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Aitäh, teie tegite ruumieksperimendi võimalikuks!
Alyona Tinyakova
Arvamusfestival MTÜ
Combimill Reopalu OÜ
Edith Tänavots
Eha Vessmann
Elise Aed
Elo Kiivet
Enn Lehtpuu
Ilusa ilma kohvik
Indrek Kuuse
Invester OÜ
Jaan Kirsipuu
Jana Olonen
Kaido Kirikmäe
Kaspar Tammist
Kaur Pennert
Klubi „Hämarik“
Kohvik Napavlova
Kristiine Masso
Kristjan Kirspuu
Lauri Lugu
Leho Rubis
Maiko Kesküla
Maive Loorits
Mati Kesküla
Muusikute fond PLMF
Noorte Tugila
Paide Avatud Noortekeskus
Paide Haldus
Paide linnavalitsus

Valmis Tallinna
tänava ehitusprojekt

Paide Maleklubi
Paide MEK
Paide Muusika-ja
Teatrimaja
Paide Püha Risti kirik
Paide Rattapood
Paide Teater
Paula Kivimäe
Piret Reinfeld
Polina Tšerkassova
Rahandusministeeriumi KOP-i programm
Ramirent AS
Rebruk OÜ
Riina Hiob
Sabine Krais
Saima Kams
Sõbrannade suvekohvik
Tariston AS
Tarmo Põldroo
Tiit Kanne
Tiiu Saarist
Wabakohvik
Vanalinna kohvik
Viljar Saarsalu
Ülle Müller
Ülli Müller

T
Muusikakool sai uue uhke klaveri

P

aide Muusikakool sai Kawai
kabinetklaveri ostuks korraldatud annetuskampaaniaga raha kokku ning alanud õppeaastast saavad õpilased juba uuel
pillil kätt harjutada.
Uus klaver leidis koha õpetaja
Astrid Silla klassis. "Seal saavad õpi-

lased nüüd mängida ka kaheksal
käel, kuna klassis on kaks klaverit.
Selline võimalus koolil varem puudus," selgitas kooli direktor Lauri
Lugu. "Klaveril on väga hea kõla.
Loodan, et uus klaver hoogustab
meil klaveriansamblite teket! Täname kõiki annetajaid südamest!"

Klaver maksis kokku 14 000 eurot, sellest pool tuli EV100 projekti "Igal lapsel oma pill" kaudu, 3500
eurot Paide linnalt ning 3500 eurot jäi muusikakooli enda kanda.
Selle summa saamiseks korraldaski kool annetusaktsiooni. Foto:
Maarit Nõmm

Klaveri ostu toetasid:
Kersti Varik
Rain Pennert
Külli Arro

Andres Jalak
Hille-Loreida
Männilaid

Anneli Tumanski
Risto Iljas
Anne Palu

Enn Sõmer
Kalvik Kalle
Laur Uusberg

Riina Õun
Valev Väljaots
Tiina Kivimäe

Karin Kägo
Kätlin Merisalu
Tarmo Kaldam

allinna tänava rekonstrueerimise ehitusprojekt on valminud ning luba ehituseks väljastatud. Linnavalitsusel on eesmärk
korraldada riigihange sügisel ja alustada tee-ehitusega tuleval aastal.
Linnapea Priit Värgi sõnul alustati projekteerimistöödega juba novembris ja esialgu pidi projekt valmima juba mai alguses, kuid linnavalitsusest olenemata põhjustel tööde valmimine venis.
"Igatahes on mul hea meel, et projekt on lõpuks koos ning saame Paide
peatänava rekonstrueerimisega edasi
minna. Järgmise sammuna pöördume
septembris volikogu poole, et ehituseks laenu võtta, kuna ainult oma rahakoti peale lootes me seda teha ei suudaks. Seejärel tuleb ehitushange ning
tuleval aastal kui ilmastikuolud on teeehituseks sobivad, alustada ehitusega
võimalikult kiiresti," sõnas Värk.
Tallinna tänava rekonstrueerimine
hõlmab uue sõidutee ehitust, kõnniteede ja sademeveesüsteemi rajamist, haljastust ning tänavamööbli paigaldamist. Teelõigu pikkus on 670 m alates
kiriku esisest teest kuni ringteeni välja.

Paide linn 727

P
• Paide linna
aukodaniku ja vapimärgi
saajate tunnustamine
• Tublide paidelaste
tänamine
• Ettevõtluskonkursi
parimate väljakuulutamine
Esinevad Paidest pärit
noored ooperisolistid
KADRI KÕRVEK ja REIN SAAR

Paide 727
sünnipäevanädal
21.09 kell 12 Südamelinna jooks
Paide Spordikeskuselt
22.09 „Tunne Paide linna“ kultuurilooline
bussiretk III
24.09 kell 13 Paide kooliloo näituse
„Mäletad, sõber, aegu veel sa...“ avamine
Järvamaa muuseumis
27.09 kell 10 Südames Matemaatika võistlus
Paide Gümnaasiumis
kell 16 Vanalinnaseminar „Sajand, mis muutis maailma“
Paide raekojas, lektor prof David Vseviov
28.09 kell 12 Südamekett 2018 ja sünnipäevakringel Keskväljakul
30.09 kell 17 Paide 727 kontsertaktus

KONTSERT
„SÕIDA TASA ÜLE SILLA”
esitavad Valdur Mikita,
Robert Jürjendal,
Kaido Kirikmäe ja
segakoor K.O.O.R.
Raul Talmari
juhatusel

Lisainfo: paide.ee

TASUTA!

aide tähistab tänavu oma 727.
sünnipäeva. Septembri lõpus
on linnale pühendatud terve
sünnipäevanädal, mis lõppeb 30. septembril peetava piduliku kontsertaktusega.
30. septembri õhtul Paide Muusika ja Teatrimajas toimuv kontsert
"Sõida tasa üle silla" on inspireeritud kirjaniku Valdur Mikita samanimelisest tekstist ning saanud
omakorda ainest põnevast faktist,
et Paide linna pääseb vaid üle sildade sõites ja seda ükskõik millisest
suunast liginedes.
"Sõida tasa üle silla" on Valdur
Mikita, helilooja-kitarrist Robert
Jürjendali, ambient-muusik Kaido
Kirikmäe ja segakoor K.O.O.R dirigent Raul Talmari juhatusel sõnamänguline-muusikaline ühisprojekt. Teos avardab nii pärimusliku
kui ka koorimuusika piire, samuti
klassikalise ning uuema elektroonilise muusika kooskõlasid. Samuti ühendab kontsertkava läbi sõna
ja regilaulude vanade aegade mäles-

tusi ning modernse ajastu seisundimuusikat.
Eesti nüüdisaegse kirjandusmaailma ühte tuntuima kirjaniku-semiootiku Valdur Mikita, Aasta Muusik 2016 Robert Jürjendali ning ambient-helilooja Kaido Kirikmäe muusikaline koostöö sai alguse 2016. a.
detsembris kui kolme eripalgelise looja koostööna ilmus ühine sõna- ja helialbum „Iluküsija".
22.09 „Tunne Paide linna – kultuurilooline bussiretk III“. SA Ajakeskus Wittenstein ja Paide Linnavalitsus korraldavad kultuuriloolise
bussiretke tutvumaks haldusreformi
tulemusel suurenenud Paide linna põnevate paikadega. Kolmandal retkel
saab tutvuda Roosna-Alliku ja Viisu
piirkondadega. Külades ja bussis jagavad retkelistele põnevat teavet giidid. Kohta retkebussis saab broneerida telefonil 566 82165.
24.09 kell 13.00 Paide koolilugu ja
hariduselu tutvustav näitus „Mäletad, sõber, aegu veel sa...“ avamine
Järvamaa muuseumis. Avamisele

järgneb Paide Gümnaasiumi vilistlase, klimatoloog Ain Kallise loeng
„Muutused Eesti kliimas“. Jääb avatuks kuni märts 2019. Põnev väljapanek on pühendatud saja aasta möödumisele emakeelse gümnaasiumihariduse algusest Järvamaal. Nostalgiarohke näitus meenutab aastatetagust kooliaega. Fotod ja esemed viivad külastajad koolitundi, räägivad
koolipidudest, legendaarsetest õpetajatest ja koolimajadest. 2018. a alustasid Paides tegevust Hillar Hanssoo
ja Carl Gotthard Hammerbecki nimelised koolid. Näitusel saab ülevaate mõlema mehe tegevusest ja pärandist Paide hariduselu kujundamisel.
Võimalus tellida saja aasta tagust koolielu tutvustavat töötuba-tundi. Lisainfo ja tunni broneerimine telefonil
566 82165.
27.09 kell 16.00 Paide linna 727
sünnipäevale pühendatud vanalinnaseminar „Sajand, mis muutis maailma“. Lektoriks on Eesti Kunstiakadeemia professor ja ajaloolane David
Vseviov.
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Arvamusfestivalil osales aruteludes
10 000 inimest

K

uues Arvamusfestival tõi kahe päeva jooksul Paidesse 10
000 inimest, kes osalesid kahekümne neljal alal 160 arutelus. Läbivateks teemadeks olid tänavu suhtluskultuur ning demokraatias osalemise võimalused. Festivalil osalejad
leidsid, et hea arutelu eelduseks on
teineteise kuulamine ja oma väidete
tõestamine.
Festivali eestvedaja Maiu Lauringu sõnul on arvamusfestivali formaat
Eestis hästi vastu võetud. “Festivalile tulevad inimesed, kellel on aruteludele kõrged ootused ning kes lähevad kuulama konkreetseid teemasid.
Kaasavate formaatide kõrval soovitakse läbimõeldud ja mitmekülgset
sisu ning see eeldab üha paremat ettevalmistust nii arutelu korraldajatelt, osalejatelt kui arutelu juhtidelt,”
tõi Lauring välja oma tähelepanekud.
Arutelude teemadering oli lai, avaliku ideekorje tulemusel jõudsid programmi Eesti inimeste jaoks olulised
teemad inimvarast põhiväärtusteni.
Eriline tähelepanu oli arutelukultuuril ning demokraatias osalemisel.
Vestlustest koorus mõte, et demokraatia püsimiseks on seaduste kõr-

val olulised ühised väärtused ning et
suhtluskultuuri edenemise eelduseks
on suhtlusoskuste õpetamine. Arvamusfestival soovib festivali hea arutelutavaga luua ühist teadmist hea
arutelu reeglite kohta. Festivalil toimunud purgihääletusel arvasid osalejad, et edasiviiva arutelu eeldusteks
on teineteise kuulamine ning oma
väidete tõestamine. “Leiame, et heast
arutelutavast võiks lähtuda kõikide
teiste, ka väljaspool festivali toimuvate arutelude juures,” ütles Maiu
Lauring.
Festival sündis sadade vabatahtlike ning arutelude korraldajate ühisloomena. Arvamusfestivali toetavad
Paide linn, Swedbank, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Euroopa Komisjon, Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Euroopa Parlament, Telia, Ergo, Töötukassa ning Kultuurkapital.
Arvamusfestival tänab kõiki, kes
andsid oma osa! Järgmine Arvamusfestival toimub 9. ja 10. augustil 2019
Paides.
Pildid ja järelkuulamine: arvamusfestival.ee, soundcloud.com/arvamusfestival

Palju häid asju!
Priit Värk
Paide linnapea

E

estlaste iseloomule ja komberuumile on omane tagasihoidlikkus. Enesekiitust nii
naljalt ei kohta. Konservatiivne meel
kipub tavaliselt märkama probleeme ja vajakajäämisi, harvem positiivseid asju. Kuid meil jagub saavutusi, millega uhkeldada ja sellest tulenevalt tõstan kolme fakti esile.
Kas teadsid, et Järvamaa inimesed on Eestis kõige liikuvamad?
Fakt, mida esitles kevadel Tervise
Arengu Instituudi uuring. Maakonnakeskusena on ka Paidel ja meie
sporditaristul oma roll selles. Spordisaalid, staadionid, kergliiklusteed
– võimalusi liikumiseks ja sportimiseks jagub. Ent meil on veel arenguruumi ning seetõttu on järgne-

vateks aastateks plaanid. Näiteks
koostöös SA Eesti Terviserajad soovime rajada järgmistel aastatel „vana prügila“ alale tehismaastiku, liuvälja ja matkaraja. Siht on jõuda
sinnamaani, et lumevaestel talvedel oleks meil võimekus ka kunstlund toota. Lisaks ehitatakse uut
ujulat ja tuleval aastal meie jalgpalli esindustiimi vedamisel ka uut
väljakut.
Kas teadsid, et Järvamaa on
mandri-eesti kõige turvalisem
maakond? Kuritegevusega võitleb
igapäevaselt politsei, kuid suur
roll on ka ennetustegevusel. Siinkohal on fundamentaalselt oluline lastevanemate kasvatuslik
pool, kuid teinekord ei piisa ka
sellest. Seepärast on Paide linnavalitsuses kolm lastekaitsespetsialisti, kes aitavad järje peale
neid perekondi, kus on märke, et
kõik pole korras. Aga turvalisuse
tagamisel on oluline osa kanda ka
meid ümbritseval elukeskkonnal.
Näiteks on teada, et tänavavalgustus öisel ajal vähendab kuritege-

vust ja õnnetusi. Seetõttu oleme
võtnud sihiks, et Paide tänavad ja
külad saaksid energiasäästlikud
ja uued valgustid.
Kas teadsid, et Järvamaal on Eestis elanike kohta kõige enam perearste? Kõige targem on loomulikult
ise hoolitseda oma tervise eest, kuid
teinekord ei piisa sellest ja kõik me
oleme vajanud vahel ka meditsiinilist abi. Väikelinnana võime olla
rõõmsad, et meil asub siin maakonnahaigla ja meil on tublid perearstid. Kui lugeda riigi tervishoiustrateegiaid, siis järjest kandvamaks
muutub seal perearstide roll. Aastal
2019 valmib Paidesse ka uus perearstikeskus, kus plaanide järgi peaksid asuma kaheksa arstipraksist. Järjekordne sammuke selles suunas, et
Paides oleksid kvaliteetsed esmateenused.
Järvamaal on muidugi ka palju
probleemseid kohti, kuid nendele
keskendume me vahel liigagi tihti. Paide saab kohe 727aasta vanuseks ja minu hinnangul on linna
tervis hea.

Terviserajad rajavad teed
heasse tervisesse
Siret Pihelgas
Abilinnapea

Aitäh kõigile, kes esitasid ettepanekuid Paide linna kaasavasse eelarvesse! Komisjon töötab
need läbi ning paneb rahvahääletusele! Jälgi infot ning ole valmis parimat ideed toetama!

XII Seppade päev Kaaruka külas Järvamaal
22.09.2018 kell 10.00 – 18.00
on avatud Kaaruka sepikoda
Kell 11.00 saab ÕPITOAS oma käega
proovida raua tugevust ja pehmust ning
KÄSITÖÖTOAS teha naiste näputööd

P

aide on õnnelik koht, linna
ümber on palju kergliiklusteid ning ka matkamiseks
on mitmeid ilusaid kohti Matsimäest Roosna-Alliku allikateni.
Kui Mündi tänava teeremont läbi
saab, on loodud terviklik kergliiklusteede võrk ümber linna, nii
et lähitulevikus saab linnale rulluiskudegagi turvaliselt tiiru peale teha.

Lisaks Mündi jalgtee ehitamisega on töös ka tehismaastiku terviserada vanal prügilal ning detailplaneeringu algatamine Pärnu jõe äärsele alale, kuhu loodame rajada matkatee.
Tehismaastiku pump track rada ning jooksu- ja suusarajad erinevate nõlvadega valmivad eeldatavasti paari aasta jooksul. Maastik on seal väga sobilik ning see, et
tegemist on endise prügilaga, ei
anna endast millegagi märku. Võtame seda kui taaskasutust ning
võimalust söötis maa inimeste liikumise heaks ära kasutada. Kui
eelmisel aastal võeti vabatahtlike
abiga maha võsa, siis praegu on
pooleli radade valmistamine. Tulevikus pole välistatud ka tehislu-

me tootmine, selles osas on läbirääkimised pooleli.
Pärnu jõe äärse matkatee detailplaneeringu algatamiseks vajalikud
uuringud ja hinnangud on tehtud
ning loodame sellega minna oktoobrikuu volikokku. Ka mullu kevadel
sai linnaelanike abiga ära tehtud
suur eeltöö.
21. septembril toimub Paide
Spordikeskuse eestvedamisel Südamelinna jooks, trassiks vana hea
5-km ring Ülejõe staadioni taga,
mida paljud mäletavad ammustest
kehalise-tundidest. Kutsun üles
kõiki inimesi osalema, olgugi, et
see toimub reede lõuna ajal. Aga
vahel võib töist lõunapausi ka nii
veeta. Kaunist sügist ning liikumist südamesse!

korda koolipinki astusid, kuni nendeni, kes juba tööl käies ja lapsi kasvatades on otsustanud uusi teadmisi hankima hakata.
Mul on hea meel uue Paide Gümnaasiumi üle, mis esmakordselt õppureid vastu võttis. Teame ju hästi,
kui palju on riigigümnaasiumi loomisel Paides piike murtud ja vaagitud asukoha ümber. Eesti vabariigi
sajandaks sünnipäevaks aga oleme
lõpuks saanud omale uuendusalti,
ideedest pakatava ja tugeva sisuga

kooli, mida selle nooruslik juhtkond
lausa Eesti parimaks soovib kujundada. Kui riik on gümnaasiumile
heaks peremeheks, siis soovin, et
Paide linn oleks koolile parimaks
sõbraks, kellega koos noortele tulevikutegijatele head haridust jagada.
Linnavolikogu on toeks ka kooli
püüdlustele saada päris oma maja
Posti tänaval. Toredat ja turvalist
kooliteed kõikidele selle astujatele
nii sõna otseses kui ka kaudses tähenduses!

Tere, uus kool!

Müügil sepised
Avatud on kohvik
Kell 14.00 Kultuuriprogramm üllatusesinejatega
Pilet külastajatele: Täiskasvanu 2 EUR ja „alla meetrised“ 1 EUR

Tule ja naudi päeva koos seppadega!

Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

S

oovin edu kõigile teile, kes te
septembris kooliaastat alustasite, alates nendest, kes esimest

Avanes KOP-programmi sügisvoor
Korraldab: MTÜ Eestimaa Sepad
Info: Malle Rooba 5390 82114

Toetab:

K

ohaliku omaalgatuse programmi sügisvooru eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ning püsimine. Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad MTÜ-d ja siht-

asutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei
tohi nende liikmetest rohkem kui pool
olla moodustatud äriühingutest.
Maksimaalne toetussumma projekti kohta on 2000 eurot ning oma-

finantseering peab olema vähemalt
10% projekti kogumaksumusest.
Taotlusi võib esitada e-posti teel
ning tähtaeg on 1. oktoober kell
16:30. Taotlused esitatakse Järvamaa
Omavalitsuste Liidule.
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Roosna-Alliku sai järve äärde
trenažöörid
R
oosna-Alliku tehisjärve äärne puhkeala sai augustis kolm
välitrenažööri. Trenažööride
soetamist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital kohaliku omaalgatuse programmist. Projekti koostas
MTÜ Allikaveed eesmärgiga laiendada piirkonna sportimis- ja puhkamisvõimalusi.

EESTIMAA SÜDA

TEADE!
Alates 01.08.2018 osutab ja korraldab Paide Linnavalitsus raske ja
sügava puudega lastele tugiteenuste osutamist, mille rahastajaks on
Sotsiaalkindlustusamet. Tugiteenuste saamiseks peab pöörduma
teenust vajava lapse seaduslik esindaja linnavalitsuse lastekaitse
spetsialisti poole ning avaldama soovi teenuse saamiseks. Teenuse
määramise korral sõlmitakse leping või tasutakse teenuse eest
haldusakti alusel. Täiendavat informatsiooni raske ja sügava puudega
lastele tugiteenuste korraldamise kohta saab linnavalitsuse
lastekaitse spetsialistilt Irene Virkojalt 383 8631, 555 66432;
irene.virkoja@paide.ee.
Alates 01.10.2018 osutab ja korraldab Paide linnas
sotsiaalhoolekandelise abi andmist ehk sotsiaaltoetuste ja –teenuste
osutamist ja korraldamist Paide Linnavalitsus, Paide
Sotsiaaltöökeskus lõpetab tegevuse 30.09.2018. Kõikide teenuste
osutamine, mida pakkus siiani Paide Sotsiaaltöökeskus, jätkub Paide
Linnavalitsuse või erinevate MTÜde kaudu. Linnavalitsusest saab
küsida vajalikku infot erinevate teenuste ja toetuste kohta
sotsiaalosakonna töötajatelt, kes jagavad vajadusel informatsiooni ka
Paide Sotsiaaltöökeskuse teenuste ümberkorraldamise kohta. Paide
Linnavalitsuse sotsiaalosakond asub Pärnu tn 3, I korrusel.

Foto: erakogu

Kõige meeldejäävam kooliaasta
1. september
on tähtis päev
kõikidele kooliõpilastele. Nii ka
tänavu.
Sellel õppeaastal läks Paide
linnas esimesse klassi 99 uut koolilast. Koolitundi jõudmiseks tuleb
esmalt aga liigelda tänavatel ja teedel. Seetõttu julgustame
suuremaid õpilasi aitama kooliteel nooremaid ning olema neile ees-

kujuks ohutus liiklemises. Käesolev
aasta saab Paide linna koolielus olema põnev. Muutustes on korraga
kolm kooli. Põneva aja saame läbida samuti üksteise toetamise ja positiivse suhtumisega, pidades meeles, et tulemas ei ole Paide koolielu
kõige nõmedamad ja raskemad, vaid
kõige meeldejäävamad ja väljakutsuvamad ajad!
Samuti märgakem koolikeskkonnas enda ümber olevaid inimesi! Iga
kooliaasta alguses on seda toonita-

tud, kuid jätkuvalt peab seda kahjuks üle kordama. Julgus vahele astuda pole häbi, vaid auasi!
Jätame selle lause meelde ning ütleme seda vajadusel ka teistele koolikaaslastele.
Teeme üheskoos ka tänavu kõik
selleks, et aasta pärast saaksime jälle minna sama suure elevuse ja
samade inimestega kooli. Just nii
nagu sellel aastal.

Paide linna noortevolikogu

Paides jagati häid mõtteid!
25. augustil toimus Paides noortevolikogu korraldatud Heade mõtete
päev. Päeva sisuks oli saada linnakodanikelt, eelkõige noortelt, kätte arvamus mõne hetkel aktuaalse teema
kohta. Arvamusi aitasid koguda erinevad organisatsioonid tegevuspesades. Kõik arvamused ja mõtted kogus
noortevolikogu kokku, kes analüüsib
nüüd materjalid läbi ja edastab need
linnavolikogule arutamiseks või isegi mõne muutuse algatamiseks.
Osalejatel jagus häid mõtteid küllaga. Kõige rohkem saime arvamusi Paide, Anna ja Tarbja noortekeskuste pesas noorte vaba aja veetmise võimaluste kohta. Peamiseks ja
ka eelnevalt arvatud väiteks oli, et
noortel ei ole normaalset kohta oma
vaba aja veetmiseks. Teisalt Paide
Teatri pesas oldi uue asja tulekuga
rahul, kuna arvati, et ammu oleks

olnud vaja oma kohalikku ja head
kultuurilist meelelahutust.
Paide linnavalitsuse pesas jagati
erinevaid ideid nii linna valitsemise, haldusreformi kui ka kõige muu
kohta. Kõige rohkem kiideti tasuta
ühistransporti ning laideti hetkel
Tallinna tänaval olevaid auke. Siiski linnavalitsuse toredad töötajad
said inimesi rahustada teadmisega,
et juba järgmisel aastal võetakse kogu tänav tõsiselt ette.
Paide Hammerbecki ja Hillar
Hanssoo põhikoolide pesas arutati
koolireformi üle. Inimesed jagasid
mitmeid ideid ja ettepanekuid koolide ning reformi kohta. Samuti jagasid ka teadlikud koolide töötajad
vastu informatsiooni tulevaste muutuste kohta. Paide Muusikakooli huviringide pesas oli samuti elav diskussioon. Nelja tunni jooksul pesa

külastanud inimeste arvates on hetkel Paides huviringe piisavalt ning
samuti on need ka taskukohased.
Häid mõtteid jagati igas pesas
veelgi. Eelpool mainitu on vaid väike osa suurest pildist!
Heade mõtete päev ei oleks toimunud ka ilma suurepärase koostööta!
Suur aitäh heade mõtete jagamise eest
Hammerbecki Põhikool, Hillar Hanssoo Põhikool, Paide linn, Paide Teater, Paide Muusikakool, Paide, Anna
ning Tarbja noortekeskused, Sabine
Krais, Paula Kivimäe, Tiina Kivimäe,
Viljar Saarsalu, Ants Leppoja, Paide
Muusika- ja Teatrimaja, Marta Pagar,
Kuma ning kõik päeva edukasse toimimisse panustanud inimesed!
Ettevõtmine sai teoks Eesti Noorteühenduste liidu, Eesti Noorsootöö
keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel!

Viraksaare torutööd

E

hitustööd Viraksaare vee - ja
kanalisatsioonitrasside ehitusel on jõudnud reaalsete kaeve
- ja torustike ning pumplate paigaldustöödeni. Pea kuu aega on torustike paigaldustööd kestnud Paide
-Nahkmetsa tee ääres. Torustikku
paigaldatakse nii lahtisel meetodil
kaevikusse kui kinnisel meetodil
puurimisega. Ehitajad püüavad igapäevaelu ja liiklust võimalikult vähe
segada, kuid sageli ei ole see päris võimalik. Nii liiguvad tööpiirkonnas
teedel ehitusmasinad ning töömehed,
mistõttu palume seal autojuhtidel olla
väga tähelepanelik ja liikluskorraldusvahenditest kinni pidada.
Viraksaare külas on kaevetööde alguseks planeeritud 10. september 2018.
Kuna sealsed teed ja tänavad on
väga kitsad ja torustik paigaldatakse just avalikus kasutuses olevasse
teemaasse, saab küla elu ja liikluskord olema kindlasti häiritud.
Töövõtja on koostanud orienteeruva tööde ajagraafiku tänavate ja
teede kaupa. Palume elanikel oma
elukorralduses selle graafikuga arvestada, sest ehitustööde ajal konk-

TEADE! Alates 01.01.2019 jõustub Paide linnas uus mittetulundusliku tegevuse toetuse andmise kord. Osaliselt rakendub määrus juba 01.10.2018, kuna rahataotlused tuleb esitada juba 1. oktoobriks. Täiendavat infot ja selgitusi uue korra järgi tegevustoetuste, projektitoetuste ja kaasfinantseerimistoetuste taotlemise kohta saab infot karola.jaanof@paide.ee. Lisateave ka Paide linna kodulehel.

Viraksaare tööde graafik
Kauritsa tee VK ehitus 37.-41. nädal
Luige tee 37.-43. nädal
Linnu tee 38.-44. nädal
Marja tee 40.-45. nädal
Pargi tee 41.-49. nädal
Kastani tee 42.-48. nädal
Pärna tee 44.-50. nädal
Metsa tee 45.-51. nädal
Kirsi tee 46.-52. nädal
Meto tee 48.-52. nädal
Paide Nahkmetsa tee 49.-52. nädal
reetses lõigus ei ole võimalik seal
alati sõidukitega liigelda.
Kahjuks on juba nii, et igasugused ehitustegevused ajutisi ebamugavusi tekitavad. Kindlasti kompenseerib selle teadmine, et juba
järgmisel aastal on võimalik vee ja
kanaliteenuse kasutamine, mis kohapealset elukvaliteeti kindlasti parandab. Kannatlikku meelt ja
mõistmist!

Tarmo Vaher
AS Paide Vesi juhatuse liige

AITÄH!
Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakond tänab südamlikult Triin Paabot ja kõiki teisi lahkeid heategijaid,
kes kogusid Paide linna lastele koolitarbeid! Kogutud koolitarbed jaotati kokku 22-le lapsele.

Paide linna esimesed klassid 2018
Paide Hammerbecki Põhikool
Klassijuhatajad Kairit Wirth ja
Siiri Sitska
Alsayed, Rania
Hinrikus, Kert
Int, Evert
Ivanov, Tristan
Kalda, Martin
Kaldam, Leila
Kangro, Krister
Karell, Karola
Karu, Karl-Kristo
Kaugerand, Gregor
Kiis, Annabel
Kiis, Keiti
Koitla, Mia-Marii
Kosk, Cädy-Ly
Kruusement, Lisandra

Kruuts, Joel
Köhler, Oliver
Laar, Remy
Lehemets, Hanno
Lužetskaja, Melissa
Maasikas, Kaidar
Mehiste, Mariliis
Neido, Janeli
Nugis, Randel
Olde, Elis
Pai, Hendrik
Paltsmar, Maribell
Parm, Cristofer
Permanson, Laura
Pilv, Robi
Ratas, Emil
Raudava, Hanna Misella
Renser, Teele

Rätsep, Marten
Saar, Ado Gerrit
Sõmermaa, Karoli
Sõrmus, Lisandra
Tiivas, Rosanna
Trääl, Tevon
Viiklaid, Kert
Viilup, Mihkel
Vorokhta, Cevin
Vors, Uku

Paide Hillar Hanssoo Põhikool
Klassijuhatajad: Merike Laas, Ülle
Leppoja, Ingrit Talvist, Veera Vassiljeva
Aabla, Andreas
Aas, Mattias Andero
Haarde, Airon
Hallimäe, Lisannah
Heinaste, Sander

Ilger, Marten
Jürgenson, Marten
Karnatsevitš, Kevin
Karu, Lisandra
Kimmel, Hanna Grete
Kivisoo, Simo
Kool, Käti
Lausvee, Aaron
Leis, Milena
Matrov, Gabriella
Meesak, Johanna Kristina
Melnikov, Alex
Mihhailov, Rico
Miller, Käroli
Murd, Grete-Mia
Niinep, Marten
Nõmmik, Arto
Ojaste, Kristo

Paabo, Kärt
Pennert, Adeele
Poniatenko, Sviatoslav
Reinaste, Elenor
Rohtjärv, Mirko
Rohtla, Liisbet
Seeberg, Katriine
Siim, Martin
Sild, Liisa
Šlegel, Aleksandra
Tahur, Hans Heiki
Toots, Oliver
Truus, Karl
Vahesalu, Janno
Vainumäe, Diomi Laureen
Viirmaa, Greg

Roosna-Alliku Põhikool
Klassijuhataja Jaanika Alliksoo

Bobrovski, Isabella
Kazlauskas, Kert
Lehtsaar, Jarek
Maimann, Maark
Okas, Heili
Otsalt, Oliver
Otsalt, Urmo
Põder, Georg
Salami, Sarah
Sibrik, Kenneth
Stamm, Markus
Tamberg, Rasmus

Tarbja lasteaed-kool
Klassijuhataja: Raja Puna
Elva, Karoliine
Nõmmik, Kenneth Markus
Ling, Praien
Riisen, Tauri

Paide Linnaleht
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Paide Muusika- ja Teatrimaja kava
18.09 kell 10-10.30 Toidulisandite müük
25.09 kell 19 Paide Huviteater
"Mängime rõõmumängu". Osades:
Heli Hiiemäe, Helle Künsar, Liivi Palgi, Rainer Kiis, Taavi Arold,
Merten Jõema, Indira Valge,
Konstantin Boldin, Merle Soomer, Kaja Kutser, Aleksandr
Aleksejev. Pilet 4€, tund enne algust kohapealt sularahas
26.09 kell 15-18 Nõidade Liidu
konverents. 5€
27.09 kell 10.30-15 Doonoripäev
27.09 kell 19 Jõgeva Linna Teater „Aabitsa kukk“. Autor Andrus Kivirähk. Pilet 8/10€
28.09 kell 12 Südamekett, Keskväljakul
30.09 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu
30.09 kell 17 Paide linna sünnipäeva kontsertaktus
01.10 kell 16 Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert: ansambel Floridante Paide Raekojas. Muusikapäeval esinevad Paide raekojas Pirjo Jonas (sopran), Ivo Posti (kontratenor)
ja ansambel Floridante. Tasuta
03.10 kell 19 Muusika Eestimaale sarjast - saksofonikvartett
Quatuor Machaut Prantsusmaalt. Pilet 6/8€
07.10 kell 19 Mustkunstietendus
„Müstika“
09.10 kell 19 Big Wolf Company tsirkuseetendus „Igavikuline õhtusöök“.
Kummardus traditsioonilisele tsirkusele, lugu artistiks olemisest, särast
ja selle tuhmumisest. Eesti muusika
kullafond paitab publiku kõrvu ja
tsirkusele omane võimatuse võimalikkus teritab meeli. Pileti hinnas tass
teed või pokaal veini.
Täispilet 17€, laps al 5 a/ õpilane/ tudeng/ pensionär 14€, erivajadustega klient 14€. Grupid
alates 6 inimesest 14€, perepilet
48€ (2 täiskasvanut + kuni 3 last
vanuseni kuni 18 k.a.)
12.10 ja 13.10 kell 18 Paide Teater "Richard³"
laval ene järvis // steffi pähn //
ingrid margus //
joosep uus // johannes richard
sepping // ursel tilk
Piletid 11-15€, toetajakaart 25€.
Soovituslik vanus 14+, (laval
suitsetatakse)

Muusikapäev toob Paidesse
põnevad kontserdid

13.10 kell 10-16 Oktoobrilaat,
parklas
13.10 kell 19 Seltskonnatantsuõhtu
14.10 kell 11 Lastehommik
15.10 kell 13 VAT Teater „PALtänava poisid“. Osades: Mihkel
Kabel, Meelis Põdersoo, Martin
Kõiv ja Maarius Pärn. Sobilik
alates 12. eluaastast. Pilet 10€
16.10 kell 10-10.30 Toidulisandite müük
20.10 kell 19 Lõõtsavägilased
plaadi #Kolmaz esitluskontserdid.
Ansamblis mängivad kolm noort
lõõtsameest Karksi-Nuia Muusikakoolist: Andres Eelmaa (18),
Rasmus Kadaja (16) ja Tobias Tae
(14), juhendaja Margus Põldsepp.
Rahva- ja pärimusmuusika. Müügil CD-d. Pilet 13-15.90€
24.10 kell 19 Rakvere Teater
„Lendas üle käopesa“. Pilet 13/15€
28.10 kell 12 Paide linna eakate
klubi Hämarik pidu
30.10 kell 10.30-15 Doonoripäev
31.10 kell 10 Rahvusooper Estonia
„Kontsert kõige pisematele“. Pilet 4€
31.10 kell 13 ja kell 18 RO Estonia lastemuusikal „Karlsson katuselt“ . Libreto Wimberg, muusika Tauno Aints, lavastaja Ain
Mäeots. Soovituslik vanus: 7+.
Kestus 2 t 45 min, üks vaheaeg.
Pilet 20-27€, sülepilet 4€, eelkooliealine, õpilane ja õpetaja 50%,
Partnerkaardiga kuni 2 piletit
10% ja Tooliklubile 20% soodsam.

Paide kino
19.09 kell 12 Väärikate kinohommik filmiga „Võta või jäta“. Pilet
4€, hinna sees kohv, tee ja pirukas
Kava: www.pamt.ee ja Paide Kino Facebooki lehel.
Piletid 3€ - 4.5€, prillid 1€
Kassa tel 38 49137 / kassa@pamt.ee.
E-R kell 11-19
L-P tund enne tasulist üritust
Piletid saadaval ka www.piletimaailm.com, www.piletilevi.ee
(teenustasu 0,5€ internetist ostes
ja 0,9€ kassast ostes)
Kohvik avatud E-L kell 11-19
Info: 5201643; paide@catering.
ee; www.catering.ee
www.pamt.ee

31. OKTOOBRIL KELL 13 JA 18
PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJAS

ESITLEB:

Dirigendid: Kaspar Mänd, Lauri Sirp
Lavastaja: Ain Mäeots
Kunstnik: Iir Hermeliin
Koreograaf: Andre Laine
Valguskunstnik: Priidu Adlas

Sponsorid:

Karlsson
katuselt
Lindgren / Wimberg / Aints / Mäeots

Piletid müügil Piletimaailmas ja
Paide Muusika- ja Teatrimaja kassas.

ESIETENDUS 6. NOVEMBRIL 2015

opera.ee

1. oktoober on rahvusvaheline muusikapäev, mille raames korraldab Eesti
Muusikanõukogu sel aastal 171 tasuta kontserti üle
Eesti.

Paide kontserdid
Kell 16.00 Vanemuise
solist Pirjo Jonas (sopran),
kontratenor Ivo Posti ning

barokkansambel Floridante Paide raekojas
Kell 18.00 esinevad Paide
Wabalinna majas EV100
kingituse “Igal lapsel oma
pill” raames endale uued
instrumendid saanud noored ja lapsed. Lavale astuvad
Paide Muusika- ja Teatrimaja muusikastuudio õpilased.
Lisainfo: muusikapäev.ee/

Huviringid Paide Muusika- ja Teatrimajas
Segarahvatantsurühm Loomisel
Segarahvatantsurühm Riikar
Naisrahvatantsurühm Kägärä
Eakate tantsurühm Seeniorid
Memmede tantsurühm Sinilill
Paide Naiskoor
Paide Meeskoor
Ansambel Slavjanuška
Paide Huviteater
Eakate klubi Hämarik
Järvamaa Kultuuri Teabetuba
Kundalini jooga
Tai Chi treeningud
MTÜ Laste sõbrakoda - Laste jooga
Paide Võimlemiskool
Ingerisoomlaste tantsurühm
Linetants
Salsa
Palvus
Hotsport: tütarlaste tantsuline liikumine
Zumba

Kätlin Merisalu
Tiiu Vellama
Anneli Nõmmik
Pilvi Kriisa
Vilma Okas
Sirje Grauberg
Tiina Kivimäe
Malle Nööp
Sirje Unga
Marju Lille
Eha Vessmann
Tiiu Saarist
Kalev Veskimäe
Vjatseslav Kalenski
Kristin Kuhlap
Piret Tuiken
Herta Preema
Kristiine Masso
treener: Rosa Cruz kontakt: Helme Anton
Endel Kask
Taimi Ainjärv
Alyona Tinyakova

56600134
5189824
5524406
55977106
56661503
5515155
58266983
53301818
5513013
5041984
53314170
5171855
53330099
56497299
5146036
5175541
58087409
55946426
53474843
55941512
5039159
56950268

c2tlin@gmail.com
tiiu.vellama@gmail.com
anneli.nommik@seb.ee
pilvikriisa@gmail.com
vilmaokas@hot.ee
sirje.grauberg@gmail.com
tiinakivimae@gmail.com
mallen@hot.ee
sirjeung@hot.ee
marjulille@gmail.com
eha.vessmann@mail.ee
tiiusaarist@hot.ee
kalev@veskimae.com
kristin_kuhlap@hotmail.com
Piret@voimlemiskool.ee
herta.preema@mail.ee
kristiine.masso@mail.ee
helme.anton@gmail.com
endel@kask.ee
info@hotsport.ee
alyona.morozova.am@gmail.com

5515155

sirje.grauberg@gmail.com

58266983

tiinakivimae@gmail.com

Sanna Kondas
Merike Ivanov

56918359
5514027

sannakondas@hot.ee
merikeivanov@hotmail.com

Katrin Kruuse

5104464

crause@crause.ee

Ursel Tilk

56920802

ursel002@hotmail.com

Muusikastuudio
Beebikool
Sirje Grauberg
Koolieelikute laulu-mänguring
1.-4.klasside ansamblid, pillimäng, soololaul
Tiina Kivimäe
Viiuliõpe lastele ja täiskasvanutele

Balletistuudio
5-12aastased lapsed
Täiskasvanud
Crause Tantsukool
Seltskonnatants: kursused, hobitants
Võistlustants lastele
Paide Teatri stuudio

Paide Linnaleht

Paide riigigümnaasiumis alustas 177 õpilast

P

aides pidas 3. septembril avaaktuse Paide riigigümnaasium, mis kannab nime Paide Gümnaasium ning on arvult 15
Eestis. Uues koolis on esimesel õppeaastal 177 õpilast, neist 59 kümnendas, 58 11ndas ja 60 12ndas
klassis. Lisaks põhiainetele pakub
kool koostöös mitmete asutustega
mitmekülgset valikainete valikut.
Koolijuht Urmo Reitav ütles avaaktusel peetud kõnes, et uus kool
toob Järvamaa haridusmaastikule
uue hingamise. „Oleme kooli meeskonnaga seda usku, et kool peab
toetama iga õpilase isiklikku arengut ning pakkuma talle õppekava
koostamisel piisavalt valikuvabadust,“ märkis Reitav. Ta avaldas
lootust, et Paide Gümnaasiumis tekib õpilaste, õpetajate ja kooli
meeskonna koostoimes õppimist
toetav inspireeriv õhkkond, kus
oluliseks märksõnaks on vastastikune usaldus.
Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juht Kalle Küttis
kinnitas, et kool saab mõne aasta
pärast ka päris oma maja. „Kuigi
sel aastal avasime kooli vanas koolimajas, saavad Paide elanikud
kindlad olla, et nad saavad peagi
uue, moodsa, kõigile soovidele ja
nõuetele vastava koolimaja,“ ütles
Küttis.
Paide Gümnaasiumis jagunevad
õpilased rühmadesse tertia (10.
klass), secunda (11. klass) ja prima (12. klass), igal rühmal on mentor, kes toetab õpilasi nende enesearengu teel. Tunni pikkus on 75
minutit ning hindamine toimub tähesüsteemis skaalal A–F, kus A on
suurepärane ja F puudulik. Õppeaasta jaguneb kolme perioodi ehk
trimestrisse, õppimine toimub kursuste kaupa ning iga perioodi lõpus
on tagasiside nädal. Kolme aasta
jooksul peavad õpilased vastavalt
riiklikule õppekavale läbima 96 ainekursust.
Koolis töötab 14 põhiainete õpetajat, lisaks pakub kool koostöös
kohalike ja riiklike asutustega arvukalt valikaineid. Näiteks on õpilastel võimalik Järvamaa haigla
spetsialistidelt õppida meditsiiniteadmisi, samuti kriminaalpoliitika
aluseid justiitsministeeriumi ametnike juhendamisel. Kool teeb valikainete pakkumisel koostööd ka
näiteks Paide muusikakooli ning
vastloodud Paide teatriga.
Paide Gümnaasiumi loomine on
osa Paide koolivõrgu ümberkorraldamisest, sellest sügisest tegutsevad
varasemad kaks Paide gümnaasiumi põhikoolidena. „Peamiselt tulevad meie õpilased Paide senistest
koolidest, ent on ka mujalt Järvamaalt ning kaugemaltki tulnud õppureid,“ ütles Urmo Reitav. Tema
sõnul võib esimest kooliaastat pidada üleminekuaastaks, sest eri koolides on õpilased läbinud aineid erinevas mahus.
Esimest õppeaastat alustab
gümnaasium asenduspinnal Järvamaa Kutsehariduskeskuse majas
Tallinna 46. Kooli saab oma maja
aastaks 2021 ajaloolises koolimajas
Posti tn 12.
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Sookure uus algus
põneva projektiga

P

aide Sookure lasteaias algas uus
õppeaasta huvitava projektiga
„Konfliktselt käituv laps rühmas“. Rahastuse sai ka projekt Sihtasutuselt Innove „Pädevad ja motiveeritud
õpetajad ning haridusasutuste juhid“
meetme raames maksumusega 3000 €.
Viimastel aastatel on õpetajad märganud muutusi laste käitumises. Pea igas
rühmas leidub lapsi, kes oma väljakutsuva käitumisega õpetajate enesekehtestamise oskused rühmas proovile panevad.
Projekti eesmärk on õppida, kuidas lahendada konflikte rahumeelselt ja lapse

Paides alustas tööd kolm uut kooli
Alates 1. septembrist alustas Paides tööd kolm uut kooli Paide Hillar Hanssoo Põhikool, Paide Hammerbecki Põhikool ning riigigümnaasium Paide Gümnaasium.

tundeid haavamata. Projekti käigus läbivad õpetajad kolm koolitust, lisaks külastab lasteaia kollektiiv Viljandi Viiratsi lasteaeda, kus õpetajad saavad tutvuda kolleegide tööga ning jagada oma mõtteid
töös erivajadustega lastega ning konfliktsituatsioonide lahendamisest igapäevatöö käigus. Lisaks sellele toimuvad lasteaias erispetsialistide eestvedamisel õppepäevad. Proovime leida sedasi lahendusi
rühmas korduvatele konfliktsituatsioonidele. Head uut õppeaastat!

Kertu Viilup
Paide Sookure Lasteaia õppejuht
Foto: Ants Leppoja

S

ookure Lasteaed alustas oma õppeaastat 30. sünnipäeva tähistamisega. Lasteaed avati 30. augustil 1988.
aastal. Just kui kingitusena uuendati selle aasta kuuma suvega oluliselt lasteaia
õueala. Ehitati sadeveedrenaaž ja vundamendi soojustus, renoveeriti kõik lasteaia kõnniteed. Keldriruumidesse paigaldati kolm akent, et valgus sisse pääseks ja
ruume saaks õhutada. Laste õppetegevuste rikastamiseks ehitati õue kaks varikatusealust. Ehitaja pani veel viimase kõnniteekivi sünnipäeva päeval. Sünnipäeva

tähistati laste ja vanematega. Oodatud
olid ka endised töötajad ja lasteaia vilistlased. Kõik koos liiguti rongkäigus Väike- Aia tänavale , kus peatuti Pärdi aias.
Seal esinesid lasteaia vilistlased Kaur Pennert, Kauro Tafitšuk ja Maret Martjak.
Paide Vallimäel toimus pidu. Oli tore
meeldejääv sünnipäevapidu!
Täname kõiki õnnitlejaid ja toetajaid, kes meid tervitasid ja Sookure lasteaiale õnne soovisid!

Logo autor:
Märt Virunurm

Logo autor:
Damaris-Ly Tambla

Hanssoo Põhikool tervitas uusi õpetajaid
1. septembril alustas endine Paide Ühisgümnaasium tööd
Hillar Hanssoo Põhikoolina. Kool tegutseb kolmes erinevas
hoones. Esimesse klassi astus 40 last.
Avaaktusel anti endine kooli lipp üle Järvamaa muuseumile
ning direktor Kersti Kivisoo tutvustas uusi töötajaid, kelleks on
muusikaõpetaja Anete Sammler, sotsiaalpedagoog Klarika
Lussmann, abiõpetaja Jaanika Järve, matemaatikaõpetaja Raivo
Tamm, inglise keele õpetajad Ioannis Basdanis ja Diana Valtin,
huvijuht Marita Kutsar, karjääriõpetuse õpetaja Kersti Laastau,
prantsuse keele õpetaja Kristina Kiisk, kehalise kasvatuse õpetaja Karin Kitt ning ringijuht Kätlin Merisalu.

• Tarbja Ansambel alustab 01.10 igal esmaspäeval kell 19.
Oodatud on nii uued kui vanad liikmed. Kontakt: 5809 4099 (Pille)
• Võimlemine Tarbjal alustab 01.10 igal esmaspäeval kell 17.30.
Kontakt: 506 8583 (Ulvi)
• Pensionäride ring Murumunad alustab 04.10 neljapäeviti kell 16.30
Kontakt: 506 8583 (Ulvi)
• Käsitööring alustab 01.10 kell 18.00 Anna Vaba Aja Majas
Kontakt: 522 3165 (Anna VAM)

Liia Koppel
Lasteaia direktor

Paide lapsed käisid Salduse kunstilaagris

J

uulis viibisid kolm Paide huvikeskuse õpilast Lätis, Paide sõpruslinnas Salduses, rahvusvahelises laste
kunstilaagris. Sel aastal oli laagri teemaks loomad ja kõik see, mis liigub ja
liigutab. Tegime väljasõidu Kalvene loomaparki, käisime ära ka Liepajas ning
imetlesime sealset uut muusikamaja,
see on üleni klaasist ning merevaiguvärvi oranž.
Külastasime ka Salduse kodutute
loomade varjupaika. Viie laagripäeva
jooksul tehtud töödest valmis rahvusvaheline rändnäitus, mis rändab Paidest edasi Valmierasse. Põneva laagrikogemuse võrra on nüüd rikkamad
Keity Nägelik, Grethel Saviste ja Ralf
Vahar. Rändnäitus „Liigub ja liigutab”

Foto: erakogu
on vaatamiseks kõigile Paide huvikeskuse fuajees ja jalutuskoridoris septembri lõpuni. Tulge meile külla, tulge
tutvuma kunstikooliga ning osalema
huviringides!

Malle Kera
Paide huvikeskuse kunstiõpetaja

Sargvere mõisakinos 4. oktoobril kell 19.00 dokumentaalfilm
„Viimane vürst“. Eluloofilm Peeter Volkonskist. Pilet 3€.

Paide Linnaleht
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Geenidoonorid saavad isikliku
geneetiliste riskide raporti

A

prillis 2018 algas Sotsiaalministeeriumi algatusel ja riikliku rahastusega uute geenidoonorite kaasamine Eesti geenivaramusse. Tervise Arengu Instituudi ja Tartu
Ülikooli Eesti geenivaramu koostöös on kavas koguda täiendavalt
100 000 inimese vereproovid,
millest eraldatakse DNA ning
koostatakse personaalsed geenikaardid. Kõigile on kavas välja
töötada geneetiliste riskide raportid ja luua võimalused nende
kättesaadavaks tegemiseks läbi
meditsiinisüsteemi.
Vereproovide kogumine (6 ml
veeniverd) toimub suuremates
haiglates (Tartu, Tallinn, Rakvere, Viljandi, Pärnu) ning SYNLABi verevõtupunktides üle Eesti.
Geenivaramuga liitumine on tasuta ja aega vere loovutamiseks
eelnevalt broneerida ei ole tarvis.
Geenidoonoriks võivad saada

vabatahtlikkuse alusel Eesti elanikud alates 18. eluaastast, kes ei
ole varem liitunud geenivaramuga. Geenidoonoriks registreerimine toimub www.geenidoonor.
ee.
Tartu Ülikooli Eesti geenivaramu on loonud arstiteaduse
arengule olulise andmebaasi,
millega on varasemal andmete
kogumise perioodil (2002-2011)
liitunud 52 000 eestimaalast, ehk
5% Eesti täiskasvanud elanikkonnast. Geenivaramu andmebaas
on täienenud teiste terviseandmeid sisaldavate andmebaaside ja
registritega linkimise teel. Välja
on töötatud meetodid terviseriskide paremaks ennustamiseks, et
edaspidi saaks geneetilist informatsiooni arvesse võttes haigusi
tulemuslikumalt ennetada ja täpsemalt ravida. Geenivaramu loodud biopank on suurim Eestis ja
üks edukamaid Euroopas.

Foto: erakogu

Vanem Vend Vanem Õde suvi
P
aide Vanem Vend Vanem Õde
mittetulundusühingul on täitumas juba kolmas tegevusaasta, mille jooksul on korraldatud sotsiaalset toetust vajavatele noortele
mitmekülgseid üritusi ning veedetud üheskoos aega meeleolukates suvelaagrites. Hea meel on tõdeda, et
tegutsemisindu ja ideid vabatahtlikel jagub ning loodetavasti suudame
ka edaspidi tegevust sama hoogsalt
jätkata.
Sel suvel kogunesime mitmel korral laagrisse sooja suve nautima - jaanipäeva eel suundusime Matsimäele,
oma esimesse ühisesse laagrisse, et

sportliku pärastlõuna pallimängude
seltsis. Loodetavasti jätkub meie laagri traditsioon ka järgneval suvel.
Täname toetajaid: Paide linn, Paide Maksimarket ja Järvamaa Kutsehariduskeskus, kelle abi ja nõuta poleks meie vahvad laagripäevad toimuda saanud!
Vanem Vend Vanem Õde on ettevõtmine, mis on suunatud lastekodulastele usaldusliku sõprussuhte loomise eesmärgil lapse ja täiskasvanud
vabatahtliku vahel.

Inge Jasner
Liikumise eestvedaja

Paide Pansionaadi 5. sünnipäev

Teisel ringil targaks 2!

M

O

n erinevaid põhjuseid,
miks koolid jäävad pooleli - laste sünd, vajadus
minna tööle, probleemid õpetajatega, laiskus jne. Samas näitavad
erinevad uuringud, et mida kõrgem on inimese haridus, seda
kvaliteetsem on tema edasine elu.
Kõrgemat haridust omavad inimesed on konkurentsivõimelisemad tööturul ja neil on suurem
palk.
Täiskasvanute Keskkool ei ole
täna enam see, mis vanasti. Ollakse paindlikud ja õppijasõbralikud, võimalik on õppida osalises
e- õppe vormis (Moodle keskkond), õppida riigieksamiteks
peale kutsekooli lõpetamist või
lausa üksikuid aineid.

koos telkida ja matkata. Kuna peame
muuhulgas oluliseks süvendada noorte huvi looduse vastu, siis retked metsa või rabasse on selleks parim viis.
Suve lõpus ootasid meid oma laagrisse külla Pärnu Vanem Vend Vanem Õde lapsed ja vabatahtlikud.
Ühine laagripäev on toimunud juba
kaks suve järjest. Osalejad said kogeda tõelist maaelu - prooviti traktorisõitu ning kartulipõllul toimetamist,
suu tegid magusaks taluhoovi värsked aiasaadused ning lapsed olid kaasatud ka toiduvalmistamisse. Lisaks
eelnevale olid vabatahtlikud planeerinud noortele ka loodusmatka ning

Paide Täiskasvanute Keskkoolis algab jätkuprojekt "Teisel ringil targaks Järvamaal 2", mille
raames pakutakse huvitavaid valikained ja käiakse erinevatel õppereisidel. Projektiga pakutakse
lisaks ka tugiteenuseid - lapsehoid samas majas ning erinevaid
nõustamisteenuseid.
Tule õppima Paide Täiskasvanute Keskkooli! Info kooli kohta:
www.paidetk.ee/ , Facebook või
tel 53494224

Tiina Larven
Projektijuht

ärkamatult on endises lasteaiahoones tegutsenud
eakate pansionaat saanud
5 aastat vanaks. Maja näeb seest ja
väljast kena välja, sees on puhtus ja
kord. Praegu on majas 44 kohta.
Sünnipäevapeol meenutati olnut.
Kümme inimest on olnud pansionaa-

diga seotud algusest saadik. Töötajaid, kes algusest peale ametis, on
üheksa. Maja tegevust juhib Helle
Küljastinen.
Peol esines pereansambel "Lõõtsaliigutajad", kus musitseerivad Aime
ja Toivo Lippur. Tore on see, et need
muusikud on meie majas head tutta-

Metsa seenele, aga
õiges varustuses

I

gal aastal saab politsei palju väljakutseid metsa eksinud inimestest, kahjuks ei jõua kõik neist oma
saagiga iseseisvalt koju. Suurem osa eksinutest on
vanemad inimesed, samas on ette tulnud ka noori, kes
koduteed üles ei leia. Soovitatav on metsa minna enne
lõunat, et metsas käik jääks valgele ajale. Võimalusel
külasta endale tuttavat metsa ning liigu mööda kindlat orientiiri – selleks võib olla metsasiht, tee vms.
Iga seeneline ja marjuline saab palju teha selleks, et ta metsa ära ei eksiks. Enne metsa minemist veendu, et sul on olemas:
• Piisavalt joogivett
• Täis laetud akuga mobiiltelefon ja võimalusel
ka täis laetud akupank
• Erksad riided – nii on sind lihtsam leida (nt
neoonvest)
• Lähedane, kes teab kuhu ja kui kauaks plaanid minna
• Ravimid – kui pead kindlat ravimit igapäevaselt võtma
• Snäkke – soovitavalt magusat, sest need annavad energiat
Paide politseijaoskond soovib kõigile ohutuid
ning saagirohkeid metsas käike!

vad, kelle toredaid laulu-ja pillilugusid alati nauditakse.
Nüüd jääb oodata ainult järgmisi
aastaid, sest õige pea peaks algama
pansionaadi juurdeehitus, kuhu on
plaanitud pea 100 kohta.

Eda Milistver
Pansionaadi elanik

Paide Linnaleht
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Paides poolsada vanuses 60+
inimest ilma isikudokumendita

E

esti kodaniku isikutunnistus ehk ID- kaart on
Eestis elaval Eesti kodanikul kohustuslik isikut
tõendav dokument. ID-kaarti saab lisaks tavapärasele isiku tõendamisele kasutada ka
enda isiku tuvastamiseks
elektroonilises keskkonnas
ning digitaalallkirja andmiseks. Euroopa Liidu piires
saavad Eesti kodanikud IDkaarti kasutada ka reisidokumendina.
Veebruari seisuga oli rahvastikuregistri andmetel Paide linnas 60+ vanuses ilma
dokumentideta 52 kodanikku. Paide Linnavalitsus palub

kõikidel ilma ID- kaardita kodanikel endale dokument võimalikult kiiresti taotleda.
ID-kaarti saad taotleda
Politsei- ja Piirivalveameti
teenindustes.
• ID- kaart kehtib kuni 5
aastat
• ID- kaardi taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv (täiskasvanule 25 €, keskmise, raske või
sügava puudega inimesele 7 €,
ID- kaart kiirkorras 45 €)
NB! Kaardi kättesaamisel
ära kaota PIN-koodi lehte!
Politsei- ja Piirivalveamet
Paide teenindus asub Tallinna 12. Tel 612 3000. Vastuvõtt: E-N 9.00-17.00

Täiskasvanute ujumiskursus algajatele!
Alustame 19. septembril!
E ja K kl 18.30
Kursuse kestvus 10 tundi, hind 80€
Info ja registreerimine: paideujumisklubi.ee, tel 56 906 096
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Paide linnastaadion
22.09 kell 16:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans
23.09 kell 11:00 IX Türi-Paide sügistriatlon
29.09 kell 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia
30.09 kell 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC
Flora U19

07.10 kell 13:00 II.W/S liiga: Paide LM III - Pärnu JK Vaprus II
20.10 kell 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus

Paide linna kunstmurustaadion

25.09 kell 19:00 Jalgpalli KV: Paide Linnameeskond - Tallinna JK Legion
28.09 kell 10:00 Järvamaa koolide 10.-12.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
29.09 kell 16:00 U14 II.N/S liiga: Paide Linnameeskond (05) - JK
Narva Trans

29.09 kell 18:00 U16 Esiliiga: Paide Linnameeskond (03) - Viimsi
MRJK I (03)

02.10 kell 10:00 Järvamaa koolide 6.-9.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
09.10 kell 10:00 EKSL 6.-9.kl jalgpalli ML finaal
10.10 kell 10:00 EKSL 10.-12.kl jalgpalli Rahvaliiga finaal
20.10 kell 18:00 U16 Esiliiga: Paide Linnameeskond (03) - FC Nõmme United (03)

E-Piim Spordihall

13.10 kell 10:30 Eesti seenioride KV võrkpallis M 60+
13.10 kell 11:00 Eesti MV kiir- ja välkkabes
14.10 kell 11:00 Eesti MV kiir- ja välkkabes

Paide Ülejõe staadion

21.09.18 kell 12:00 Südamelinna jooks
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

Avatud:
E – R kell 8.00 – 22.00
* Saun P kell 12.00 – 15.30 (naised)
P kell 16.00 – 20.00 (mehed)
* Ringtreening T kell 18.00;
N kell 17.30

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
* Saun E-N kell 15.00 – 22.00
R kell 8.00 – 22.00
L,P kell 12.00 – 22.00
* Vesiaeroobika T, N kell 18.30

L – P kell 11.00 – 21.00

Paide Linnaleht

SEPTEMBER 2018

8

Õnnitleme septembrikuu sünnipäevalapsi!
96 Hedvig Noormägi
96 Helga Tammla
95 Asta Järjend
92 Hellen Margus
92 Ellen Künsar
91 Heino Rannik
90 Karin Sikka
89 Evi Jahisoo
89 Helju Niglas
88 Maria Tombak
88 Vaike Paenurk
88 Leili Jürisoo
87 Niina Karakulova
87 Valve Pikk
87 Elvi Liinev
87 Senni Tubli
87 Hilda Leppik
86 Aksel Kannel
86 Helmi Grenzen
86 Ellen Eha
86 Johanna Kõva
86 Esther-Aime Särkinen
86 Laine Arusoo
85 Arvi King
85 Endel Ilumäe
84 Johannes Ranne
84 Raimo Luisk

84 Rein-Omar Rikk
84 Elmi Reinsaare
84 Peet Kaljuste
83 Vallo Tihemets
83 Kalju Vatsel
83 Arvi Urb
83 Aare Roomet
82 Eevi Tõntsu
82 Mare Kaljuste
82 Liis Joost
82 Aino-Koidula Kiin
82 Hilda Laanemägi
82 Aino Lepson
81 Maie Mägi
81 Helju Tuiken
81 Vello Valgi
81 Uuno Kaar
80 Aime Luht
80 Elju-Ilme Hunt
80 Eva Aal
80 Ljudmilla Räk
80 Arno Olde
80 Hillar Semre
79 Maria Tipp
79 Galina Susi
79 Jaan Oskar
79 Arvo Tipp
79 Ninell Mihkelev

79 Elje Mätlik
79 Epp Lilleorg
79 Helme-Johanna Erik
79 Leili Mand
78 Angeliina Mölder
78 Arvi Kritt
78 Eduard Põder
78 Virve Kaasik
78 Virve Tiigi
78 Svetlana Muravjova
78 Endel Tähe
78 Maret Tammik
78 Marie Kask
77 Valve Kangur
77 Rein Eigla
77 Anne Saar
77 Ülo Vabar
77 Rutt Jõesaar
77 Evi Talihärm
77 Ants Jäetma
76 Sirje-Reet Laageman
76 Urve Paas
76 Urve Kaar
76 Heini Anton
76 Vello Sims
76 Aile Lieberg
76 Arvo Jõgi
76 Tea Herodes

76 Jaan Lobjak
76 Einri Tegelmann
76 Ilme Roosileht
76 Marju Arulepp
76 Elve Sutt
75 Hans Oja
75 Jaan Terasmaa
75 Elvi Jõgiste
75 Vaike Vau
75 Eha Rihma
75 Renate Prokošina
75 Toomas Korbe

Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!

NB! Lugupeetud eakad! Andmekaitseseadus teeb erandi eakate sünnipäevaliste õnnitluste
osas linna- ja vallalehtedes ning
nüüdsest ilmuvad need jälle!
Kes ei soovi oma sünnipäeva
avaldada, palume helistada telefonil 38 38 601 või kirjutada
paide@paide.ee!

Robin Esangati 27.06.2018
Andro 20.07.2018
Lily 25.07.2018
Ken-Tristjan 26.07.2018
Tristan 31.07.2018
Karl 3.08.2018
Sara-Sofia 7.08.2018
Gerda 10.08.2018
Gisete 12.08.2018
Artjom 27.08.2018
Kirsika 28.08.2018

Pansionaat Paide õnnitleb!
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pottsepp tuleb

92 Liidia Kalda
89 Elve Jõesalu
72 Lembit Roode

7 päeva nädalas.
Telefon 552 8512.

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee
Pottsepa tööd. Ahjud, pliidid, kaminad.
37-aastane kogemus. Kontakt: 564 73792

FEKAALIVEDU
VÄLIKÄIMLATE RENT
tel. +372 452 2002
e-mail:agri@speq.ee
www.fekaaliabi.ee
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