õigus võtta võrguga liitujalt põhjendatud liitumistasu millega
oleks kaetud:
• tehtud investeeringute katmine;
• keskkonnanõuete täitmine;
• kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
• põhjendatud tulukus.
Liitumistasu suuruse arvutab võrguettevõtja.
Luige tänava kinnistuomanikud on juba aastaid tundnud huvi kaugküttega liitumise vastu ja sellest ka võrguettevõttele teada andnud,
mistõttu osutus võimalikuks ehitustööd projekti sisse planeerida.

Paide linnas on võrguettevõtteks Enefit Taastuvenergia OÜ (endine OÜ Pogi), kes omab
kõige täpsemat ülevaadet soojatrasside tehnilisest seisukorrast. Kõigil kaugküttest huvitatud kinnistuomanikel tuleb kontakteeruda
võrguettevõttega ja oma soovist aegsasti sinna
teada anda, et tööde planeerimisel nendega
arvestada saaks. Sedasi on võimalik uute liitumispunktide ehitamiseks planeerida tehtavaid
töid ja selleks kuluvaid ressursse.
Kuna soojatorustike ehitus ja rekonstrueerimistööd on kulukad, tehakse ulatuslikumad
tööd enamasti abirahadega. Rahastustaotluse
koostamisel peavad aga kavandatavad tööd
ja nende maht täpselt teada olema ja projekti
elluviimise raames selliseid muudatusi enam
teha ei saa.

Hea erakinnistu omanik! Sõlmi pakendite sorteerimiseks ja tasuta
äraveoks leping!

P

akendikott on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas
kulutusi olmejäätmete äraveoks. Tootjavastusorganisatsioon koostöös oma partneritega pakub tasuta pakendikotte ka
Paide ja Türi eramajadele.
Pakendijäätmed moodustavad hinnanguliselt
umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht
ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda kogutud
pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja
nendest valmistatakse uusi tooteid.
Väätsa Prügila sõlmib iga kliendiga tasuta teenuse lepingu, millega pannakse paika teenuse
osutamise aadress, koti asukoht ja vahetuskoti
jätmise koht. Pakendikoti äravedu toimub ühel
konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant,
paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse
uus tühi 150-liitrine kollane kilekott.
Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale,
näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning

graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära.
Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist,
plastist, klaasist ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid,
plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt.
NB! Pakendikotti tohib panna ainult pakendeid. Kui kokkulepitud päeval toimub tühisõit
või pakendikotti on pandud olmeprügi, tuleb
tasuda 3 eurot ja 77 senti.
Pakendikoti teenuse tellimiseks palun võtke
ühendust AS Väätsa Prügila telefonil 3840111
või e-meilil info@prygila.ee või täitke liitumisankeet Tootjavastutusorganisatsiooni kodulehel www.tvo.ee
Millised metallpakendid sobivad pakendikotti?
Alumiiniumist ja muust metallist joogipurgid,
toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning
metallkorgid, puhtad konservkarbid ja muud
puhtad metallpakendid.
Millised ei sobi?
Ohtlike ainete pakendid (nt. liimi-, värvi- ja

lahustitepakendid) ning aerosoolpakendid (nt.
õhuvärskendaja, juukselaki või vahukoorepakendid).
Millised plastpakendid sobivad?
Plastist joogipudeli ja kanistrid, puhtad jogurtitopsid ja võikarbid, puhtad õli-, ketšupi- ja
majoneesipurgid, puhtad kosmeetika ja hooldustoodete pakendid (nt. šampoonipudelid),
puhtad plastkarbid (nt. salatikarbid), puhtad
ja tühjad kilekotid ning muud plastkotid (nt.
suured suhkrukotid) ning muud puhtad plastpakendid.
Millised ei sobi?
Plastist mänguasjad, kummist tooted, ohtlike
ainete pakendid ning kasutatud märkmikud ja
nende kaaned.
Millised klaaspakendid sobivad pakendikotti?
Värvitust ja värvilisest klaasist pudelid ja purgid (sh puhtad siirupi- ja õlipudelid) ning
muud puhtad klaaspakendid.
Millised ei sobi?
Akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid ja päevavalguslambid, peegelklaas, ohtlike ainete pakendid (nt lahustite pudelid), klaasist ja keraamikast nõud ja potid.
Millised tetrapakendid sobivad?

Tühjad ja puhtad tetrapakendid (nt piima-, jogurti- ja mahlapakendid) ning muud tühjad ja
puhtad tetrapakendid.
Millised ei sobi?
Määrdunud ja pooleldi täidetud tetrapakendid.
Kuidas pakendikoti teenus toimib?
Pane puhtad pakendijäätmed vastavalt sorteerimisjuhendile pakendikottidesse ning aset
kotid prügikasti kõrvale või muule nähtavale
kohale. Kottide äravedu toimub vastavalt graafikule ning täidetud kottide asemele jäetakse
uued tühjad kotid.
Paide linnavalitsus

Järvamaa Noorte Tugila ja MTÜ Eesti Noored Talendid viivad läbi
Paide Avatud Noortekeskuses õpitubade sarja tüdrukutele.

Osalejad saavad kõike ise proovida ja läbi teha. Lisaks juhendajalt personaalne ja vahetu tagasiside. Töötubasid
viivad läbi oma ala asjatundjad, külalisetena löövad kaasa noored, kes moe- ja ilumaailmas on juba mõndagi kogenud. Töötoad toimuvad üks kord kuus ning kestavad korraga ca 2,5 - 3 tundi.

Töötuba: „Sina oled parim kunst, mis planeet
Maaga on juhtunud.”
Riietu nii, et näha välja isikupärane ja stiilne, kulutamata selleks palju raha?!
Eluviis ja toitumine, kehakeel ja suhtlemine.

Milline on sobiv meik päevaks kooli või hoopis
töövestlusele? Jpm.
Esimene kohtumine toimub 26. oktoobril, kell
17.00 Paide Avatud Noortekeskuses
Oodatud on neiud vanuses 15-26 eluaastat.

Registreeru noortekeskuses või fb-s. tel 56891501
Reima Nõmmik, Noorte Tugila noorsootöötaja
Kiirusta registreerimisega, sest osalejate arv on
piiratud!
Tule ja õpi läbi isikliku kogemuse!

Noorte Tugila on osa Euroopa algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärk on aidata töö kaotanud või koolist lahkunud noortel naasta võimalikult kiiresti ühiskonnaellu.
Noortekeskuste programmi Noorte Tugila tegevusi rahastatakse haridus-ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsotöö Keskuse elluviidava ESFi kaasrahastatud programmi,,Tõrjutusriskis
noorte kaasamine ja tööhõivevalmiduse parandamine” raames. Noorte Tugila programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
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04.11 kell 19 Teater POINT Tõnis Niinemets power-up comedy 2.0
„Homme on täna“. Pilet 14,90€/16,90€
10.10 kell 19 Eesti Kontsert – „Hiina klasLudwig van Beethoven Klaveritrio nr 3 c-moll,
06.11 kell 19 Rakvere Teater
sikatähed“. Pantoum Piano Quartet (Hiina)
op 1 nr 3, Franz Schubert Klaveritrio nr 2
„Ükssarvikute farm“. Pilet 13/15€
Jiaqi Lu, Wang Bo-Chun, Pan Zheyu, Pan Wen Es-duur, op. 100
10.11 kell 19 Valgevene ansambli
Kavas Gabriel Fauré Klaverikvartett nr 1 ning Esitavad Mari Poll–viiul, Henry David
The Russian Song kontsert
hiina muusika. Pilet 6/8€
Varema -tšello, Mihkel Poll – klaver. Pilet 5€
„Viimsed reliikviad“. Pilet 7/10€, kohvikus
11.10 kell 18 Salsa algkursuse proovitrenn
22.10 kell 16 Eesti Rahvatantsuansamblite
10-11.11 Järvamaa Mess
12.10 kell 10-15.30 Doonoripäev
Liidu kontsert „Mosaiik“. Pilet 7€
11.11 kell 19 Kontsertsari „Kohtumised
12.10 kell 19 Kuressaare Linnateater „Paljas- 24.10 kell 10-10.30 Toidulisandite müük
laval“ – Ansambel Nevesis. Pilet 7€ eelmüüjalgne Debora“. Osades: Piret Rauk, Merilin
24.10 kell 19 Eesti Kontsert – Muusika
gist, samal päeval 10€
Kirbits, Andres Raag (Tallinna Linnateater),
Eestimaale klaverikontsert „Tähistaevas“.
12.11 kell 11 Lastehommik. Külla tulevad
Arvi Mägi ja Aarne Mägi. Pilet 12/14€
U. Sisask “Tähistaevas”, valik klaveripalu helitiigrikutsu ja Kloun Felix Viljandist.
13.10 kell 11 Kuressaare Linnateater „Killu
looja tähistaevatsüklitest.
Pilet kõigile 3€
ja Mürakas“. Osades: Kati Ong (Endla TeaEsitab Johan Randvere – klaver. Pilet 6/8€
13.11 kell 18 Tallinna Tantsuteater,
ter), Hannes Prikk, Aili Salong, Mati Talvistu. 27.10 kell 19 Ivo Linna „Suur loterii“. Laval
kammersaalis
3-12 aastastele lastele.. Pilet 5€
ansambel Supernova ja Antti Kammiste.
15.11 kell 19 Comedy Estonia esitleb:
14.10 kell 19 Kontsertsari „Kohtumised
Pilet 15.90/17.90€
„See on stand up“. Sander Õigus, Mikael
laval“ – Kaido Kirikmäe.
28.10 kell 19 Installatsioon-lavastus
Meema, Ari Matti Mustonen, Karl-Alari
Pilet 7€ eelmüügist, samal päeval 10€
„Maamõõtjad“
Varma, Ardo Asperk
17.10 kell 11-13 Jalatsite müük
29.10 kell 12 Paide linna eakate klubi
Etendus kestab 2 tundi koos vaheajaga
18.10 kell 19 Endla Teater „Et sa kaotaksid
Hämarik pidu
Sobilik vanusele 16+, aga sisse laseme kõik.
kõik“. Osades: Liis Karpov, Kati Ong, Ireen
29.10 kell 16 ja 19 Installatsioon-lavastus
Pilet 8,90/10,90€
Kennik, Priit Loog, Lauri Mäesepp, Sten
„Maamõõtjad“
16.11 kell 19 Eesti Kontsert
Karpov, Jaanus Mehikas ja Artur Linnus.
02.11 kell 10-15.30 Doonoripäev
„Muusika Eesimaale“ - Panu Savolainen ja
Pilet 13/15€
03.11 kell 19 Installatsioon-lavastus
Raivo Tafenau. Kavas J.S.Bach, P.Savolainen,
20.10 kell 18 Trio Mari Poll/Henry David
„Maamõõtjad“
jazz-improvisatsioonid. Pilet 6/8€
Varema/Mihkel Poll. Kavas:
04.11 kell 10-16 Novembrilaat
15.12 kell 19 Rahvusooper Estonia ooper

Maamõõtjad

28. oktoobril esietendub Paide kultuurikeskuses EMTA Lavakunstikooli
28. lennu tudengite lavastus
„Maamõõtjad“.

Meie, Kirill, Jan ja Johannes, oleme Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia 28. lennu
tudengid. Hetkel on meil käsil neljas ehk
viimane kooliaasta. On aeg selleks, et
panna võimalikult erinevates vormides
proovile kõik need teadmised ning oskused, mis praeguseks omandatud. Aga
mitte ainult! Järgmisel sügisel, tänaseks
päevaks juba vähem kui aasta pärast,
avab oma hinge, uksed ja lavakardinad
Paide teater.

Uue teatri sünd ei ole igapäevane. Vastupidi – uue teatri sünd on midagi lõpmata haruldast ja erakordset, ning meil
on tohutu au olla selle sünni tunnistajateks. Jäänud on 11 kuud. Seni on aega,
et rääkida ja arutada, vaikida ja vaielda,
minna üht või teist teed pidi ja kui tarvis,
siis ots ümber pöörata ja uuesti alustada.
Ent eelkõige on see aeg mõeldud katsetamiseks.
28. oktoobril esietendub Paide Kultuurikeskuses lavastus „Maamõõtjad“.
150 000 aastat tagasi pööras keegi, kelle nime ja nägu me ei mäleta, kusagil
Aafrika rohumaal pilgu põhja poole.
Ei tea, mis, aga miski pani ta liikuma.
Teekond, mille läbimine nõuab tänagi
tüütut 14tunnist lennureisi, võttis siis
aega ainult natukene vähem kui 140 000
aastat. Maastik muutus: rohumaa asendus kõrbega, kõrb soolase merega, meri
kaljumägedega, mäed metsadega, metsad soodega ja sood jääväljadega, aga
inimene muudkui läks. Läks edasi, sest
tagasi minna ei saa. Ja jõudis lõpuks siia.
Paidesse.

Kuuel sügisõhtul küsime, mis eristab
neid esimesi teekäijaid meist, kes me
hommikul lapse lasteaeda viime ja tööle tormame, et siis õhtul laps jälle kaasa
võtta ja koos supermarketi lettide vahel
maratoni joosta. Mis eristab neid esimesi
samme meie igapäevastest sammudest?
Miks too esimene maamõõtja kunagi
Paide poole teele asus, mida ta leida lootis? Ja miks meie ikka veel iga päev oma
sammudega maad mõõdame, mida me
otsime, mida meie leida loodame?
Ootame teid!

Etendused:
28.10 kell 19.00
29.10 kell 16.00 ja 19.00
3.,7.ja 9.11 kell 19.00

Laval: Kirill Havanski ja Johannes Richard

Sepping
Lavastaja: Jan Teevet
Installatsioonid: Siim Elmers
Helimaastikud: Vootele Ruusmaa
Piletid müügil Piletimaailmas ning
Paide Kultuurikeskuse kassas alates
1.oktoobrist
Pileti tavahind 8€, soodushind 6€

2017/2018

2017/2018

www.opera.ee

Paide
Kultuurikeskuses
15. detsembril kell 19

JUUBELI

Ball
29. detsembril 2017 kell 19.00
Paide kultuurikeskuses

Dirigent
Jüri Alperten
Lavastaja
Neeme Kuningas
Kunstnik
Anna Kontek (Soome)
Valguskunstnik
Esko Suhonen (Soome)

Giuseppe Verdi

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

Pileteid müügil Piletimaailmas, Piletilevis ja Paide kultuurikeskuse kassas.

„La Traviata“. Etenduse kestus 3 tundi,
2 vaheaega
Piletid hinnaga 20€-30€ täishind;
10€-27,90€ soodushind
Pensionär ja Partnerkaardi omanik
10% soodsam pilet
Õpilane, õpetaja 50%,
Tooliklubile pilet 15% soodsam
Grupid alates 20-st inimesest 21€ pilet rõdul ja
26€ pilet parteris.
29.12 kell 19 Paide Kultuurikeskuse
Juubeliball. Rahvusooper Estonia solistid,
orkester ja koor, Eesti Rahvusballett, Kaire
Vilgats, Kalle Sepp ja Big Band.
Disko kammersaalis
Pilet eelmüügist 30€/55€.
Alates 01.11. 35€/60€.
Toidupaketiga piletite arv piiratud koguses!
Eraldi soodustusi õpilasele, tudengile või
pensionärile ei ole.
Kinokava jälgi www.paidekultuurikeskus.ee
ja Paide Kino Facebooki lehel.
Piletid 3€-4.5€, prillid 1€

Näitused

11.09-08.11 „Kingitus kodulinnale“ Eva ja Alice Jänese kunstitööd
03.10 Arne Maasiku fotonäitus, fuajees
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PAIde lasteaia tervisenädal

P

AIde Lasteaias toimus tervisenädal.
Me kõik teame, et sügisel on valmimas
õunad ning marjad. Kuid mida nendest
teha? PAIde Lasteaia tervisemeeskonna
eestvedamisel otsustati õunu ja marju sellel
aastal kuivatama hakata. Kahel nädalal on
hakitud, tükeldatud ning laotatud kümneid
ja kümneid reste kuivatamiseks. Lapsed said
proovida kuivatatud viinamarju, banaane,
õunu, pihlakaid, arooniad, mustikad, maasikaid, nektariine, jõhvikaid, pohlasid, pirni
ja porgandeid. Aitäh kõikidele lapsevanematele, kes aitasid meil kuivatamise unistuse teoks teha!

Selleks tarbeks vajaliku toidukuivati saime
PRIA-le tehtud projekti raames. Lisaks toidukuivatile soetasime mahlapressid, köögikombainid, lõikelauad ja noad.
Nädala raames käisid vanemad rühmad veel
Väätsa rabas matkamas. Teised rühmad organiseerisid oma matkad lähimasse metsa,
parki või sõbra aeda.
Oktoobrikuu tähendab meil leivanädalat.
Lasteaeda on tulemas rukkileivajahu küpsetussegud ning hakkame taas küpsetama.
Samuti ootame kõiki lapsevanemaid rühma putru sööma 11. oktoobril koos lastega.
Kevadel osales pudruhommikul 24 lapse-

vanemat, vaatame, kas sellel aastal ületame
numbrit! Pudruhommiku eesmärk on tõsta
hommikupudru populaarsust nii laste kui
täiskasvanute hulgas. Kuna putru süüakse
kodudes harvem, siis aeg on näidanud, et
lapsevanema eeskujul sööb laps meelsamini
putru ka lasteaias.
PAI igasse päeva! :)
Karit Koller
PAIde Lasteaia tervisetöötaja

Sookure Lasteaia meeskond omandas oskusi

P

aide Sookure Lasteaia personal arendas INNOVE projekti
“Sookure Lasteaia personal õpib
parimatelt praktikutelt” koolituste kaudu oma professionaalseid
oskusi. Neljal koolituspäeval omandati uusi õppemeetodeid, praktiseeriti erinevaid situatsioonimänge ja
tutvuti kaasaegsete õppevahenditega. Omandati oskusi laste lugema
õpetamiseks, saadi inspiratsiooni
meeskonnatöö juhtimisest muuda-

tuste läbiviimisel, õpiti hindama kolleege ja tunnustama enda võimekust
meeskonnas. Samuti jagati teadmisi
õpetaja abidele õppeprotsessis osalemise kohta ja analüüsiti ametikoha
rolli rühmatöös ning saadi teadmisi
suhtlemisoskusest nii laste ja kui ka
vanematega. Edaspidi lasteaiaõpetajad ja õpetaja abid oskavad lapsi ja
lapsevanemaid aktiivsemalt kuulata
ning suudavad paremini omavahelisi
arusaamatusi lahendada. Valdkon-

napõhised koolitused võimaldavad
muuta õppeprotsessi lastele huvitavamaks.
Projekti käigus tutvuti Viimsi Laanelinnu lasteaia õppekohaga. Uus ja
kaasaegne keskkond inspireeris Sookure lasteaia töötajaid ka oma keskkonda muutma vastavalt õppeaasta
teemale - Eesti100. Nüüdseks on
lasteaia koridorid kaunistatud Ees- Programmi tegevuste elluviimist toeFoto: erakogu
ti rahvuslike ornamentidega, mida tas Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik Liia Koppel, Sookure Lasteaia direktor
koostöös vanematega värviti.
3000 euroga.

Parimad väikesed kodu-uurijad selgunud

Traditsiooniline sügismatk

VII väikeste kodu-uurijate võistlus
3.-6. klasside õpilastele „Ise tehtud,
hästi tehtud“ on ajalooks saanud.
2016/17 õppeaastal osales Paide
Ühisgümnaasiumi ja Eesti Lugemisühingu korraldatud konkursil
16 Eestimaa kooli 56 võistlustööga.
Märkimist väärib fakt, et 49st individuaalsest uurimusest 31 olid koostanud poisid.
Sepetmbris peeti Lasila Mõisakoolis
tänupäeva, kuhu olid kutsutud kõik
konkursil osalejad koos 30 juhendajaga. Konverentsil tutvustasid noo-

Kohe-kohe oma 40. sünnipäeva tähistava Paide Ühisgümnaasiumi algklassiperel on sama vanaks traditsiooniks saanud sügise saabumist matkaga tähistada. Sel aastal sõideti Väätsa raba loodusõpperajale. 2. a ja 2.b klassi õpilastele
jagas Keskkonnaameti õppeprogrammi juht Maarika Männil teadmisi teemal
„Raba õpikeskkonnana“.
Mõnel klassil vedas ilmaga rohkem, teisel vähem, aga õpetajad rõõmustasid
kogemusi vahetades selle üle, et keegi ei virisenud. Ja igas klassis oli mõni õpilane, kes lubas oma perega matkarajale tagasi tulla.

red autorid kuulajatele omanäolisemaid töid. Tänupäeva korraldamist
toetas Hasartmängumaksu nõukogu ja Eesti Kultuurkapital.
Eestimaa 100ndat sünnipäeva tähistavad väikesed kodu-uurijad uurimistöödega „Meie pere 100 aastat
tagasi“. Ootame väga ka meie kooli
3.-6. klasside õpilaste käsitsi kirjutatud võistlustöid 15.jaanuariks
2018.a.
Foto: Paula Kivimäe
Heli Prii, Eve Krais, Tiina Kivimäe
Paide Ühisgümnaasiumi õpetajad

Paide Ühisgümnaasiumi algklassiõpetajad

Kooliaastale liiguti reipalt vastu

S

eptembris toimus Paide
Ühisgümnaasiumis juba traditsiooniks saanud tervisepäev
„Reipalt koolipinki“, mille raames jagus aktiiv
set tegevust
kogu kooliperele.
Tervisepäeva eesmärgiks oli tutvustada õpilastele erinevaid sportimisja liikumisvõimalusi Paide linnas
ning selle lähiümbruses. Kuulume
ka Tervist edendavate koolide võrgustikku. 1.-4. klasside õpilased olid
ametis tuletõrjeolümpiaga Paide
Vabatahtliku Tuletõrje Seltsiga.
5.-12. klasside õpilastele toimus 11
sportlikku töötuba.
Suur heameel oli ka selle üle, et meie
tervisepäeva tulid uudistama ka
vahvad PAIde Lasteaia lapsed, kes ei
peljanud tänavatantsu töötoas oma
oskusi koos kooliõpilastega proovile
panna.

Kooli sügisjooks oli populaarne ka lapsevanemate seas
25. septembril toimus ülevabariigilise spordinädala raames meie kooli sügisjooks 3 kilomeetri pikkusel distantsil, millest võttis osa üle 400 jooksusõbra.
Sügisjooksule olid oodatud ka lapsevanemad, vanavanemad ja head sõbrad.
Tüdrukute arvestuses oli kõige kiirem Janely Allsaar ning poistest Steven Pleesi.
Oleme väga tänulikud kõikidele
treeneritele, juhendajatele ja koostööpartneritele, kes on olnud valmis
igal sügisel panustama oma aega
meie kooli õpilaste juhendamisel.
Samuti suur tänu kogu kooliperele, kes aktiivselt tervisepäevast osa

võttis ning oma entusiasmiga oli
eeskujuks teistelegi. „Reipalt koolipinki“ üritusi toetab Tervise Arengu
Instituut.
Foto: Andrus Kopliste
Kätlin Merisalu
Paide Ühisgümnaasiumi huvijuht

Andres Siilak
Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja

2. a kasvab ja õpib koos emade-isadega
Kui Paide Ühisgümnaasiumi õpetaja
Heli Prii aasta eest arvas, et kooliteed
ei alusta ainult 1. a klassi laps, vaid
terve pere, siis täpselt nii ongi läinud
ja seda kõige paremas mõttes. Kohe
teisel koolinädalal matkas klassipere (ka lapsevanemad, õed-vennad)
Roosna-Allikul. Vanemad on käinud lastele lugusid rääkimas ja raamatuid lugemas, rääkimata kooliürituste aktiivset külastamist.

Oma panuse lastele kaasaelamisele andis ka sõnaline tagasiside, kus
terve esimese kooliaasta said kodused numbri asemel täpsemalt teada,
kas laps vajab vanematelt lisatuge
uue materjali omandamiseks või
läheb kõik täpselt sellises tempos,
kus jääb üle vaid rõõmustada, et
õppimine on imelihtne. Sama lugu
oli ka laste ja vanemate omavahelise
suhtlemisega - aktiivsed vestlused ja

arutelud vahetult koolis või e-kooli
keskkonnas tekitasid usaldusliku
õhkkonna ja muredele-rõõmudele
elati aktiivselt kaasa ning leiti lahendused.
Koostegutsemine on meid paremini kokku liitnud ja õpetab lapsi tundma teisNüüd, olles juba 2. klassis, jätkame
moodi keskkonnas, samuti on andnud see võimaluse omavaheliseks vabaks
koos arenemist, sealhulgas kokku
suhtlemiseks. 2. a jätkab koos kasvamist ja õppimist hea meele ja tujuga!
kasvamist. Tänavune kooliaasta ühine avaüritus viis meid Tarbja järve
Foto: erakogu
äärde matkama. Võtsime hetkeks
Kersti Viilup, lapsevanem
aja maha ja nautisime koosolemist.
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Digikonnale sooviavalduse esitamise
tähtaeg on 31. oktoober

K

õik, kellel majja veel kaasaegset valguskaablit ei tule, peavad kiiresti tegutsema –
sooviavalduste esitamise tähtaeg on juba 31.
oktoober!
Valguskaablipõhine internetiühendus on Eestis elavate inimeste jaoks siiani olnud vaid unistus. Kui
osa kortermajadesse jõuavad internet ja televisioon
valguskaabli kaudu juba mõnda aega, siis eramajaomanikele ja maainimestele ei ole siiani sellist
võimalust pakutud. Kui keegi on endale eramajas
valguskaabliühendust soovinud, on sideettevõtjad
küsinud selle eest tuhandeid eurosid.
Suvel algatasid kolme maakonna – Järva-, Lääneja Raplamaa omavalitsused koostööprojekti Digikond, et ühendada piirkonna kodud ja ettevõtted
valguskaabliga, et kõik nii tänased kui tuleviku internetiteenused oleksid inimestele alati kättesaadavad. Kui seni on sideettevõtjad küsinud valguskaabli liitumise eest tuhandeid eurosid, siis Digikonnas
jääb liitumistasu alla 300 euro maja kohta. Digikonna kaudu saab liitumine olema soodne, kuna riik
toetab osaliselt võrgu rajamist ja kohalikud omavalitsused tegelevad ehituseks vajaliku finantseeringu
korraldamisega ning hiljem võrgu haldamisega.

Kui tead oma kodukohas inimesi, kelle majapidamises oleks valguskaabliühendust vaja, siis soovita
talle Digikonnaga liitumist.
Info jõudmine kõigi huvilisteni on väga oluline,
kuna Digikonna valguskaablivõrku ei ehitata kõikide majadeni, vaid ainult nendeni, kuhu seda soovitakse.
Digikonnaga liitumiseks on praeguseks soovi
avaldanud üle 5 000 majapidamise
Mitmetes valdades on sooviavalduste esitamine
olnud väga aktiivne ja üle poole sidekaablita maja
omanikest on juba soovi avaldanud. Nendes valdades, kus infoliikumine ei ole olnud nii tõhus, on
laekunud sooviavalduste arv märksa väiksem. Paraku on näha, et mõnes vallas on teavitustöö veel
tegemata ja oluline info Digikonna kohta ei ole inimesteni jõudnud. Loodame, et oktoobrikuu jooksul
saavad kõik elanikud info kätte ja sooviavaldused
laekuvad meile õigeaegselt. See on väga oluline edasiste võrguplaneerimise ja ehitusega seotud etappide jaoks.
Miks liituda Digikonna võrguga?
1. Vabadus valida teenusepakkuja
Digikonna valguskaablivõrk kuulub omavalitsustele ja kõik teenusepakkujad (Telia, Starman, Tele2 jt)
saavad seda võrdselt kasutada. Tänu sellele saab iga
tarbija valida endale sobiva teenusepakkuja.
2. Piiramatu läbilaskevõime

Valguskaabel on tänapäevane lahendus interneti, televisiooni ja paljude muude teenuste majja toomiseks. Valguskaablit on võimalik oma majja saada nii maha kaevates kui olemasolevate elektripostide külge paigaldades.
Valguskaabel koosneb mitmest optilistest kiust, mis
lihtsalt seletades on üks pikk ja peenike, umbes juuksekarva paksune, klaasist toru. Klaas omakorda on kaetud
nö peegliga – kui valgustada ühte kaabli otsa, peegeldub
see kogu kaabli pikkuses teise otsani välja, ning peegel
ei lase valguskiirel kulgemise jooksul ära kaduda, vaid
sunnib seda mööda kaablit edasi. Kui kasutada väikest
laserkiirt ühes kaabli otsas ja vastuvõtjat teises otsas, siis
ongi kujunenud ühendus, mida saab koduse interneti
puhul kasutada. Üksainus peenike valguskaablikiud võimaldab tohutut kogust andmesidemahtu, millest piisab
kümnetele ja isegi sadadele majapidamistele.

Digikonna ühendus põhineb valguskaablil, mille läbilaskevõime on praktiliselt
piiramatu. Tänu selle saab läbi Digikonna ühenduse kasutada kõige kiiremaid
internetipakette, mida teenusepakkujad
on võimelised pakkuma nii täna kui tulevikus.
3. Garanteeritud kvaliteet
Digikonna võrgus saab iga tarbija endale personaalse ühenduse. See tähendab,
et Digikonna ühenduse kasutaja ei sõltu
teistest samaaegselt ühenduse kasutajatest, vaid saab alati selle kiirusega ühenduse, mida talle lubati. Digikonna ühendus on ka sünkroonne, mis tähendab, et
info saab liikuda mõlemas suunas sama kiirusega.
4. Tulevikukindel
Digikonna valguskaabliühendus suudab ka aastakümnete pärast toime tulla suuremahuliste teenuste edastamisega. Digikonna ühendus ei vanane
moraalselt ning selle läbilaskevõimest ja kvaliteedist piisab kõikide teenuste jaoks ka aastakümnete
pärast.
5. Soodsaim võimalus
Digikonna võrguga liitumine on kõigile kohe alguses liitunutele soodne, kuna võrgu rajamist toetab
esimesel kahel aastal riik. Samuti teeb võrgu rajamise soodsamaks see, et korraga ehitatakse ühendused

paljudele soovijatele. Hilisemad liitujad hakkavad
liitumistasu maksma vastavalt tegelikele kuludele.
Tänu Digikonna ühendusele saab tarbija valida paljude teenusepakkujate valikust endale sobivaima
terviklahenduse (internet, televisioon, telefon, jms)
ühe paketiga. See on soodsam, kui praegu neid erinevatelt teenusepakkujatelt eraldi ostes.
Lisainfo saamiseks ja sooviavalduse esitamiseks külastage Digikonna veebilehte www.digikond.ee või
Facebooki.
Olav Harjo
Digikonna projektijuht

Vana rahvamaja õu sai kenama välimuse

P

aide rahvamaja, mis ehitati Vabadussõjas langenud
Järvamaa kangelastele mälestusmärgi püstitamise komitee eestvõttel vabatahtlike annetustega sõjas langenute auks, avati 3. veebruaril 1929.a.
See oli niivõrd suur sündmus, et seda tuli avama tolleaegne sõjaminister M. Juhkam ja Kaitseliidu ülem Johannes Laidoner.
Kõrged ülemused saabusid rongiga Paide raudteejaama. Pärast
avatseremooniat oli rahvamaja saalis aktus, maja tagusel platsil,
kuhu 1932.a. ehitati laululava, toimus tuletõrjeparaad ja tutvustati uut tehnikat – pikka tuletõrjeredelit.
1926. a lõpul alustas tollaegne Paide linnapea, arhitekt Eduard
Purfeldt rahvamaja projekti koostamist. Paljud tööd tehti vabatahtlikega ja talgute korras. Nii võeti palkhaaval lahti Pikaküla
mõis, palgid nummerdati ja veeti mõnedel andmetel ümberkaudsete hobustega Paidesse. Kuna aga oli rajatud ka raudtee
ajutine harutee rahvamajani, siis osa materjali veeti kohale ka
käsitressiinide abil.
Maja omal uuel asukohal ehitati valdavalt vabatahtlike abiga üles.
Kuigi koguti raha ka uhke monumendi jaoks, oli kohe selge, et nii
suurt summat kokku pole korjata annetustena võimalik, pealegi
vajas Paide linn rahvamaja, mis kogu maakonnale kasutamiseks
oli mõeldud.
Kogu ettevõtmine oli omapärane juba seetõttu, et esmakordselt
rajati Vabadussõja mälestusmärgiks rahvamaja. Ja kuigi aastaid
hiljem ehitati koolimaja Keilas sama sündmuse auks, on Paide

rahvamaja püsinud kogu nõukogude aja Järvamaa kultuurirahva
teenistuses ja siin peeti kõikvõimalikke nõukogudeaegseid aktuseid ja maja hoiti välisilmes muutumatuna alles. Rahvas teadis,
aga seinal muidugi tahvlit polnud.
Läks aastaid ka taastatud Eesti Vabariigi ajal, kui Paide rahvamaja
seinale ilmus mälestustahvel. Igal aastal Eesti Vabariigi aastapäeval ja teistelgi riigile olulistel tähtpäevadel meenutatakse Vabadussõjas langenuid just siin.
Et praeguseks on endine rahvamaja eravalduses, otsustas Keskkerakonna Paide osakonna rahvas selle mälestusmärgi esist
muru korrastada. Üleskutsega tulid kaasa Kaitseliidu kodutütarde juhid, Naiskodukaitse liikmed ja linnakodanikud. Tänud
Arvamusfestivali korraldajatele, kellelt saime uue muru, mille
eelnevalt mitmel õhtul korrastatud mullakamarale panna saime!
Tänud Paide linna keskkonnanõunikule Tiina Kivilale, kes meile
vajadusel abiks oli!
Mälestustahvli ümbrus sai korda, kuid jätkame töid – vajalik on
uuesti paigaldada äärekivid ja peauksest teine pool, kus Paide
teatrile pühendatud märk, ootab korrastamist. Viimase puhul
ootame ka näiteringi ja Paide vastloodud teatri osalemist. Koos
Kaitseliidu Järva maleva ja linnarahva abiga loodame tulevikus
needki tööd ära teha.
Fotod: erakogu
Valeri Ivanov

Muudatustest Paide liikluses

P

aljud
linnaelanikud on ehk
märganud, et linnas
on mitmes kohas
muudetud
liikluskorraldust.
Neist
kõige suurem muudatus puudutab Ristiku elamukvartalis ja
Raudtee tänavast Laial
tänava-SuurKaare
lõigul liiklejaid. Nimelt asendati Paide linna korrakaitsekomisjoni otsusel seal varasemalt asunud
õueala kord 30 km/h alaga. (Märk 382 «Kiiruspiirangu ala» näitab mõjuala, kus ei tohi sõita suurema sõidukiirusega (km/h), kui märgil näidatud.
Märk, mis piirab sõidukiiruse 30 km/h või alla
selle, osutab ohtlikule alale, millel hoiatusmärgid
või teemärgised võivad puududa). Selgitan natuke
selle otsuse tagamaid. Kuna suur osa autojuhte ei
ole endale teadvustanud õueala tähendust, on väga
riskantne lubada jalakäijatel (eriti lastel) kasutada
oma eesõigust õuealal liiklemisel. Vaid käputäis
autojuhte sõidavad lubatud kiirusega, milleks on
kuni 20 km/h. Veelgi vähesemad teavad, et õuealal
ei kasutata üldreeglina eesõigusmärke ja kehtib pa-

rema käe reegli kohustus. Samuti ei tohiks õuealal
olla ülekäigurada, kuna autojuht peab teed ületavale jalakäijale teed andma. Samas Ristiku 1 maja
ees on ülekäigukoht, mida kasutab enamik jalakäijaid. Ei ole ka mõeldav, et politseipatrull kontrollib
ainult seal liikluseeskirjade täitmist ja muu avalik
kord jääb tagamata. Ja sellest tulenevalt, et mitte
anda lastele liikluses võltsi turvatunnet (autojuht
peab mind üle tee laskma igal pool, vähendama
kiirust jne) otsustati liikluskorraldust muuta.
Mõned aastad tagasi muutsime samadel põhjustel
Soo -Kure tänava liikluskorraldust ja see toimib
väga hästi. Täiendavalt on linna tänavatele tekkinud uued ülekäigukohad jalakäijatele - Tallinna tänavale politseijaoskonna ette, mis peaks lihtsustama nii Vallimäe kui ka Politsei- ja Piirivalveameti
külastajate teeületust, Tööstuse tänavale on lisandunud ülekäigukohad E-Ehituskeskuse ja Tööstuse -Karja tänava ristmikule. Samuti on jalakäijate
turvalisusele mõeldud Pärnuvälja tänavale ülekäigukohtade rajamisega. Seda, milline saab olema
lõplik liikluskorraldus Pärnu- Rakvere maanteel,
saame näha lähema paari kuu jooksul.
Margus Nurmik
Paide korrakaitsekomisjoni esimees

Paide linna noortevolikogu kutsus
linnapeakandidaadid debateerima
26. septembril toimus Paide Kultuurikeskuses Paide
linna noortevolikogu eestvedamisel linnapeakandidaatide debatt. Kuulama
kogunes saalitäis noori ja
teisi huvilisi. Debati moderaator oli Urmas Vaino.
Debateerijatena osalesid kõik kuus linnapeakandidaati: Siret Pihelgas (SDE), Kristjan Kõljalg (Reformierakond), Peeter Saldre (Keskerakond), Priit Värk (IRL), Priit Põder (EKRE)
ja Alo Aasma (Suur-Järvamaa Valimisliit). Tuliseks läks debatt siis, kui sõna anti publikule
– küsimuste voor kestis pea tund planeeritust
kauem. See näitab, et noored olid ettevalmistunud, teemast huvitatud ning loodame, et ka
valimisaktiivsus on 16+ noorte seas kõrge.
Debati peakorraldaja Johanna Tuisk on ürituse
järel rahulolev: „Kokku osales debatil üle 100
noore. Küsimusi esitati palju ja tegelikult jäid
mõned kõva häälega ette lugemata. Mind siiralt üllatab, et noored olid tõesti teadlikud ja
küsimused ei olnud juhuslikud, vaid debatist

tulenevad. Järelikult noored kuulasid ja ma
tahaks väga loota, et see kajastub ka valimisaktiivsuses.“
Urmas Vaino kontrollis debatti meisterlikult ja
iga kandidaat sai enda põhimõtted ning ideed
konkreetselt välja tuua. Niisama üle karjuda
või ainuisikuliselt rääkida ei lastud kellelgi. See
aitas noortel paremini aru saada, mis on iga
kandidaadi väärtused ja miks just tema peaks
linnapeaks saama. Debati lõpus palus Vaino
plaksutada neil, kes oma valiku on teinud ja
peab ütlema, et aplaus ei olnud väike.
Noortevolikogu koordinaator Riin Luks: „Siinkohal tahaks tõesti kiita Paide linna noortevolikogu ja noori. Päris kindlasti võivad Paide
linnaelanikud noorte üle uhkust tunda. Ilma
nende korraldatud linnarahva jaoks avaliku
debatita ei oleks linnapeakandidaadid võib-olla üheskoos üles astunudki. Noortel olid konkreetsed eesmärgid, miks debatt toimus ja kodukoha tulevik on nende jaoks oluline.“
Oktoobris toimuvatel kohalike omavalitsuste
valimistel saavad esmakordselt valida ka 16+
noored.
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Paide korterelamud on hea tervise juures
15.09 möödus aasta Paide linna ja Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ vahel sõlmitud lepingust, millega
Kvatro võttis endale kaasvastutuse 46 Paide korterelamu käekäigu eest kuni 2017. aasta lõpuni.
Korterelamu (pikka) elukaart arvestades ei ole üks
aasta nii määrav, et selle põhjal saaks teha kaugele
ulatuvaid järeldusi või kokkuvõtteid korterelamu
tervise kohta. Küll aga oli möödunud aastaring otsustava tähtsusega Kvatro kollektiivi jaoks. Meie
enesetõestamise aeg Paides on olnud piisavalt pikk
- jõudsime koostööpartnerite abil ette valmistada
tegevused, mis on eelduseks meie klientide kindlustunde tekkimisele, et rahuliku südamega järgmisel
aastal toimuvatele muutustele vastu minna.
Hea meel on märkida, et suurima panuse eeltoodud
kindlustunde loomisesse on andnud korteriomanikud ise. Näiteks on majanduskulude tasumisega vii-

vitamise probleem, mis korteriomanike omavahelist
usaldust õõnestas, tänaseks päevakorrast kadunud.
Kasvanud on korteriomanike nõudlikkus nii teenuse osutajate kui üksteise suhtes.
Eeltoodut arvestades on igati loogiline, et korteriomanike hulgas on kasvanud soov panustada senisest
enam korterelamu korrashoidu. Seda iseloomustab
fakt, et korteriomanike poolt vastuvõetud otsuste
põhjal on elamute remondi- ja parendustööd 2017.
aastal üle 200 000 euro, millised investeeringud on
varasemate aastatega võrreldes ca ¼ võrra suuremad.
Paljude Paide kortermajade seisukohast tuleb negatiivse poole pealt ära märkida SA KredEx korterelamute toetusprogrammi lõppemine kaks aastat plaanitust varem. Meie Paide klientidest tegid käesoleval
aastal toetusprogrammi abiga arvestanud renovee-

rimisotsuse nelja korterelamu omanikud. Paraku
tuleb muutunud olukorras nii korteriomanikel kui
ka Kvatrol olukorda uuesti analüüsida. Sõltumata
muutunud olukorrast tasub seda igal-juhul teha,
kuna praktika on näidanud, et korterelamu terviklik
kaasajastamine võib olla ka ilma riigi abita majanduslikult tasuv tegevus. Samuti toetab korterelamute
kaasajastamist Paide korterite kasvav hinnatase, mis
ületab korterelamu tervikliku renoveerimise maksumust.
Arvestades senist meeldivat koostööd on Kvatro huvitatud oma teenuste pakkumisest Paides ka peale
korterelamutes korteriühistute tekkimist. Oleme
paljude korteriomanikega vastavad eelkokkulepped
juba ka sõlminud. Sellega on meie jaoks eesmärgi
täitnud ka investeeringud, mida tegime aasta jooksul selleks, et arendada Paides välja Tallinna ja Tartu

esindustega võrreldav kompetentsikeskus. Korteriomanikele, kes soovivad ise korterelamu igapäevaste korrashoiuküsimustega tegeleda, pakume alates
2018. aastast alternatiivina korterelamu kaughalduse teenust, millega on korteriomanikele tagatud
juurdepääs Kvatro poolt loodud klienditeenindusprogrammile Haldusnet ning professionaalne nõustamine kõikides korterelamuga seotud küsimustes.
Tänan oma Kvatro kolleegide nimel kõiki korteriomanikke, koostööpartnereid ja Paide kogukonda
senise koostöö ning usalduse eest! Paide korterelamute paremad päevad on ees.
Andry Krass
Kvatro Kinnisvarahalduse OÜ
Juhatuse esimees

E-Piim Spordihall
07.10.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Rakvere VK
08.10.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Bigbank Tartu
14.10.17 kell 10:30 Eesti seeniorite KV võrkpallis
15.10.17 kell 15:00 Võrkpalli KV: Järvamaa VK - BigBank Tartu
19.10.17 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Tartu Kalev Estiko
20.10.17 kell 17:00 PÜG vilistlaste spordivõistlused
28.10.17 kell 11:00 Korvpalli EMV P Mini-klass
29.10.17 kell 11:00 Korvpalli EMV P Mini-klass
31.10.17 kell 10:00 3x3 korvpallifestival
03.11.17 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Kohila SK

Sügisootuses Paide eakate päevakeskus

T

asuski see ootus, sest päikesekullased päevad
kutsuvad loodusesse, aiapidajad naudivad
saagikoristust ja metsast tuuakse ämbritäitega
seeni, teada on ka lähikonna pohlakohad. Vihmaste ilmadega oli aga hea astuda päevakeskuse uksest
sisse ja leida midagi nokitsemiseks. Nii said valmis sügisvärvides, lapitehnikas vahtralehed Aita Kruusemendi õpetusel. Milvi Alev näitas, kuidas teha kena ümbris
šokolaaditahvlile. Aili Rammo tegi meid tuttavaks mitmesuguste ürtide, juurikate ja õitega, mida meil Eestimaal leidub rikkalikult looduses ja saab oma aias kasvatada, et siis sobival hetkel panna tõmbama või keema
ja saad oma ja ehtsa tee. Vilma Okas oskas meid oma
kokkamisega ikkaja jälle üllatada – imehea seljanka,
seenepirukas jpm. ilmusid nagu võluväel ja siis ta ruttas juba tantsuproovi, naisi trillima. Ikka oli vaja teha
kinkekotte ja õnnitluskaarte.
Tubaste tegemiste vahel võtsime vastu külalisi: oma
tegemistest käis rääkimas Aivo Toomistu, kes andis
ka meeleoluka kontserdi, Järvamaa Haigla juht Andres Müürsepp tutvustas uue perearstikeskuse projekti
ja andis teada ravivõimalustest Paides ning vastas selleteemalistele küsimustele. Ene Tappo näitas pilte ja
pajatas reisimuljeid Horvaatiast. Ene Tappoga koos sai
teoks ka väike Järvamaa reis: Mäo mõisa säilinud osa
annab tunnistust kunagisest arhitektuuriliselt ühest
kaunimast mõisahoonest Eestis. Meie hulgas oli neidki,
kes seal MTJ (masintraktorijaam) aegu töötanud olid
ja ka mõisa saalis tantsu löönud. Politseinike mälestus-

märgi juures käies leidsime sealt ka lisandunud mälestustahvleid... Prandi külamajas võttis meid vastu perenaine Evi Ojasoo ja tutvustas meile külarahva hoole ja
armastusega rajatud pidupaika ja selle kaunist ümbrust.
Edasi vii tee jaanalinnufarmi, kus oli põnev kohtumine sealsete asukatega. Kehakinnitust saime Imavere
kõrtsist. Siis oli paljudele üllatuseks teada saada, kus
on Eistvere mõis ja mida peidab salapärane põllukividest aidahoone. Sellest ja mõisa ajaloost rääkis meile
perenaine, Eistvere külaseltsi eestvedaja Merike Touart,
näidates täielikult renoveeritud aita, millest on saanud
kena koht pidude, seminaride, kokkutulekute pidamiseks, kus kõik selleks vajalik olemas. Perenaise küpsetatud värske leib ja ülimaitsev õunakook kohviga – see oli
kena reisi lõpetuseks.
Tore käik oli ka Eveli Kori (kes meilgi oli tegevusjuhendajaks) Paide pööningule, kus temale omase hea silma
ja käega on rajatud eriline käsitöö võluriik, mida igaüks
peab oma silmaga nägema!
Kohe läheb käima täie hooga käsitööring, sest põhitöötaja, käsitöö eestvedaja Eva Orlova-Palusalu naases
tööpostile. Lauljad ansamblist „Leelo“ käivad hoolega
proovides ja samuti tantsurühma „Mamma mia!“ harjutab, sest meid valiti „60+ festivali“ organiseerijate
poolt esinema Tallinnas Salme Kultuurikeskuses toimuval festivalil.
Meie võimlejad osalesid innukalt Paide Spordikeskuse
poolt organiseeritud tervisepäeval Paide tehisjärve ääres. Sügispäikese kullas tehti eelsoojendus Hiie Kapteni
juhendamisel ja siis oli võimalus õppida petangi mängu
Enn Lehtpuuga. Teine grupp sai tuttavaks järve äärde
rajatud „jõusaaliga“, kus lugesime kokku 9 erinevat
jõumasinat. Naised olid väga agarad kõike proovima ja
juhendajatel Mario Poluskil ja Marge Merisalul Paide
Spordikeskusest jätkus neile kiidusõnu. Lootus on, et
koostöö saab jätkuma ka spordikeskuse siseruumides.
Võimlemistunnid Paide eakate päevakeskuses on teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10.00 ja tooivõimlemine kell
11.00, alati võib liituda!
Kõigist tegemistest saab teada Facebookist, kodulehelt
www.pstk.ee, tel. 53404750, asume Lai tn. 23
Maimu Lomp
tegevusjuhendaja

Paide linna kunstmurustaadion
08.10.17 kell 14:00 Jalgpalli III.E liiga: JK Väätsa Vald - Paide LM III
10.10.17 kell 17:00 Jalgpalli U17 Esiliiga: Paide LM(01) - Jõgeva SK Noorus-96(01)
12.10.17 kell 10:00 EKSL jalgpalli Rahvaliiga finaal
14.10.17 kell 13:00 Jalgpalli U13 B alagrupp: Paide LM(05) - Maardu LM(05)
04.11.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Elga-Master Idea, Šiauliai
05.11.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Raseiniai “Norvelita”
07.11.17 kell 10:00 Järvamaa koolide 4.-5. kl rahvastepalli KV P,T (EKSL alagrupp)
10.11.17 kell 17:00 Paide Gümnaasiumi isadepäev
11.11.17 kell 12:00 Liikumispäev E-Piim Spordihallis
11.11.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - TTÜ
17.11.17 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Viimsi
18.11.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - DU
19.11.17 kell 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - SK Jēkabpils Lūši
24.11.17 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - EMÜ SK
Paide linna ujula
14.10.17 kell 12:00 Liikumispäev ujulas
28.10.17 kell 12:00 Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused
Paide linnastaadion
14.10.17 kell 16:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Levadia
15.10.17 kell 12:00 Jalgpalli III. liigavõitja poolfinaal: PLM III 22.10.17 kell 13:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Keila JK
04.11.17 kell 13:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

Paide ujula avatud:
E, K, R kell 6.30 – 22.00
T, N kell 8.00 – 22.00
L, P kell 11.00 – 22.00

• Vesiaeroobika T, N kell 18.30
• Saun E-N kell 15.00 – 22.00;
R kell 8.00 – 22.00;
L,P kell 12.00 – 22.00
• Ujumisbassein • Lastebassein •
Jõusaal

E – R kell 8.00 – 22.00
L – P kell 11.00 – 21.00

• Ringtreening T kell 18.00;

N kell 17.30
• Saun P kell 12.00 – 15.30 (naised);
P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
• Jõusaal • Pallimängusaalid
• Aeroobikasaalid • Maneež
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Õnnitleme oktoobrikuu
sünnipäevalapsi!
95 Linda Ehmann
94 Palmi Koit
93 Maria Krõlova
91 Ellen Tamm		
89 Eldur Mändla		
89 Hilja Reinloo		
89 Nelly Seks		
89 Helma Hanschmidt
89 Erna Nurklik		
88 Lia Aasma		
88 Saima Maimann
88 Zinaida Akhmetova
87 Laine Teder		
87 Ada Aavik		
86 Vello Vilismäe		
86 Arved Tähtmäe		
85 Aime Känna		
85 Verooli Puu		
85 Saale Treier		
84 Arno Grünthal		
84 Helje Vestung		
84 Ilona Otti		
84 Eino Muru		
83 Tõnu Vaarma		
83 Miralda-Aurelie Kaljund
83 Tamara Glushkova
83 Milvi Voltri		
82 Valentina Mahmastol

82 Maimu Orgo		
82 Liina Reismann		
82 Valve Gross		
82 Selma Meikup		
82 Aime-Liis Sääsk
82 Endla Roosmaa		
81 Heljo Treier		
81 Helju Mägi		
81 Grigori Švets		
81 Leonora Veiler		
81 Jaan Rohtberg		
81 Tiina Hallap		
81 Margarita Jegorova
80 Urve Paris		
80 Asta Kööp		
80 Alli Marks		
80 Evi Plinker		
80 Vaike Pääsuke		
80 Mare Küün		
80 Ilsa Jaansoo		
80 Valentina Veys		
79 Else Kivilaid		
79 Kalju Kleinberg		
79 Ants Aare		
79 Leo Schkiperov		
78 Elmu Orav		
78 Elvi Kase		
78 Aavo Hinrikus		

78 Ivy Arak		
78 Linda Eslas		
78 Enno Vahesalu		
77 Maire Kasekamp
77 Maret Simson		
77 Senni Mägi		
77 Rein Peeterson		
76 Helgi Sõmera		
76 Juhan Imsi		
76 Tiiu Ree		
76 Milvi Ehamets		
76 Mare Tanner		
76 Inge Relvik		
76 Rein Rood		
76 Maret Reisalu		
76 Niina Gorbõljova
75 Arved Mäe		
75 Milvi Pajumets		
75 Antonina Kuldkepp
75 Ilmar Mihkelev		
75 Tiit Kull
Pansionaat Paide
õnnitleb!
97 Elfride Sargma
84 Linda Lass		
76 Maret Reisalu

SA Järvamaa Arenduskeskus ja MTÜ Kodukant Järvamaa
kuulutavad välja konkursid Järvamaa tublimate välja selgitamiseks
kodanikualgatuses 2017.
• AASTA SÄDEINIMESE
• AASTA MTÜ
• AASTA VABATAHTLIK
• HEA ALGATUS 2016
• KOGUKONDA TOETAV ETTEVÕTE
Kandidaate võivad esitada kõik. Ettepanekuid saab teha 12. oktoobrini. Parimate
tunnustamine toimub Järvamaa kodanikuühiskonna konverentsil 21. novembril
Villevere koolimajas. Ankeedid on kättesaadavad: jarva.kovtp.ee/uldinfo. Aasta
sädeinimese kandidaate saab esitada e-posti aadressile: triina01@hot.ee.
Lisainfo: Kaspar Tammist Tel: 5801 0018
kaspar@jarva.ee

Õnnitleme noorimaid linnakodanikke!
Sona Sultanjants		
Eleanor Must		
Agneele Hindreku		
Reisman Saskia		

16.08.2017
22.08.2017
23.08.2017
30.08.2017

Tomi Vaarma		
Vir Villiam Vinter		
Britta-Maria Tobonik
Narayan Chavhan		

04.09.2017
11.09.2017
13.09.2017
15.09.2017

Järvamaa Kutsehariduskeskuses on 2017.a sügis-talvel lai valik UUSI
TASUTA koolitusi, mida pakume koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa

Sotsiaalfondi toel programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine” raames
UUDISTA MEIE TASUTA KOOLITUSI VEEL ON MÕNED VABAD ÕPPEKOHAD
Sõiduauto diiseltoitesüsteemide diagnostika ja remont (96 t) 14.okt
Vene keele kursus teenindusvaldkonna töötajale (60 t) 16.okt
Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t) 18.okt
Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t) 20.okt
Puitliidete valmistamise koolitus (40 t) 28.okt, 29.okt, 4.nov ja 5.nov
Laotööprotsesside efektiivse korraldamise põhimõtted (36 t) 4.nov
Korstnapühkija täienduskoolitus 4. taseme kutseeksamiks (60 t) 13.-15.nov, 20.-22.nov
Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t) oktoobris
Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t) oktoobris
Hooldustoimingud asutus- ja avahoolduses erinevate haiguste korral (80 t) oktoobris
Pagari- ja kondiitritoodete tehnoloogia täienduskoolitus (80 t) novembris
Abikoka ettevalmistav koolitus kutseeksamiks (80 t) novembris
Toitlustusettevõtte kalkulatsiooni koostamine tabelarvutusprogrammis Excel (40 t) novembris
Kliendi nõustamine müügiprotsessis (40 t) novembris
Rohkem koolitusi vaata veebilehelt www.jkhk.ee või helista 51 55611

Tervisepäev „Tervise tagab teadlikkus ja eluviis“
Neljapäeval, 19. oktoobril Viisu Rahvamajas kell 12.00 – 15.00

12.00 Registreerimine, erikirjanduse näitus, müük ja tellimine, tervise mõõtmised.
12.30 Vestlusring Tartu Ülikooli meditsiinilise biokeemia professori, meditsiinidoktor Mihkel Zilmeri
loengute põhjal. „ Normaalne söömine ja normaalne liikumine - tervise vundament „
14.00 Kohvilaud.
14.30 Järva Diabeetikute Seltsi ja Järva Reumaseltsi lühitutvustused
Eelregistreerimine 12. oktoobriks: Eevi Sikstus 5557 6915
Tervisepäeva toetab Hasartmängumaksu Nõukogu

