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Paide linnavalitsuse kollektiiv soovib kõigile toredat alanud jõulukuud,
soojust südamesse ning rõõmsat aastavahetust!
Paide linnapeaks sai Priit Värk
Paide linnavolikogu valis 6. novembri istungil Paide linnapeaks
Priit Värgi.
Priit Värk (32) on lõpetanud Paide
Ühisgümnaasiumi ning Tartu Ülikooli ajaloo erialal. Ta on töötanud
projektijuhina sihtasutuses Erametsakeskus, peasekretärina Eesti
Omanike Keskliidus ning nõunikuna Riigikogus IRL-i fraktsiooni
juures. Enne linnapeaks valimist
töötas ta kaitseminister Jüri Luige nõunikuna. Priit Värk oli Paide
linnapea ka perioodil 06.201403.2015. Ta on muu hulgas KaitMTÜ PaideLaste Heaks
valiti Järvamaa aasta parimaks
mittetulundusühinguks. Liikumise Vanem
Vend Vanem Õde vabatahtlikud on väga rõõmsad osaks
saanud tunnustuse üle. Tunnustuse tähistamiseks oli
korraldatud õhtusöök Põhjaka mõisas, kus vaadati tagasi oma kaheaastasele tegevusajale. Vabatahtlikud on
uhked oma edusammude üle - kui MTÜ alustas oma
tegevust vaid kolme vabatahtlikuga, siis praeguseks on
neid neli korda rohkem. On hea meel tõdeda, et nii ettevõtted kui eraisikud on alati meelsasti valmis nõu ja jõuga aitama. Nõnda on tunnustuse järgselt vabatahtlike tänuõhtusööki oma panuse andnud Põhjaka mõis, kes oli
lahkelt nõus vabatahtlikke võõrustama, aga ka Nurme
Seep, Paide linn ja Paide Spordikeskus. Aasta jooksul
toimunud tegevusi on toetanud Paide Pizzakiosk, Järva
maavalitsus, Wabalinna maja. Meid on külla kutsunud
Jalgrattamuuseum, Türi Seikluspark, Märt Madisson,
kes korraldas lastele parkouritreeningu, ning meie vabatahtlik Egel Aasamets, kes kasvatab hobuseid. Aasta
jooksul oleme korraldanud filmi- ja lauamänguõhtuid,

seliidu Järva maleva ning Paide
Maleklubi juhatuse liige. Hobideks
on male, korvpall ja jalgpall. Paide
linnavalitsuse koosseisu kuuluvad
veel abilinnapea planeeringu- ja
ehitusvaldkonnas Siret Pihelgas,
abilinnapea haridus- ja sotsiaalvaldkonnas Anneli Tumanski,
linnavalitsuse finantsnõunik Kaja
Kört ning linnavalitsuse liikmed
Peeter Saldre ja Kulno Klein.

Jõuluvana ootab külla!

Foto: Maarit Nõmm

Jõuluvana kolib jõuludeks taas oma Keskväljaku talvekorterisse!
Aitäh, Arctic Finland House!

teinud koos süüa ja valmistanud piparkooke, roninud
seikluspargi kõrgustes, ehitanud liivalosse ja saanud
proovida parkuurimist. Ees ootavad savivoolimine Paide Pööningul ja lõbus ühisüritus Veskisilla bowlingus.
Meie tegemised, ka pildis, on kajastatud Facebooki lehel “Vanem Vend Vanem Õde Paide”. Loodame tegevusi
sama hoogsalt jätkata ka tuleval aastal ja loodame, et
mõttekaaslaste ring laieneb veelgi!
Inge Jasner
Eestvedaja

Jõuluvana saab külastada:
Pühapäev, 3. dets
Pühapäev, 17. dets
Kell 15.00-18.00
Kell 15.00 -18.00
Laupäev, 9. dets
Laupäev, 23. dets
Kell 11.00-15.00 Jõulukroon Kell 15.00-18.00
Pühapäev, 10. dets
Kell 15.00 -18.00
NB! Postkast on avatud kogu aeg!
Muudel aegadel on Jõuluvana Vallitornis!
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Paide Linnavolikogu 06. ja 08.11.2017 istungite
kokkuvõte
06.11.2017
Volikogu
 valis linnapeaks Priit Värki
 kinnitas Paide linnavalitsuse liikmete arvuks 6
ja kinnitas Paide Linnavalitsuse struktuuri kuni
31.12.2017 järgmiselt: linnapea, abilinnapea, abilinnapea, palgaline linnavalitsuse liige, linnavalitsuse liige, linnavalitsuse liige. Alates 01.01.2018
järgmiselt: linnapea, abilinnapea, abilinnapea,
piirkonnajuht, piirkonnajuht, linnavalitsuse liige.
 nimetas Paide Linnavalitsuse palgalisteks valitsusliikmeteks kuni 31.12.2017 abilinnapea Siret Pihelgase ja linnavalitsuse liikme Peeter Saldre ning
perioodil 13.11.-31.12.2017 abilinnapea Anneli
Tumanski. Kinnitas Paide Linnavalitsuse liikmeteks kuni 31.12.2017 linnavalitsuse liikme Kulno
Kleini ja finantsnõuniku Kaja Körti. Nimetas Paide Linnavalitsuse palgalisteks valitsusliikmeteks
alates 01.01.2018: abilinnapea Siret Pihelgase,
abilinnapea Anneli Tumanski, piirkonnajuhi Peeter Saldre ja piirkonnajuhi Kulno Kleini. Kinnitas
Paide Linnavalitsuse liikmeks alates 01.01.2018
linnavalitsuse liikme Kaja Körti.
 määras Paide linnapea ja Paide Linnavalitsuse
liikmete töötasu ning hüvitised
 moodustas alatised komisjonid ja määras liikmete
arvu alljärgnevalt:
11-liikmeline regionaalarengu komisjon, 11-liikmeline eelarvekomisjon, 9-liikmeline sotsiaal- ja
tervishoiukomisjon, 9-liikmeline hariduskomisjon, 5-liikmeline revisjonikomisjon.
Komisjonide tegevusvaldkonnad:
Regionaalarengu komisjon:
 elamumajandus (eluruumid, energiamajandus,
soojamajandus, ühisveevärk ja kanalisatsioon);
 keskkond ja heakord (kalmistu, keskkonnakaitse, jäätmekäitlus);
 korrakaitse (avaliku korra tagamine, avaliku ürituse kord, kasside ja koerte pidamine, põllumajandusloomad);
 planeerimine (detailplaneering, teemaplaneering, üldplaneering);
 ehitus;
 transport ja liiklus (kohanimed ja ruumiandmed, liikluskorraldus, teed, tänavad, ühistransport);
 maakasutus;
 külaliikumine (külaseltsid, külavanemad).
Eelarvekomisjon:
 linna arengu planeerimine (eelarvestrateegia,
arengukava);
 eelarve (lisaeelarved, eelarve täitmine);
 majandus (majandusaasta aruanne, hanked,
projektid, varalised kohustused, kohalikud maksud);
 ettevõtlus (kaubandus, turism, reklaam, toetused);
 linnaga seotud äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingutega seonduv;
 linnavara.
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon:
 sotsiaalhoolekanne (teenused, toetused);
 tervishoid (esmatasandi arstiabi, terviseedendus, hoolekandeasutused);
 lastekaitse.

Hariduskomisjon:
 haridus (kool, huviharidus, lasteasutus);
 kultuur (vaba aeg, kultuuriväärtuste kaitse);
 noorsootöö;
 sport.
Revisjonikomisjon täidab kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduses ja Paide linna põhimääruses sätestatud ning revisjonikomisjoni pädevusse
antud ülesandeid.
 valis Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni esimeheks Raivo Raja ning aseesimeheks
Kristjan Kõljala.
 valis Paide Linnavolikogu eelarvekomisjoni esimeheks Andres Jalaku ning aseesimeheks Toomas
Agasilla.
 valis Paide Linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Valeri Ivanovi ning aseesimeheks Andres Müürseppa.
 valis Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni esimeheks Margit Udami ning aseesimeheks Priit
Põdra.
 valis Paide Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimeheks Alo Aasma ning aseesimeheks Are Riistani. Valis komisjoni liikmeteks Ilmar Koppeli, Mart
Miksoni ja Kristjan Kõljala.
08.11.2017
Volikogu
 tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu
16.02.2012 määruse nr 6 „Isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise piirmäärad”.
 võttis vastu määruse “Paide Linnavolikogu tööst
osavõtu eest makstava tasu suurus ning maksmise
kord”
 kinnitas Paide Linnavolikogu alatise regionaalarengu komisjoni liikmed alljärgnevalt:
Alan Olonen, Viktor Kasak, Are Riistan, Elena
Sapp, Hannes Soonsein, Jaanus Tooming, Margus
Nurmik, Mikk Vissak, Toomas Uusmaa.
 kinnitas Paide Linnavolikogu alatise eelarvekomisjoni liikmed alljärgnevalt: Andrus Tull, Ants
Hiiemaa, Aivar Tubli, Hannes Soonsein, Janno
Lehemets, Anneli Suits, Ilmar Koppel, Tarmo Alt,
Kalle Grünthal.
 kinnitas Paide Linnavolikogu alatise sotsiaal- ja
tervishoiukomisjoni liikmed alljärgnevalt:
Ille Laal-Hinrikus, Mihhail Feštšin, Eha Tasang,
Kaspar Tammist, Kristi Rohtla, Ants Leppoja,
Priit Põder.
 kinnitas Paide Linnavolikogu alatise hariduskomisjoni liikmed alljärgnevalt: Ingrid Alt, Kersti
Viilup, Kai Kimmel, Pille Reinsalu, Veiko Kurim,
Ivi Kukk, Janis Tikk.
 otsustas maksta volituste tähtajalisel lõppemisel
ühekordset hüvitist endisele Paide linnapeale Siret
Pihelgasele, endisele Paide Linnavolikogu esimehele Peeter Saldrele, endisele Paide vallavanemale
Veljo Tammikule, endisele Paide Vallavolikogu
esimehele Raivo Rajale ja endisele Roosna-Alliku
vallavanemale Peeter Saldrele.
 Otsustas hüvitada rahas kasutamata jäänud aegumatu põhipuhkus Paide vallavanemale Veljo
Tammikule ja Paide abilinnapeale Ülle Leesmaale.

Paide linnavolikogu 1. koosseis1
Linnavolikogu esimees
Aivar Tubli (KE)
Linnavolikogu aseesimees
Mihhail Feštšin (IRL)
Fraktsioonid
Isamaa ja Res Publica Liit
Andres Jalak
Raivo Raja
Janis Tikk
Andrus Tull
Mart Mikson

Keskerakond
Valeri Ivanov
Kai Kimmel
Are Riistan
Hannes Soonsein
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Ilmar Koppel
Anneli Suits
Kaspar Tammist
Margit Udam

Pärast sisse viidud muudatusi ja asendusi alates 11.2017
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Reformierakond
Tarmo Alt
Kristjan Kõljalg
Andres Müürsepp
Valimisliit “Suur-Järvamaa”
Alo Aasma
Toomas Agasild
Janno Viilup
Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond
Priit Põder
Andres Põllu

Head paidelased!
Priit Värk et Haridus- ja Teadusministeeriumi eestvedaPaide linnapea misel pannakse esimene kivi ka riigigümnaaOn suur au ja vastutus, et mind on
usaldatud
teist
korda Paide linnapeaks. Eelmisest ametiajast on
möödunud küll
2,5 aastat, kuid peale esimesi nädalaid on tunne
justkui oleksin suvevaheajal käinud.
Ma otsisin välja loo, mille kirjutasin siinsamas
leheveergudel kolm aastat tagasi. Tol ajal kirjeldasin Paide linna plaane viie aasta perspektiivis
järgmiselt: „rekonstrueerida Tallinna, Pärnu ja
Tööstuse tänavad, Paide Ühisgümnaasiumi ca
10 000 m2 suurune koolihoone vajab hädasti
ehituskätt, rajada Paidesse Järvamaa perearstikeskus, jätkata Kultuurikeskuse arendamisega
ning Tallinna tn 9, 11 ja 13 hoonetesse plaanis
asutada uus Ajakeskus.“
Osad neist plaanidest on realiseeritud, osadele
on hoog sisse antud ja osad ootavad elluviimist.
Uue valitsuskoalitsiooni jaoks on järgmistel
aastatel Paides kolmeks suurimaks väljakutseks
haridus, ühise identideediga omavalitsus ning
kvaliteetne elukeskkond.
Haridusreform on Paides käimas ja järgmised
kaks aastat saavad olema parajaks väljakutseks
nii õpilastele, emadele-isadele, õpetajatele, koolijuhtidele kui kogu linnale. 2018. aastal alustab Paide Riigigümnaasium õppetegevusega ja
seda esialgu asenduspindadel. Peagi on oodata,

siumi uue koolihoone ehitamiseks-renoveerimiseks. Ent suur samm on ka juba astutud, sest
uuel koolil on uus direktor - Urmo Reitav.
Haridusreformi osaks on ka kahe gümnaasiumi
ümberkorraldus põhikoolideks. Järgmise aasta
kevad-suvel alustame Eesti ühe kaasaegsema
kooli ehitamist Peetri pargis. Senine Paide
Ühisgümnaasium saab „Hillar Hanssoo nimeliseks põhikooliks“ ning legendaarse koolipapa
ja maleõpetaja hingust on oodata ka uues koolihoones. 108. aastase ajalooga Paide Gümnaasium reorganiseeritakse „Paide Hammerbecki
Põhikooliks“.
Varasem kogemus omavalitsuste ühinemistega Järvamaal, Eestis kui ka mujal Euroopas on
näidanud, et ühise omavalitsuse tunde ja identideedi tekkimine on paras väljakutse ning pikk
protsess. Eesmärgiks on, et nii Viisu, Anna küla
kui ka Ristiku tänavas elavad inimesed tunneksid end paidelastena ja et kõigile oleks tagatud
kvaliteetne elukeskkond. Seetõttu on eriti oluline kaasav ja kodanikulähedane juhtimine.
Hoolitsetud elukeskkond on alustalaks meie
väikelinnale. Paide linnakeskuse visiitkaardiks
on Tallinna tänav ja selle rekonstrueerimine on
prioriteet.
Ent tulevikuplaane ei saa kokku võtta vaid asjades ja investeeringutes. Veel olulisemad on
inimesed ja nende vahelised suhted. Seetõttu
esitan linnapeana kõigile palve, et saabunud
jõulukuul oleksime oma lähedaste ja kaaslinlaste vastu grammike veel lahkemad ja soojemad
kui tavapäraselt.

Kasutagem aega üksteisega
tutvumiseks
Aivar Tubli
Paide linnavolikogu
esimees

Paide
valitsuskoalitsiooni esimeseks tõsiseks ülesandeks on
2018. aasta eelarve
koostamine, mille järgi
hakkame uued piirid võtnud Paide linnas järgmisel aastal omavalitusena elama.
Koos eelarve valmimisega selginevad uue aasta
reaalsed sihid, mis peegeldavad koalitsioonlepingus kirja pandut ning loovad eelduse detailsemate tegevuste kavandamiseks. Ent iga asi
omal ajal ning konkreetsemalt saame neil teemadel rääkida uuel aastal.
Läinud kuuga oleme saanud paika volikogu komisjonid ja linnavalitsuse ehk Paide linna juhtimiseks vajalikud struktuurid. Linnavolikogus
ja valitsuses on inimesi, kes on seda tööd teinud
varem ja on uusi.
Kuigi juhtisin aastaid Roosna-Alliku vallavolikogu olen minagi Paide jaoks uus inimene
ja samavõrd on endise Paide ja Roosna-Alliku
valla kodanike jaoks uued inimesed Paide linnast pärit juhid.

Nii volinikel, ametnikel kui linnakodanikel on
tarvis aega, et üksteisega harjuda, tundma õppida ja tunnetada ühist küünarnukitunnet ning
mõista mis meid lisaks ühiselt läbi viidud haldusreformile veel seob.
Olen võtnud aega, et käia koos linnapeaga tutvumas uues omavalitsuses tööd alustavate ametnike ja allasutuste töötajatega, et muutustega
paratamatult kaasas käiv segadus oleks väiksem
ning inimesed saaks paremini keskenduda tööle. See on oluline, et meie inimestele osutatavad
teenused saaksid jätkuda vähemalt samal tasemel kui seni.
Ent tõsiste teemade kõrval tahan juhtida tähelepanu, et jõuluootuste kuul, kus Paides on palju
traditsioonilisi ja põnevaid üritusi, mis pakuvad
meeleolu ja elamusi. Need annavad meile kõigile
hea võimaluse ka üksteisega paremini tuttavaks
saada. Kutsun teid julgelt kodust välja tulema ja
osalema.
Jõulud on tempo maha võtmise, lõppevale aastale pilgu heitmise, uue aasta unistuste mõlgutamise ja perega koosolemise aeg. Kasutagem seda
aega targalt ja kasulikult!
Soovin Paide linnavolikogu nimel kõigile Paide
linna inimestele rahulikku jõuluaega, soovide
täitumist ja kordaminekuid uuel aastal!

Paide abilinnapea Anneli Tumanski
Olen
sündinud
ja kasvanud Paides. Siin lasteaias
ja koolis käinud
ning
lõpetanud
muusikakooli klaveri erialal. Pärast
keskkooli lõpetasin
Tallinna Pedagoogikakooli (praegu
Õpetajate Seminar) koolieelse kasvatuse erialal.
Seejärel Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse
erialal ning Tallinna Ülikooli haridustehnoloogia erialal.
Olen tegelenud ettevõtluses ning töötanud õpetajana neliteist aastat.
Abilinnapeana on tööpõld lai. Minu vastutusalaks on haridusvaldkond, sh kultuur, noorsoo-

töö ja sport, ning sotsiaalvaldkond.
Uues ühinenud omavalitsuses tuleb võrdselt
tähelepanu pöörata nii maapiirkonna kui linna
koolidele, lasteaedadele, huvikoolidele ja kultuurimajadele, eakatele ja noortele.
Ka Paide linna ootavad ees haridusmuudatused.
Esimesteks ülesanneteks on tegeleda nii riigigümnaasiumi loomise kui ka põhikoolide ümberkorraldamise küsimustega.
Esimestel töönädalatel tutvusin Paide ja Roosna-Alliku valla ning Paide linna allasutustega.
Samas ootab ees paljude määruste ja eeskirjade
ümbertöötamine vastavalt uuele omavalitsuse
korraldusele. Selleks loodan head, mõistvat ja
üksteist austavat koostööd kõigi osapooltega.
Anneli Tumanski
Paide abilinnapea
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Piirkonnajuhid alustavad tööd

15. detsembril 2016 allkirjastati Paide linna,
Roosna-Alliku valla ja Paide valla ühinemisleping, milles pandi paika ka linnavalitsuse struktuur. Olulisima muudatusena selles kirjeldati
linnapea otsealluvuses kahte piirkonnajuhti,
kellest ühe tööülesanded on seotud endise Paide
vallaga ja tema töökoht on Paides Pärnu tänav 3.
Teise piirkonnajuhi tööülesanded on seotud endise Roosna-Alliku vallaga, tema töökabinet asub
Roosna-Alliku alevikus tänases vallamajas. Vajaduse selliste ametikohtade järele tingis valdade
soov olla pärast ühinemist kaasatud võimalikult
palju Paide linna tegemistesse, samuti lahendamist vajavate piirkondlike probleemide esindamine linnavalitsuses ja volikogus. Täna töötab
valdades kuni kümme ametnikku. Uuest aastast,
kui rakendub uus struktuur, jätkavad piirkondlikes teeninduspunktides tööd peale piirkonnajuhi
sekretär ja hoolekandetöötaja. Teised ametnikud,
nagu sotsiaaltööspetsialist, maa- ja keskkonnaspetsialist ning ehitusspetsialist hakkavad kindlatel tööpäevadel kodanikke vastu võtma teeninduspunktis.
Piirkonnajuhile annab ülesanded linnapea oma
käskkirjaga ning piirkonnajuht korraldab asjaajamist ja tööd vastavalt Paide linna asjaajamise
korrale piirkonnas kohapeal. Töövaldkond on
piirkonnajuhil lai, tuleb vastutada ühinemistoetuste kasutamise korraldamise eest piirkonnas,
koordineerida projektide elluviimist, korraldada
kooli- ja ühistransporti, pidama arvestust transpordivahendite üle, hallata piirkonda puuduta-

Järvamaa muuseumis on avatud näitus „Igal hädal oma arst, igal tõvel oma tohter“ - pildikesi
Järvamaa Haigla kujunemisloost. Külastamisvõimalus E – L kell 10.00 – 17.00
Muuseumi jõuluprogramm: „Nii meil jõulud
tuppa toodi“ 04.12 – 15.12. Uurime üheskoos,
kuidas peeti eesti kodus jõule sada aastat tagasi
Mängime, meisterdame, tutvume ajastu jõulukommetega, külla tuleb jõulumees. Programm
lasteaia- ja algklassilastele, ca 45 minutit. Hind
3€ laps. Info ja gruppide registreerimine telefonil
3723851867.
Wabalinna maja
Näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“. Põnev väljapanek jääb avatuks kuni 29. detsembrini.
Külastamisvõimalus Wabalinna maja lahtiolekuaegadel T ja N 11.00 - 16.00. Teistel aegadel eelneval kokkuleppel telefonil 56682165.
Vallitorn
Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
EV100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib
teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa
ajastutesse.

vaid lepinguid ja esindada linna piirkonna lepingutega seotud küsimustes. Samuti tuleb vastutada
tehnilise infrastruktuuri toimimise ja arenduse
eest, nagu ÜVK, tänavavalgustus, kaugküte. Vastutusalas on ka piirkonna haljastuse ja heakorratööde planeerimine ja korraldamine, samuti
teehoiukava koostamine, teede hooldus ja remont
ning järelvalve teostamine. Kaardistada tuleb linnale kuuluv vara ja maad piirkonnas ning jälgida nende sihtotstarbelist kasutamist, vahendada
üüri- ja renditeenust ning korraldada hallatavates
hoonetes remondi- ja hooldustöid. Samuti tuleb
piirkonnajuhil oma tegevusvaldkondades korraldada riigihankeid, osaleda regionaalsete arengukavade koostamisel, projektitaotluste esitamisel
ja elluviimisel. Lahendamist vajavad külaseltside
ning piirkonna kolmanda sektoriga seotud probleemid. Piirkonnajuht jälgib ja vahendab elanikke puudutavat infot linnapeale või hallatavale
asutusele.
Kõik piirkonna elanikud on oodatud oma erinevate küsimustega endistesse vallakeskustesse info
saamiseks, samuti vormistatakse teabenõudeid,
võetakse vastu avaldusi jm dokumente ning nõustatakse kodanikuühendusi erinevates küsimustes.
Kuni aasta lõpuni töötavad tänased vallad endise
töökorralduse alusel, 1. jaanuarist alustavad piirkondade juhid tööd uudse struktuuriga. Meie eesmärk piirkondliku töö korraldamisel on kodanike
rahulolu tagamine omavalitsuse poolt pakutavate
erinevate teenustega
Meie kontaktid:
Peeter Saldre, tel 504 4128,
e-post: peeter.saldre@paide.ee
Kulno Klein, tel 564 61544,
kulno.klein@neti.ee
Peeter Saldre ja Kulno Klein
Linnavalitsuse liikmed,
alates 1.01.2018 piirkonnajuhid

Taevakorrusel avatud retrokohvik ja ajastu näitus.
Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus
„Eestimaa linnused“.
Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P kell 10.00 –
18.00.
Paide raekojas
Näitus „Vanade toolide lummuses“. Järvamaa
muuseumi jõulunäitus Kesk-Eesti kodudes leiduvast pärandvarast. Paide raekoja saalis kuni 14.12.
Külastamisvõimalus E-R kell 10.00-16.00. L
(9.12) kell 9.00 – 16.00
9. detsembril kell 12.30 restaureerimisõppejõud
Mati Raali loeng „Mööbel kodus ja muuseumis.
Kuidas seda hoida ja korrastada“.
Sündmused:
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts kutsub 7. detsembril kell 16.00 Paide raekoja saalis Herbert
Lasti koostatud raamatu „Näitleja Anna Markus“
esitlusele. Tutvume teemakohase väljapanekuga.
Lisainfo:
Ründo Mülts, SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum
56682165
Paide Gümnaasiumi 1. ja 2. klasside õpilased said endid mereröövliteks maskeerida ning kuulata põnevat
juttu M. Kunnase“ Aarete saarest”. 29. novembril toimus vestlusring Mart Kadastikuga.
09. detsembril ootame kõiki Paide raekotta “Ise
tehtud, hästi tehtud” kuuseehete näitust hindama
ja vaatama! Hiljem on võimalus kuuseehte ilu näha
Keskraamatukogu lasteosakonnas.
Jõulukuul hakkavad käima päkapikud, headele tuleb
jõuluvana. Kes luuletuste õppimisega jänni jääb, saab
abi raamatukogus olevatest luuleraamatutest.

Novembris oli Paide Gümnaasiumi 2. klassil ja Paide
Ühisgümnaasiumi 3. klassil võimalus osaleda Eesti
kirjanike tuuril, kus Keskraamatukogu külastasid kirjanikud Kadri Lepp, Heli Illipe Sootak ja Anti Saar.
Järvamaa raamatukoguhoidjad aga kuulasid pere pärimusest muinasjutuvestja Piret Päärilt. Mikk Sarve ja
Kristel Vilbaste raamatut
“Iseendast algav sugupuu” esitles autor K. Vilbaste ise,
mis tõi uusi mõtteid oma sugupuu loomise võimalusImelist jõuluaega raamatute seltsis!
test.
Raamatukogu suletud 25. ja 26. dets ja
1. jaanuar 2018.

Paide turuplats saab digitaalse
infotahvli

A

asta viimastel kuudel saavad Paides taas mõned
tööd tehtud.
Äsja on saanud valmis asfalteerimistööd Sookure lasteaia parklas
ning PAIde Lasteaia Lillepai maja
õuel. Nendega läks veidi rohkem
aega, kui algselt planeerisime, aga
teeremont sõltubki palju ilmast,
töögraafikutest teistel objektidel
ning paljust muust. Tallinna tänava lasteaias plaanime tulevikus
luua ka midagi liikluslinnaku sarnast ehk markeerime teedele maha
jooned, et lapsed õpiksid ka „päris“ liikluses õigesti käituma.
Pärnu tänava teeremont on küll
juba läbi, kuid siiani on probleemiks jäänud teeotsad ja mahasõidud elumajade õuele. Kui algselt
pidi ehitaja tagama remondi käigus teeotste senise taseme ja olukorra, oleme leidnud raha, et need
ikkagi elanike soovil välja ehitada.
Need tööd on samuti tänaseks lõpukorral.
Toredaks uuenduseks Paide turu
juures on interaktiivne digitaalne infotahvel, mis paigaldatakse

detsembrikuu jooksul. Infotahvel
hakkab kajastama linnas toimuvat,
erinevatest sündmustest planeeringute ja muude teatisteni välja.
Infot sellel saab muuta ja vahetada
arvuti tagant lahkumata. Raha infotahvli, samuti PAIde lasteaia tee
asfalteerimiseks saime riigieelarvest nö „katuserahast“ Sotsiaaldemokraatliku Erakonna poolt.
Jõuludele mõeldes oleme hankinud juurde ka jõulukaunistusi,
need hakkavad teed valgustama
Pärnu tänaval ning ka Paide Ühisgümnaasiumi ees olev jõulukuusk
saab uued tuled. Eelmisel aastal
saime linlastelt palju positiivset
tagasisidet jõulutulede osas, mistõttu panustame sellesse ka tänavu. Ka jõulumajake, mille eelmisel
aastal esmakordselt Keskväljakule
üles panime, sai tohutu menu osaliseks. Lastega tuldi jõuluvanale
külla koguni Tallinnast ja Tartust.
Eestimaa süda on jõuludeks valmis! Ilusaid tulevasi pühi kõigile
ning rohkelt lund ja rõõmu talvest!
Siret Pihelgas
Paide abilinnapea

Ühistuline piimatööstus valmib mõne
aasta pärast

A

S-i E-Piim Tootmine poolt rajatav ühistuline piimatööstus
peaks plaanide järgi Paides valmima 2021. aasta alguses. Ehituseks läheb 2019. aasta kevadel.
Tööstuse rajamine maksab ligi 90
miljonit eurot, millest 15 miljonit
tuleb toetusena PRIA-lt, millest omakorda Euroopa Liit katab 85 ja Eesti 3D joonis: Novarc Group AS
riigi kaasfinantseering on 15 protsenti.
Toetuse peamiseks eesmärgiks on Eesti piimatööstuse arendamine piimatootjate ühinemise
kaudu. Tehasesse on kavandatud 150 töökohta.
Piimatööstus rajatakse Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelisele alale (planeeringuala suurus on ca 14 ha). Detailplaneering on läbinud avaliku arutelu ning
läheb Paide linnavolikokku kinnitamisele. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni- ja kaugküttetrassidega. Juurdepääsud alale on Mündi ja Raudtee tänavatelt, uusi
tänavaid ei kavandata.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda: paide.kovtp.ee/et/detailplaneeringud

Lumetõrje Paide külades
Talv on ukse ees ja lumi on tulekul. Pöördume siinkohal kodanike poole palvega eemaldada
taluteede äärest võsa 2 m laiuselt ja puude oksad 4 meetri kõrguselt tee kohalt, et lumetõrjetehnika saaks vabalt teekoridoris liikuda. Kui lumetõrjetehnikal puudub oksavaba sõidukoridor kinnistule, siis lund lükatakse ainult sinnamaale, kuhu on võimalik pääseda kinnistu
teel. Palume märgistada võimalusel teede ääred puutokkidega pikkusega 1m vältimaks tee
asukohalt kõrvalekaldumist.
Lund hakatakse lükkama, kui lumekihi keskmine paksus on üle 10 cm ja lumest puhastamise
aeg 8 tunni (rasketes oludes 12 tunni) jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist.
Kuna ööpäevas on 24 tundi ja mõnele teele jõutakse varem kui teisele, siis palume varuda
kannatust ning arvestada teeolusid. Loodame kõigi mõistvale suhtumisele.
Lumetõrjet teostavad 2017./2018. aastal:
Tarbja-Mündi-Viraksaare piirkond – AS Tariston
Infoteenistus: 53 017 690 (ööpäevaringne valve)
Sargvere piirkond - FIE Raido Saavan.
Kontaktisik: Raido Saavan, 52 94 530
Mustla piirkond - Kõrgemäe Agro OÜ.
Kontaktisik: Karmo Viilup, 53 267 250
Anna –Puiatu-Purdi piirkond - OÜ Ten-Gal.
Infotelefon: 52 11 028

Paide linna teehoolde kohta saab lugeda paide.kovtp.ee/et/tänavad.
Ööpäevaringne infotelefon on 15220.

Paide Linnalehe detsembrinumbri tiraaž on 5560 eksemplari.
Esmakordselt jõuab Linnaleht ka senise Paide ja Roosna-Alliku
valla elanike postkasti!
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17.12 kell 16 Võimlemisklubi Hotsport jõulupidu.
18.12 kell 19 Ivo Linna ja Birgiti jõulukontsert „Kingitus“.
Pilet 17.90-22.90€
04.12 kell 11 Laste- ja noorte teater REKY etendus „Väike
19.12 kell 10-10.30 Toidulisandite müük, fuajees
nõid“. Pilet 7-8€
21.12 kell 18 Paide Gümnaasiumi võimlemispidu
05.12 kell 10-15.30 PERH verekeskus DOONORIPÄEVAD 23.12 kell 14 Kingitus linnarahvale, Paide Püha Risti kirikus
Eesti süda kingib elu
26.12 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu,
08.12 kell 16-19 Massaažikoolitus, ruumis 209
kammersaalis
08.12 kell 18 G. Otsa nimelise Tallinna muusikakooli
26.12 kell 17 Kontserttuur ‘’Taaskohtumine jõuluootuses’’
Jõulukontsert
Rolf Roosalu ja erikülalisena Saara Kadak. Pilet 9.90-18.90€
09.12 kell 10-16 Jõulukroon, Keskväljakul
29.12 kell 19 Paide Kultuurikeskuse Juubeli Ball
15.12 kell 10 Rahvusooper Estonia “Kontsert kõige
Rahvusooper Estonia solistid, orkester ja koor, Eesti
pisematele”, vanusele 0-3 a. Kestus 45 min. Pilet kõigile 4€
Rahvusballett, Kaire Vilgats, Kalle Sepp ja Big Band. Disko
15.12 kell 19 Rahvusooper Estonia ooper „La Traviata“.
kammersaalis DJ Lenny LaVida. Õhtujuhid Juuli Lill ja
Etenduse kestus: 3 tundi ja 2 vaheaega. Piletid: 20€-30€;
Rauno Elp. Pilet 35€/60€. Toidupaketiga piletite arv
soodushind 10€-27,90€. Pensionär ja Partnerkaardi omanik
piiratud koguses! Eraldi soodustusi õpilasele, tudengile ja
10% soodsam, õpilane, õpetaja 50%, Tooliklubi liige 15%
pensionärile ei ole.
soodsam. Grupid alates 20-st inimesest 21€ pilet rõdul ja
11.01.2018 kell 18 Hüvastijätt jõuluajaga
26€ pilet parteris.

17.01 Teater Vanemuine Muusikalikontsert „Memory
2018“. Pilet 35€. Eraldi soodustusi õpilasele, tudengile või
pensionärile ei ole.
21.01 kell 11 Lastehommik. Talvepidu lumekuningannade ja
lumememmega. Pidu sisutavad Feralia mängujuhid Tartust.
Memmede pannkoogid. Pilet kõigile 3€
24.01 kell 19 Teater Ugala – „Sätendav pimedus“ Mängivad:
Märt Avandi (Endla), Tarvo Vridolin, Peeter Jürgens, Andres
Tabun, Rait Õunapuu, Merle Liinsoo, Tanel Ingi ja Ringo
Ramul. Pilet 7,50-12€
Paide 3D kino kava: www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide
Kino Facebooki lehel. Piletid 3€-4.5€, prillid 1€
Näitused
14.11-07.01.2018 Riina Rillo kunstinäitus „Vastus on maalil”
Kuni 31.12 fotonäitus „Ly“, valik Ly Menovi loodusfotodest

Kultuurikeskus –
maja täis muusikat
ja teatrit
18.11 kuulutas Paide Kultuurikeskus välja oma
uue nime – Paide Muusika- ja Teatrimaja! Nime
pakkus välja muusik ja kontserdikorraldaja Kaido Kirikmäe. Uut nime hakkab maja kandma
alates 2018. aastast. „Saame väga hästi aru, et
uus nimi on väga suurejooneline ja nõudlik, aga
me teeme kõik selleks, et seda nime auga kanda.
Olgugi, et päris oma teater pole veel ametlikult
asutatud, on meie maja sellegipoolest alati teatrit ja muusikat täis, rääkimata muudest tegevustest,“ kommenteeris nimevalikut keskuse
direktor Ülle Müller.

Kontsert kõige
pisematele
Ooper-Kvartett:
Henno Soode (viiul, mandoliin)
Eivin Toodo (viiul, tekst)
Kerstin Tomson (vioola)
Mati Leibak (tšello)

Piletid müügil Paide Kultuurikeskuses,
Estonia kassas ja Piletimaailmas.
Hind 4 eurot.

Paide Kultuurikeskuse
kammersaalis.
15. detsembril 2017 kell 10.00

KAVA: JÕULUD KÕIGE PISEMATELE

Sponsorid:

.ee
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Etlusvõistlus „Ellen Niiduga Midrimaal“

Meisterdamistalgud

ovembris toimus Paide Gümnaasiumis 10. korda maakondlik etlusvõistlus “Ellen Niiduga Midrimaal”. Etlejaid oli pea igast Järvamaa
koolist, kokku 36 õpilast.
Juubelihõngulise üritusega tähistati ühtlasi ka Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva
ning iga etleja ühes luuletuses pidi kõlama sõna „Eesti“. Žürii koosseisus Tarmo
Hints, Sirje Kroonsaare ja Maive Loorits kiitsid etlejate kõrget taset ning andsid
näpunäiteid edasisteks esinemisteks.
Tulemused. Noorema vanuserühm (1.-3. klass)
I Younes Salami Roosna-Alliku Põhikool (juhendaja Made Talts),
II Marii Eleen Mõtsnik Järva-Jaani Gümnaasiumist (juhendaja Anne Treial),
III Virko Maasik Paide Gümnaasiumist (juhendaja Krista Rikk);
Vanema vanuserühmas (4.-6. klass)
I Laura Länkur Paide Gümnaasiumist (juhendaja Kersti Varik),
II Karola Lee Aasavelt Türi Põhikoolist (juhendaja Marika Lõhmus),
III Elise Zinovjev Türi Põhikoolist (juhendaja Anneli Talviste).
Võistlust toetasid AS Kuma, Haridus- ja Teadusministeerium, Treegeri Kohviku
Laura Länkur, Midrimaa 4.-6.kl
OÜ ning Paide Gümnaasium.
võitja
Korraldajad Kersti Varik ja Taimi Jürgenstein

Keskkonnaagentuur korraldas sel
sügisel loodussõbraliku kampaania
“Puhas keskkond on sinu kätes”, et
aidata teha keskkonnasõbralikumaid
ja loodust säästvamaid valikuid. Õpilased olid oodatud meisterdama luige
ja lillekese origamit, mis sümboliseerivad ökomärgiste kujundust. Projektis osalesid meie 7.-8. klasside õpi-

N

Foto: Hanna Liisa Rüütel

lased. Saadi teada, et
valides ökomärgisega tooteid, teeme
head nii oma tervisele, keskkonnale kui ka tulevastele
põlvedele.
Samuti õpiti pabervoltimist.
Pirjo Aer
Käsitöö- ja kodundusõpetaja

Tarkus tuleb mitut moodi

5.a klassi õpilased õppisid novembris
KiVa-teadmisi (Kiusamisest Vaba
Kool) e-külalistunni abil. Peale tavapärase õpetaja klassi ees oli teine
õpetaja tundi andmas Youtube`i kanali kaudu. Meiega koos osales selles
tunnis rohkem kui 100 klassi üle Eesti.

Tunni teises pooles arutasime kuuldut
veelkord ja kinnitasime enda teadmist,
et kiusamine ei ole lubatud.
5.a soovitab ka kõigil teistel oma koolipäeva e-külalistundidega põnevust
tuua.
Klassijuhataja Kairit Wirth

Paide Gümnaasiumi õpilased ööbisid koolis

P

Põnev on madratsi peal koos klassikaaslastega põnevusfilmi vaadata ja vaikselt
sosistada.
Suur tänu tublidele õpetajatele: Siiri
Sitska, Heli Vatsel, Kairit Wirth, Kersti
Varik, Lorina Kukk, Tiia Sagar ja lapsevanem Saskia Liiva kes meie kooli hullude
ideedega kaasa tulevad ja rõõmsalt õpilastega koos koolis öö veedavad! Aitäh
tublidele “suurtele õpilastele”, kes igal
aastal aitavad meil töötubasid läbi viia!
Helen Trug, huvijuht
Foto: Germo Aabla

aide Gümnaasiumi algklasside lemmik ettevõtmine öökool toimus
juba 9. korda. Õpetajad Merike Einma
ja Lorina Kukk ning direktor Vello Talviste olid õpilastele ette valmistanud teadusteatri, kus õpilased said uusi teadmisi
keemiast ja füüsikast, said palju nalja ja
nägid kooli personali uues rollis. Õpilased
õppisid öösel koolis teistmoodi matemaatikat, vene keelt, inglise keelt, infotehnoloogiat, riigikaitset jne. Eriti vahva oli mööda
koolimaja ringi liikuda taskulambi valgel
ja mõelda, kas koolis kummitab või mitte.

Tutvumine töömaailmaga
Oktoobris viis õppetöö 4.-6. klasside õpilased koolimajast välja Paide ja Mäo asutustesse ja ettevõtetesse, et tutvuda erinevate
ametitega ning välja uurida, millised teadmised ja isikuomadused aitavad tööelus edukad olla. Nähtu-kuuldu põhjal valmisid
mininäidendid.
Ametite päeva aitasid läbi viia AS Järvamaa Haigla, Järvamaa
Turismiinfokeskus, AS SEB Paide kontor, Nelja Kuninga Hotell,
Paide Masinatehas, AS Tariston, OÜ Pigipada, OÜ Transporter,

Paide Pesumaja, Leku Metall OÜ, Jenger Eesti OÜ, Paide Uuskasutuskeskus, AS Kuma, Viking Window AS, Plastrex Europe OÜ
ja Raampuit OÜ.
Õppereisi transporti toetas rahaliselt Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond ja Järvamaa Omavalitsuste Liit. Suur tänu koostöö
eest!
Taimi Jürgenstein
karjäärikoordinaator

Vahvate vanemate klubi

P

aide Gümnaasiumis käivitus kaks
kuud tagasi kolme klassi pilootprojekt lastevanematele nimega Vahvate
vanemate klubi. Tegemist on Ivi Kuke,
Siiri Sitska ja Lorina Kuke ellu kutsutud
kohtumiste sarjaga, mis pakub vanematele
võimaluse koolielus aktiivsemalt kaasa
lüüa ja oma arvamust avaldada. Samas
kuulata harivaid loenguid oma ala spetsialistidelt, mis aitavad mõista ja õpetavad,
kuidas siis olla vahva lapsevanem.
Klubil on olnud kaks kokkusaamist, lektoriks Heidi Antons, Järvamaa Rajaleidja

keskuse sotsiaalpedagoog. Esimesel korral
räägitigi, kuidas olla vahva lapsevanem.
Jagati rohkelt toredaid näpunäiteid, mida
soovi korral katsetada. Soovitatud kirjandus võimaldab kõigil just vajaliku teema
kohta iseseisvalt lisa uurida. Klubi Facebooki lehelt leiavad kõik huvilised jagatud
materjale, kirjandust ja artikleid.
Teise kokkusaamise teema oli „Armastuse viis keelt.“ Me kõik teame, et armastust saab väljendada erineval moel, kuid
teadmine, et igaüks ka vajab seda erineval
moel, oli uus. Testid aitasid kohalolijatel

mõista kõigepealt enda vajadusi, kodus
saab testida ka oma lähedasi. Selgemast
selge on aga see, et saadud teadmised aitavad mõista oma pereliikmete vajadusi ja
nende käitumise tagamaid.
Klubi planeerib kohtuda käesoleval õppeaastal kuus korda. Järgmisel korral,
detsembris, kohtume veel Heidi Antonsiga, uuel aastal on aga tulemas teisigi põnevaid esinejaid.
Siiri Sitska
Paide Gümnaasiumi klassiõpetaja

Üleeuroopaline
programmeerimisnädal
HITSA korraldatud Code Week nädal on ellu kutsutud
selleks, et tekitada laste seas huvi programmeerimise ja
robootika vastu, mis on tänapäeval väga vajalikud oskused.
Paide Gümnaasium osales Code Week nädalal kahe
töötoaga. Töötoad mõtlesid välja ja viisid läbi õpetajad
Kairit Wirth ja Kersti Varik. Töötoas „Mesilased sumistavad õpiti programmeerimise algtõdesid Bee-Bot
mesilaste abiga. Seda tehti lõimituna eesti keele, matemaatika ja liiklusõpetuse abil. Töötoas käisid õppimas ka
Imavere Põhikooli õpilased ning Nurme Kooli õpetaja.
Kuna huvi töötoa vastu oli suur, siis kõik soovijad osalema ei mahtunudki. Kersti Varik õpetas huvilistele programmeerimiskeelt Scratch. Selle abil valmisid osalejatel
toredad arvutimängud.

Damaris Ly Tambla – teeb, jõuab, naeratab!

S

ee keerulise nimega tüdruk
on aasast aastasse aina aktiivsemaks muutunud ning
tema nime võib aina tihedamini
kohata. Damaris õpib Paide Gümnaasiumi 10. klassis. Tänaseks on
see 16-aastane tütarlaps valitud ka
Paide Gümnaasiumi Õpilasesinduse presidendiks ja nüüdseks on
ta ametis olnud veidi üle kuu. Mida
aeg edasi, seda rohkem rõõmu
võime tema näos kohata.
Damarise meelest on lihtne olla
rõõmus ning naeratada, kui saab
pidevalt teha seda, mis meeldib.
Õpilasesinduse presidendina on
palju kohustusi ning ülesandeid,
mille tegemine võtab ära väga palju aega. „Võrrelda võiks Õpilasesinduse presidendi ametit lausa täis töökohaga. Hommikul tulen
tundide ajaks kooli ning olenevalt päevast lahkun koolist kella
kuue ajal või hiljem,“ selgitab ta ise. Peale tundide lõppu ei saa
ega tahagi tüdruk koju minna, vaja on korraldada üritusi, muuta
õpilasesinduse tööd aktiivsemaks, teha koosolekuid koos õpetajate ning kooli juhtkonnaga, kuulutada välja konkursse ning lüüa

kaasa igal pool, kus võimalik. Hoolimata kõigest sellest kooliväsimust tema silmadest ei leia, ainult kindlameelsust, et asjad saaksid
tehtud ning rõõmu, kui need on hästi tehtud. Peale õpilaste koolielu paremaks muutmisel annab Damaris ka oma panuse Paide
linna noorte elu korraldamisse, olles Paide linna noortevolikogu
liige ja protokollija.
Selle aktiivse elu alguseks võib nimetada 6. klassi, kui ta sai Õpilasesinduse liikmeks olles klassivanema Samuel Ehmani kõrval
klassivanema abiks. Koos Samueliga on nad paljudki korda saatnud ning pälvisid eelmisel aastal Paide Gümnaasiumi Hammerbecki galal aasta aktivistide tunnustuse.
Paljude kooliväliste asjatoimetuste kõrvalt on Damarise õpitulemused siiski alati olnud väga head. „Õppimine on alati olnud minu esmaseks prioriteediks. Õppima peab iseendale ja
alati natukene rohkem kui vaja. Siis ei ole ainult haridus, vaid
laieneb ka silmaring ning tuleb haritus,“ selgitas ta oma suhtumist koolitöödesse. Aastate jooksul on Damaris osalenud ka
paljudel erinevatel olümpiaadidel. Häid kohti on ta saavutanud
näiteks ajalooolümpiaadil. Eelmisel aastal ka maakondlikul kunstiolümpiaadil saades 3. koha. Veel võitis ta ära maakondliku
käsitööolümpiaadi minnes edasi vabariiklikku vooru.
Damarisel on ka paar hobi, millega ta on tegelenud algklassidest
alates mõningate pausidega. Viimased viis aastat järjest on ta tantsinud rahvatantsurühmas Keerutajad. „Rahvatantsu tantsimine

on alati mulle väga meeldinud, ning jätkan sellega kindlasti ka
tulevikus. See on andnud mulle palju võimalusi reisida, võistelda,
osaleda üld- ja noorte tantsupeol ning igal esinemisel harjutada
oma naeratust.“ Tantsimine pole aga ainukene asi, millega ta esineb. „Tõsi, juba 2-aastaselt esinesin ma esimest korda Paide linna
lauluvõistlusel. Peale seda olen veel osalenud paljudel soololauluvõistlustel.“ Damaris on aga 1. klassist alates laulnud ka mitmetes
erinevates koorides ja ansamblites. Hetkel laulab ta ansambli Sirjelind koosseisus ning Paide Gümnaasiumi segakooris.
Damaris laulab ja tantsib, aga trummi ei löö. Selle asemel lõpetas
ta hoopis üle-eelmisel aastal muusikakooli viiuli erialal. „Muusikal on samuti oluline osa minu elus. Sellega tegeletakse minu suguvõsas aktiivselt. Vanemate eeskujul hakkasingi juba pisikesena
laulma ning hiljem pilli mängima,“ kinnitas tüdruk. Pilli mängib
ta hetkel edasi Paide Muusikakooli sümfoniettorkestris.
Peale nende asjade tegeleb Damaris nii paljude muude asjadega
veel siin ja seal. Siiski leiab igast pikast ning toimetusi täis päevast
midagi head, mille üle rõõmu tunda. See ongi see, mis inspireerib
veelgi rohkem asju edasi tegema. Damaris ei kurda kunagi ja kui
aega ei ole, siis tema ikka leiab. Ka õpetajate ja sõprade sõnul on
tegemist väga positiivse, sõbraliku, tragi ja igati tubli tütarlapsega,
kellest kindlasti ka tulevikus kuulda võib.
Teisi Unt
Damaris Ly klassiõde
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Paide lasteaedade töötajad ja lapsevanemad
on usinad õppijad

M

uutuv maailm pakub üha
uusi väljakutseid haridusele,
mille tõttu nii lasteaia töötajad kui
ka lapsevanemad peavad olema
valmis ka kiiresti muutuvate lastega ning neil läheb tarvis hulgaliselt häid õpetamise ja meeskonnatööga seotuid oskusi.
Paide kahe lasteaia juhid taotlesid
SA Innovelt koolitusi nii õpetajatele,

lasteaia meeskondadele kui ka lapsevanematele, sest ühiselt omavahelises
koostöös õnnestub kõige paremini
lapse arengu suunamine ja juhtimine.
Septembris toimunud lasteaedade
lapsevanemate üldkoosolekutel oli
kohal koolitaja Inga Kruusement, kes
õpetas vanematele, kuidas arendada
lapse emotsionaalset intelligentsust.
Oktoobris oli ühine koolitus PAIde

ja Sookure lasteaia õpetajatele lapse
kõne arendamisest ja sõrmemängudest. Logopeedina töötav koolitaja
Valli Vilu Soinaste Laululinnu Lasteaiast õpetas hulgaliselt arendavaid
mängulisi tegevusi, mille kaudu lasteaiaõpetajad ja logopeedid saavad kaasa aidata õige häälduse kujunemisele.
Põnevad olid ka mõlemale lasteaiale toimunud meeskonnakoolitused,

13. novembril õnnitles Paide valla esindus valla esimest aukodanikku Toivo-Mart Rebast 85.
sünnipäeva puhul. Juubilar võttis õnnitlejaid
vastu oma Tarbja kodus.
Põllumajanduse edendamise ja aktiivse tegevuse eest valla arendamisel anti 2008. a Toivo-Mart
Rebasele Paide valla esimese aukodaniku nimetus.
Alates 1962. aastast on Toivo-Mart töötanud
põllumajandus ettevõtte juhtivatel kohtadel, tegelenud ise aktiivselt taidlusega. Tema hobiks
on jahindus ja aiandus, millega tegeleb veel tänaselgi päeval.
Foto: erakogu

EELK Anna kirikus jõulukuul
3.12 kell 14.00 1. advendi jumalateenistus armulauga
Kell 15.30 Küünalde süütamine Anna küla jõulupuul.
Järgneb jõululaulude laulmine Kogudusemajas. Külas Järvamaa Kristlik Keskus
24.12 kell 14.00 Jõuluõhtu jumalateenistus
25.12 kell 14.00 1. jõulupüha jumalateenistus armulauaga
31.12 kell 14.00 Vana- aasta õhtu jumalateenistus armulauaga

Paide Püha Risti kiriku jõulukuu
3.12 kell 16.00 I Advendikontsert Paide Gümnaasiumilt, tasuta
9.12 kell 13.30 Jõulukroon
12.12 kell 19.00 Ott Lepland ja Eda-Ines Etti
15.12 kell 16.00 Politsei- ja Piirivalveameti orkester ja Riiklik Akadeemiline Meeskoor RAM, tasuta
16.12 kell 16.00 Järvamaa Tütarlastekoor ja Türi Muusikakooli keelpillikvartett, tasuta
20.12 kell 19.00 Stig Rästa ja Elina Born
23.12 kell 14.00 Kingitus linnarahvale ja renoveeritud oreli õnnistamine ning esitlus –
organist Toomas Trass, solist Rauno Elp ja kellade ansambel ARSIS, tasuta
24.12 kell 12.00 I jumalateenistus (kaasa löövad Paide Gümnaasiumi laululapsed)
24.12 kell 16.00 II jumalateenistus
25.12 kell 17.00 Lenna Kuurma ja Juss Haasma
28.12 kell 19.00 Gurly Strings ja Estonian Voices

mida viis läbi Rakvere Loovuskeskuse
kunstnik ja loovuskoolitaja Jule KäenTorm. Mälestuseks põnevast koolitusest jäi meeskonnatööd meenutama
koolitusel valminud maal „Minu
töökoht – lasteaed“. Programmi tegevuste elluviimist toetas Euroopa Sotsiaalfond.
Sirje Kroonsaare
PAIde Lasteaia õppealajuhataja
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Paide Linnameeskond
lõpetas Premium liiga hooaja 3:2 võiduga Pärnu Vapruse üle ning tuli kokkuvõttes kuuendaks. Linnameeskonna
hooaja parimad: parim söötja Henri
Hanson, parim mängija Sander Sinilaid,
parim väravakütt Magnar Vainumäe ja
suurima edasimineku teinud mängija
Sören Kaldma!

Paide Ühisgümnaasiumi lauluvõistluse
Grand Prix - Sabine Krais

17. novembril toimus järjekordne ja samas ka
viimane Paide Ühisgümnaasiumi lauluvõistlus,
mis kandis sel aastal nime „PÜG Faktor 2017.“
Lavalaudadele astusid õpilased 1. – 12. klassini.
Publikul oli võimalus osa saada 16 solisti, nelja
dueti ning 15 klassikollektiivi etteastest. Kõlasid
nii tuntud kui ka alles tuntust koguvad hitid ning
kõike seda oli võimalus publikul nautida lausa
kolm tundi. Õhtut juhtisid 11. klassi õpilased Janely Arusoo ja Gregor Kookmaa, kes õhtu jooksul
haarasid laulma ka kogu publiku. Kaanonis „Sepapoisid“ kõlas pealtvaatajate esitused väga värske ja erilisena. Selle aastane Grand Prix kuulub
Sabine Kraisile (pildil), kes looga „Crazy“ lummas
nii kaasosalejad, publiku kui ka žürii. Grand Prix
omanikule pani erilise auhinna välja Paide Muusikakool – võimalus salvestada just võitjale kirjutatud või omaloominguline lugu.
Ka see aasta oli kõrvale jäetud traditsiooniline
lauluvõislus ning sündmus oli saate X-Factor stiilile rajatud. Kooli noori ja andekaid lauljaid ning
kollektiive hindas 5-liikmeline žürii. Karmid,
kuid rõõmsameelsed kohtunikud olid: Kaire Saar
– kooli vilistlane ning lauluvõistluse Grand Prix’i
kahekordne omanik; Markko Sunni – kooli vilistlane ning hobilaulja; Kauro Tafitšuk – endine
Paide Ühisgümnaasiumi õpilane ning Man Made
Monkey solist; Damaris Ly Tambla – Paide Gümnaasiumi aktivist ning laulja ja Margus Vaher –
laulja ning blogija.
PÜG Faktor 2017 tublimateks osutusid:
Solistid 1.-2. klass: I koht Keiro Stevon Tegelmann lauluga P. Vint “Kantrimees“ (juhendaja Piret Järvet), II koht Käti Mägi, A. Liiva “Ühe kauge
metsa taga”, (juh P. Järvet), III koht Karmely Eliis
Tegelmann, A. Liiva “Kui vaid soovin“ (juh P. Järvet).
Solistid 3. – 4. klass: I koht Kairit Saar, T. Kivimäe
“Õhtu”, (juh Tiina Kivimäe), II koht Hanna-Liina
Härma, A. Röömel „Mõista-mõista“ (juh P. Järvet),
III koht Minna-Mai Kaas, F. Sorkill “Musta kassi
tango“ (juh P. Järvet).
Solistid 5. – 8. klass: I koht Keitlin Jüristo, K.
Rogers “Laula mu laulu helisev hääl“ (juh Elliko
Kõiv), II koht Chatrine Põder, M. Mattisen “Alles sügisel mõtleme“ (juh Anne Rikberg), III koht
Karmen Kalvik, “Alguses” (juh A. Rikberg).
Solistid 9. – 12. klass: I koht Sabine Krais, B.
Burton “Crazy” (juh T. Kivimäe), II Elsa-Pauliine
Palu, A.Varres/A. Barkalaja “Jäälillemäng” (juh A.
Rikberg), III koht Helen Kuuse, H. Sal-Saller “Nii
sind ootan” (juh A. Rikberg).
Duettide kategooria: nooremas vanuserühmas
– Elerin Raap ja Annegret Raap, A. Liiva “Unenäoriik” (juh P. Järvet) ja vanemas vanuserühmas
– Keitlin Jüristo ja Katreen Angelina Mägi, A.
Teppo “Simmani polka“ (juha E. Kõiv).
Mitmeliikmelised kollektiivid: 1.-2. klassid – 2.A
klass, U.Naissoo/F.Kotta “Hiirejaht” (juh T. Kivimäe), 3.-4. klassid – 4.A klass, A. Liiva “Kää-

E-Piim Spordihall
05.12.17 kell 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl võrkpalli KV kooliliiga P,T (EKSL alagrupp)
05.12.17 kell 18:00 Järvamaa Spordiliit -25, pallimängud
06.12.17 kell 10:00 3x3 korvpallifestival
06.12.17 kell 18:05 Alexela Korvpalli Meistriliiga: BC Kalev/Cramo - G4S Noorteliiga
08.12.17 kell 19:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Selver Tallinn
09.12.17 kell 12:00 KK 7 jõulutreening
09.12.17 kell 14:00 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Kuressaare BC Hundid/ASSA ABLOY
10.12.17 kell 11:00 Korvpalli U14 turniir
15.12.17 kell 10:00 Järvamaa koolide 10.-12.kl võrkpalli KV (4P+2T)
17.12.17 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
07.01.18 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
11.01.18 kell 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl saalijalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
12.01.18 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window – BC Tartu
Paide ujula
13.01.18 kell 12:00 Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

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

nulised teed” (juh P. Järvet ja Merike Laas), 5.-8.
klassid – 5.B klass, P. Pajusaar/L. Tungal “Robot”
(juh P. Järvet) ja 9.-12. klass – Ansambel Siuts (11.
klass), Contra “Looduse kroon” (ühistöö).
Tiitli „Publiku lemmik“ pälvis sel aastal 10. klass
lauluga „Viimane laul koolile“ (juh Sabine Krais).
Lisaks anti välja kolm eripreemiat: Elerin Raap
ja Annegret Raap, 10. klass, 7.B klassi ühistöö
“Ohutus”.
Palju õnne kõigile võitjatele! Eriline tänu kuulub
kõigile, kes osalesid. Suurim tänu kõigile juhendajatele: Piret Järvet, Eve Krais, Merike Laas, Tiina
Kivimäe, Anne Rikberg, Elliko Kõiv, Hanna Elisa
Jõgiste, Sabine Krais, Janely Arusoo. Suur tänu abilistele: helitehnik Andres-Raido Roosileht, jäädvustaja Ants Leppoja, fotograaf Katrin Merisalu,
videotehnikud ja ülekande tegijad: Tanel Ärm,
Andres Piibeleht ja Sten Järv ning ka üllatusesinejatele. Tänusõnad saatebändile koosseisus: Kaur
Pennert, Timo Mäeots, Artur Särev ning Lauri
Such. Paide Ühisgümnaasium tänab Margus Vaherit meeleoluka kontserdi eest!
Paide Ühisgümnaasiumi lauluvõistlust „PÜG
Faktor 2017“ toetasid:
Paide Muusikakool, Ajakeskus Wittenstein, Weekend, Järva maavalitsus, Paide Avatud Noortekeskus, Kuma, Exit Room, Paide Spordikeskus,
Lille Pluss, Juta Lilleäri, Lipi-Lapi Äri, Imeline
Ajalugu, Imeline Teadus, National Geographic,
Põhjakamõis , Eesti Teatri-ja Muusikamuuseum, Paide Kultuurikeskus, Pizzakiosk, Coffee
In, Marta Pagar, Katrin Merisalu Photography,
Tervise Paradiis spaa-hotell & veekeskus, Eesti Politseimuuseum, Vanalinna Kohvik. Siirad
tänusõnad kuuluvad ka kõigile õpetajatele ning
klassijuhatajatele toetuse eest, samuti korraldustiimile ja teistele abilistele, kelleks olid sel
aastal 11. klass, õpilasesindus, Kaarel Piibeleht,
Ants Leppoja, Arne Palitser ja Viljar Saarsalu.
Foto: Ants Leppoja
Katarina Perman
Korraldusmeeskonna liige

• Saun P kell 12.00 – 15.30 (naised);

P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
23.12 avatud kell 11.00 – 15.00
24.12 ja 25.12 SULETUD
26.12 avatud kell 11.00 – 21.00
29.12 SULETUD
31.12 ja 01.01 SULETUD

• Jõusaal • Pallimängusaalid
• Aeroobikasaalid • Maneež

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
23.12 avatud kell 11.00 – 15.00
24.12 ja 25.12 SULETUD
26.12 avatud kell 11.00 – 22.00
29.12 avatud kell 6.30 – 12.00
31.12 ja 01.01 SULETUD
• Ujumisbassein • Lastebassein •
Jõusaal

Paide mälumängul toimus tihe rebimine
Novembris toimus Paide Kultuurikeskuses
Paide mälumäng. Esimesel mälumängul
tehti koostööd Tallinna Tantsuteatriga, kes
esitas üheksa sketši tuntud Eesti filmidest,
mille võistkonnad pidid ära arvama. Edasi
toimus klassikaline mälumäng, kus esitati
üksteist küsimust erinevate teemade kohta. Mälumängu esimesele etapile tuli kohale kuus võistkonda, kelle vahel toimus
tihe rebimine. Võistkondade tase oli väga
ühtlane, seda tõestab ka fakt, et kõik võistkonnad jäid kolme punkti sisse.
1.-2. kohta jäid 19 punktiga jagama võistkond EKP (koosseisus: Eha Tasang, Kaja
Aunpuu ja Pille Saviste) ja Riikar (Jane
Kiristaja, Rain Oro ja Valev Väljaots). 3.-5.
kohta jäid 18 punktiga jagama võistkonnad Ansambel (Pille Aaloe, Tiia Oskar
ja Eve Part), Paide LV (Maarit Nõmm,
Marje-Ly Rebas ja Tiina Kivila) ja Frank
(Martha-Beryl Grauberg, Vootele Veldre
ja Svetlana Kohk). Kuuendale kohale tuli
ainuke kaheliikmeline võistkond Karvased
(Meelis Kangro ja Jan Piirsalu).
Suur aitäh osalejatele ja kohtume järgmisel
etapil, 16. jaanuaril kell 18.00 Roosna-Alliku mõisas! Võistkonnad, kes soovivad
meiega liituda uuel etapil, palun registree-

rige ennast hiljemalt 9. jaanuariks aadressil
annavam.annavam@gmail.com või telefonil 5223165.
1. etapi tulemuste tabel:
Võistkonna
nimi
EKP
Ansambel
Riikar
Karvased
Paide LV
Frank

Õigeid
vastuseid
19
18
19
17
18
18

Etapi
koht
1.-2.
3.-5.
1.-2.
6.
3.-5
3.-5.

Etapi
punktid
19
16
19
15
16
16
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Õnnitleme detsembrikuu
sünnipäevalapsi!
103
95
94
94
94
91
91
91
90
90
89
89
89
89
89
89
88
87
87
86
86
86

Hilda Rebane
Alma Kazakova
Õilme Šibalova
Helmi Pall
Ellen Ojamägi
Helmi Puusaare
Jekaterina Bongi
Helga Valk
Jakob Teder
Laine-Miralda Kents
Leida Pall
Õilme Kaseorg
Ilse Rannik
Hilja Lall
Harry Krass
Lilia Sergejeva
Ervin-Raoul Valla
Virve Puurand
Aino Toom
Salme Õun
Vaike Abel
Maria Syarki

85
85
85
85
85
84
84
84
84
84
84
83
83
83
83
82
82
82
82
81
81
81

Erna Treier
Hans Alba
Valentina Persidski
Enn Jalak
Karli Talviste
Vaike Tikk
Lea Mihkelev
Ene Andla
Jevgenia Priisalu
Lembi Perijainen
Albert Tuurma
Heino Luht
Ilse Toomsalu
Helve Tambre
Aime Schumann
Aita Okas
Tiiu Reim
Jaan Ruusna
Matti Ausmaa
Mirapia Moon
Silvi Toom
Enn Toom

80
80
80
80
79
79
79
79
79
79
79
79
79
78
78
78
78
78
78
78
78
77

Leili Rehtla
Aime Kasekänd
Endel Lettens
Rein Zeemann
Kenno Taalkis
Mare Maadväli
Henn Sokk
Nikolai Muravjov
Helve Kalvik
Galina Švets
Õie Kärpuk
Malle Pilve
Leida Pärnala
Leida Kendla
Peeter Nurmik
Eino Tramm
Tiit Aksel
Eevi Krull
Ilme Parm
Eevi Siktus
Ludmilla Kiiver
Maia Sõnajalg

77
77
77
77
77
77
77
77
76
76
76
76
76
76
75
75
75
75
75
75

Mare Tuurma
Laine Ammer
Rutt Feldberg
Agnes Viira
Aime Kruusement
Auni Jürisson
Oskar Helmes
Mati Vainu
Heidi Viedemann
Mare Käär
Eerika Jalak
Laine Trahv
Ants Grauberg
Ene Lepp
Vello Viks
Helle Jäetma
Tiiu Maasalu
Peet Valdaru
Evald Jõgi
Urve Eisenberg

Iga ilmaga!

esitleb:

Lenna & Juss Haasma
j õu l u konts erdid
koos Jussi tütre Miiaga,

saadavad Jaan Varts (kitarrid) ja Madis Muul (klahvpillid)

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Juss Toomemägi
15.09.2017
Keithlyn Viira		
25.09.2017
Kristofer Matsi
27.09.2017
Erki Asu			24.10.2017
Emma-Mia Asu		
24.10.2017
Lucas Poopuu		
28.10.2017
Araksya Manukjan
29.10.2017
Mia-Steffany Tenno
05.11.2017

Emma-Mia Muiste
08.11.2017
Karmen Piho
08.11.2017
Karl Piho			08.11.2017

T
K
N
R

19.12
20.12
21.12
22.12

kell 19
kell 19
kell 19
kell 19

Nõmme Rahu kirik
Tartu Peetri kirik
Kuressaare Laurentiuse kirik
Rakvere Kolmainu kirik

E 25.12 kell 17 Paide kirik
S ooduShinnaga

T
K
N
R
L

26.12
27.12
28.12
29.12
30.12

kell 17
kell 19
kell 19
kell 19
kell 17

piletid müügil

p iletileviS .
BERIT

JA

ESITLEVAD

Hageri kirik
Viljandi Pauluse kirik
Tallinna Kaarli kirik
Tori kirik
Mooste Folgikoda

KONTSERT

SOODUSHINNAGA PILETID MÜÜGIL

E 04.12 Tallinna Kaarli kirik, 19:00
L 09.12 Kuressaare kirik, 19:00
P 10.12 Haapsalu Kultuurikeskus, 17:00

T 12.12 Paide kirik, 19:00
K 13.12 Siidrifarm, Virla (Harjumaa), 20:00
L 16.12 Rakvere Kolmainu kirik, 17:00
E 18.12 Tartu Peetri Kirik, 19:00
E 19.12 Tori kirik, 19:00
K 20.12 Tallinna Kaarli kirik, 19:00
N 21.12 Rapla kirik, 19:00
R 22.12 Mooste Folgikoda, Põlvamaa, 19:00
L 23.12 Viljandi Pauluse kirik, 17:00

