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Kuues Arvamusfestival
läheneb!

Paide Muusika- ja
Teatrimaja sai võimsa
valguspargi

Kui soovid vabatahtlikuna

Paide Muusika- ja Teatrimaja sai rahvusvahelisel teatripäeval, 27. märtsil
Nordea Kontserdimajalt kingituseks
40 liikuvpeaga prožektorit. Lisaks
kinkis Rahvusooper Estonia majale
kaasaegse valguspuldi, millega on
võimalik uusi prožektoreid juhtida.
"Maja valguspark täieneb seega
oluliselt ja tänu sellele suurenevad võimalused nii suures saalis
kui kammersaalis tehniliselt
nõudlikumaid üritusi korraldada. Varem tuli vajalik tehnika
juurde rentida ja kahe saali vahel
jaotada," rääkis Paide Muusika- ja
Teatrimaja direktor Ülle Müller.
Valgustehnika avardab ka loodava Paide Teatri võimalusi. "Oleme
väga õnnelikud ning täname südamest nii AS Tallinna Kontserdimaja kui ka Rahvusooperit Estonia," rõõmustas Müller.

kaasa lüüa, kirjuta
inimesed@arvamusfestival.ee!
Festivali talgud toimuvad
5. mail!

Jüriöö ülestõus 675! Paidest saadetakse
üle Eesti Jüriöö märgutuled
23. aprillil möödub 675 aastat Jüriöö ülestõusust. Paidest saadetakse
selle eestlastele olulise ajaloosündmuse tähistamiseks ja meenutamiseks
teele Jüriöö märgutuled, mis suunduvad vabatahtlike abiga nelja linna,
Pärnu, Rakvere, Tallinna ja Tartu
poole.
Tõrvikute järkjärgulise süütamisega antakse sümboolne märgutuli
edasi läbi tuleteekonnal olevate külade ja valdade sihtpunktidesse. Samal
ajal toimuvad Paides ja tuleteate lõpppunktides tuleootusüritused. Märgutulede aktsiooniga "Eestimaa küla
elab" pööratakse tähelepanu sellele,
et elu käib Eestis ka väljaspool suuri
linnu.
Tulede aktsiooni korraldavad Pärnu Muuseum, Ajakeskus Wittenstein
ja Kaitseliidu Pärnu, Järva ja Rapla
malevad koostöös Eesti Põllumajandusmuuseumi, sihtasutusega Virumaa Muuseumid ning mitmete omavalitsuste ja külaseltsidega.

Tule, süüta märgutuli!
Ants Hiiemaa Ajakeskusest Wittenstein selgitas, et kõigisse nelja suunda on
ligi 100 km ning märgutuled liiguvad
tõrvikutuledena inimeselt inimeseni.
"Esimese märgutule süütab Paides Vallitorni tipust ehk Pika Hermanni tornist kl 22.00 peaminister Jüri Ratas. Kes
tuld näevad, süütavad vastavalt sellele
oma tõrviku ja annavad süütamisest
märku igale järgnevale vabatahtlikule,
kes trassil viibivad. Nii toimides peaks
tuli sihtkohtadesse jõudma umbes tunni ajaga! Arvestame hetkel sellega, et
igale trassile vajame ligikaudu 300 inimest ehk igale kilomeetrile kolm," lisas
Hiiemaa. "Tõrvikud palume kõigil ise
valmistada või osta!"
Kõik, kes soovivad märgutulede
aktsioonis osaleda, saavad registreerida end e-posti aadressil jyrioo@wittenstein.ee või telefonil 555 43 170.
Alates 2013. aastast on Pärnumaal
Pärnu Muuseumi ja Kaitseliidu Pärnumaa maleva eestvedamisel tähis-

tatud Jüriöö ülestõusu aastapäeva tuleteate edastamise eksperimendiga.
2013. aastal sai tuleteade alguse
Soontagana maalinnast Koonga vallas. 2017. aastal toimus eksperiment
viiendat korda ning alguspunktiks sai
Are valla metsades asuv väike Akupera maalinn.
Tuleteade on tõrvikute süütamine
n-ö teatena ehk eelmise tõrviku märguande peale, piki valitud trassi. Nii
saab edasi anda teadet, kui puuduvad
sidevahendid ja noorema riimkroonika järgi kasutati seda ka jüripäeval
ülestõusu märguandena.

Jüripäeva auks spordipäev ja
vabaõhukontsert
Paide Vallimäel esineb 22. aprillil
Jüriöö Märgutuled 2018 auks ansamblid "Arhailised mehed" ja Shanon ning
Türi Noortekeskus korraldab taas jüriööjooksud, millel osalejatele on pääs
Paide Vallimäe kontserdile tasuta!
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Paide linnavolikogu 15.03.2018 istungi kokkuvõte
• kehtestas aleviku- ja külavanema statuudi
Statuudi eesmärk on vanema õiguste täpsustamine tagamaks kogukonna
liikmete kaasamist aleviku, külade ja linna arengu suunamisel. Vanemal on
õigus esitada linnavalitsusele ja volikogule avaldusi aleviku või küla puudutavate küsimuste arutamiseks või otsustamiseks; kutsuda kokku elanike üldkoosolekuid ja algatada kogukonna probleemide lahendamiseks arutelusid;
nõuda elanike huve puudutavate küsimuste arutamist linnavalitsuses ja linnavolikogus; osaleda ettepanekutega ja avaldada arvamust linnavolikogu istungitel ja linnavolikogu komisjonide koosolekutel, kus arutatakse aleviku
või küla puudutavaid probleeme ja taotleda aleviku või küla nimel rahalisi
vahendeid linna eelarvest ning toetusi erinevatest allikatest, lähtudes üldkoosolekul arutatud ja poolthäälteenamuse saanud otsustustest ning aleviku või küla arengukavast. Vanem võib juhtida elanike ning aleviku või küla
territooriumil viibivate isikute tähelepanu heakorda, avalikku korda jms puudutavatele probleemidele ning teha sellekohaseid märkusi ning saada kohalikult omavalitsuselt oma tegevuseks vajalikku teavet.
Paide linnas on kokku 40 küla, mis paiknevad vastavalt Paide piirkonnas
28 ja Roosna-Alliku piirkonnas 12. Külavanemal on oluline roll elanike kaasamisel ühistegevusse ja neid on kaasatud õigusakti koostamise protsessi.
• kehtestas Paide linna põhimääruse
• muutis Paide Linnavolikogu 23.11.2017 otsust nr 66 "Paide Linnavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine"
• kehtestas Paide Hammerbecki Põhikooli põhimääruse. Määrus hakkab
kehtima alates 01.09.2018
kehtestas Paide Hillar Hanssoo Põhikooli põhimääruse. Määrus hakkab
kehtima alates 01.09.2018
• kehtestas Tarbja Lasteaed-Kooli põhimääruse
• kehtestas Anna Vaba Aja Maja põhimääruse
• kehtestas Viisu Rahvamaja põhimääruse
• tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 28.04.2017 määruse nr 10
„Noorte projektlaagri pidamise tingimused ja kord"
• kehtestas Paide linnavara valitsemise korra. Senimaani reguleerisid endise Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla territooriumitel valdkonda kolm erinevat korda. Töökomisjon fikseeris igas omavalitsuses esinenud
kitsaskohad ning käesoleva määruse ettevalmistamisel on komisjonis tõstatunud ettepanekutega võimalusel arvestatud.
• kehtestas Paide linna hankekorra
• muutis Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrust nr 34 „Paide linna finantsjuhtimise kord"
• määras piirkonnajuhile Peeter Saldrele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise hüvitise piirmäära alates 1. aprillist 2018
• otsustas võõrandada suulise enampakkumise korras Paide linnale kuuluvad all-loetletud korteriomandid ja kehtestada korteriomandite võõrandamise alghinnad järgmiselt:
1. Paide linn Suur-Aia tn 25 korteriomandid M-2, M-3 , M-4 alghinnaga
70 000 €;
2. Paide linn Väike-Aia tn 2 korteriomandid M-1 ja M-2 alghinnaga 130 000 €.
3. Paide linn Roosna-Alliku alevik, Nooruse tn 8 korteriomand korter nr
1, alghind 1600 €.
• otsustas kingina vastu võtta L. R. kuuluv korteriomand asukohaga Paide linn, Kure 9-9 tingimusel, et Paide Linnavalitsus osutab kaasfinantseerijana isikule sotsiaalhooldusteenuseid.
• otsustas vastu võtta Paide linnale üle eelarveaasta kohustus ja anda sihtasutuse Paide Haldus haldamisele Paide linnale kuuluvad eluruumid:
Nooruse 5-9. 5-10 ja 12-10, Roosna-Alliku alevik, Paide linn; Õnne 1-16, 2-5
ja 2-18, Viisu küla; Viisu mnt 9-2, Viisu küla; Pärna kinnistu, Mäeküla küla.
• muutis Paide Linnavolikogu 8. novembri 2017 otsust nr 62 „Paide Linnavolikogu hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1.6 alljärgnevalt:
1.1. arvata komisjoni koosseisust välja Ivi Kukk;
1.2. arvata komisjoni koosseisu Jüri Kaugerand.
Volikogu määrustega saab lähemalt tutvuda riigiteataja.ee või
paide.kovtp.ee/et/istungite-paevakord
PAIDE EESTIMAA SÜDA

Aitäh!
Paide linnavalitsus tänab kõiki, kes osalesid märtsiküüditamise
69. aastapäeva mälestamisel Paide Keskväljakul!

Paide regionaalmaasikad
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

O

n raske uskuda, et aastast,
mille vastuvõttu äsja tähistasime, on pea veerand juba läbi saanud. Kalender seda aga
kinnitab. Paide linnavolikogu jaoks
on see olnud kiire aeg, kuna uut Paide linna puudutavat seadusloomet
on palju ning see töö ei lõpe niipea.
10. aprillil aga oli mul au õnnitleda AS E-Piim Tootmine juhatuse
esimeest Jaanus Murakast, kes pälvis rahandusministeeriumi auhinna Regionaalmaasikas. Ikka selle
eest, et panustab palju maaelu arengusse, vaatab optimistlikult piimanduse tulevikku ning plaanib Paidesse suurtööstuse püsti panna. E-Piima plaanid on tõesti suured, püüd-

nud avalikkuse heakskiitvat tähelepanu ja tõstnud lootusi väikekohtade elujõulisusse paljudes inimestes.
Eks neid regionaalmaasikaid leia
Paidest veelgi – Masinatehas teeb
jõudsaid samme, et arendada üha
efektiivsemaid ja spetsiifilisemaid
masinaid erinevate raskete tööde tegemiseks. Nende Facebooki lehelt
võib leida uudiskilde, kuidas kaubamärgi Humus alt on tootmisse minemas 30-tonnise kandevõimega terasest kastiga kallurhaagis, mis hakkab tööd rügama Norras. Nagu paidelased on tähele pannud, siis nende Tööstuse tänava õue pealt jäi järjest lühemaks vana korsten, mis aprilli alguses sootuks kadus, et teha
ruumi ettevõtte tootmisplatsile. Ka
ilmetu ja vana tikuvabriku lammutamine muudab Tööstuse tänava ilmet märksa paremaks. Miks mitte
näitena tuua ka AS Kingstorit, mis
on alustanud aktiivselt uue ujula
ehitust Suur-Aia tänaval. Loodame
ka sellest üht Järvamaa tulevast regionaalmaasikat.

Lisaks eraettevõtjatele peab ka
Paide linn omavalitsusena juba pikemat aega „regionaalmaasikana“
tegutsema, et arendada maapiirkondi, oma külasid ja muud taristut ning pakkuda elanikele head
teenust. Õigemini, regionaalmaasika tiitel tuleb välja teenida, aga
eks püüame anda endast parima.
Märtsis võtsime vastu külavanemate statuudi, mis aitab külade esindajate tegevust reguleerida ning
kaasata külavanemaid valitsemisprotsessi. Suur asi on Viraksaarde
veevärgi rajamine Paide Vesi ASi
poolt ning algamas on Roosna-Alliku lasteaia Hellik soojustamine ja
rekonstrueerimine. Mis kogu Paide linna puudutab, on kindlasti uue
perearstikeskuse ehk esmatasandi
tervisekeskuse ehituse algus sel kevadel. Seda küll ei ehita Paide linn,
kuid oleme omavalitsusena projekti partneriks.
Aga peagi on käes ka päris maasikate noppimise aeg, seniks kena
kevadet ja tegusat jürikuud!

Muusika- ja teatrimaja väärib oma nime

Siret Pihelgas
Abilinnapea

T

ahan jagada oma emotsioone
praegu kui Paide linnakodanik ja kultuuritarbija. Mul on
ääretult hea meel näha ja kogeda,
millise arenguhüppe on teinud Paide Muusika- ja Teatrimaja, nii vormilt kui ka sisult. Kuigi maja on tegevust täis olnud alati, suudab see ikka ennast ületada. Viimaseks ajendiks muljetamiseks andis teatrilavastus „Richard3“, mis tõestas, et need

noored, kes Paide Teatrit sügisel tegema hakkavad, suudavad Eesti teatrimaastikku rikastada ning seda Paides, tulevases Euroopa väikseimas
teatrilinnas. Mis mulle „Richardi“
puhul enim meeldis, olid sümbolid
või mitmed tõlgendused neist. Kas
maas vedelevad südamekujulised
õhupallid, mida korra, kaks ka jalaga löödi, sümboliseerisid inimestega
manipuleerimist ja nende alavääristamist, kas tühjad plasttoolid tähendasid tühisust, ajutisust või surnud
hingi, ongi see, mille peale iga teatrikülastaja võib hiljem mõelda ja muutuda seeläbi ise ehk paremaks inimeseks. Vahetult enne etendust kuulsin
siit-sealt inimeste kommentaare, kui
väga ootusärevuses nad Paide teatri
tulekust on. Olen seda ka mina.

Paide abilinnapeana olen rõõmus, et Muusika- ja Teatrimajal
läheb suurepäraselt ning et majal
on sellised sõbrad nagu Rahvusooper Estonia või Eesti Kontsert.
Lisandus ka Tallinna (Nordea)
Kontserdimaja, mis kinkis Paide
kultuuritemplile uue valguspargi. See on piltlikult öeldes valgusaastane hüpe kaasaega. Ka linn
ise panustab maja remonti taas
50 000€, millele kultuuriministeerium vastab samaga. Niisiis
jätkame maja rekonstrueerimist
tänavu 100 000€ eest - teeme korda kolmanda korruse ruumid
ning muudame maja siit-sealt soojapidavamaks.
Kevadiste kohtumisteni Paide
Muusika- ja Teatrimajas!

Selline on Paide 2035

M

e ju teame, et Paide on parim paik elamiseks! Selline, milline on Paide linn
aastal 2035 me keegi täpselt veel ei
tea. See on aeg, kui tänased lasteaialapsed lõpetavad ülikooli. Just praegu aga on see hetk, kui saame selle
peale konkreetsemalt mõelda, unistada ning plaane teha, milline Paide siis olla võiks. Räägime lahti, kuidas tagada inimeste endi areng, mitmekesine kultuurielu, hea looduskeskkond jne. Eelkõige hea elukeskkond. Kõik need mõtted ja plaanid
tuleb üles kirjutada ja volikogus ära
koputada, et linnavalitsus saaks sellest oma tegevustes juhinduda. Kui
see dokument kevadsuvel valmis

saab, saamegi prognoosida, milline
Paide aastal 2035 on! Tahad ka sõna sekka öelda?

Kuidas saan kaasa aidata?
Paide linna arengut on kavandamas ja eesmärke seadmas hetkel palju erinevate eluvaldkondade eksperte, allasutuste, vabaühenduste esindajaid ja Paide linna arengust huvitatud linlaseid. Tänaseks on toimunud valdkondlike mõttekodade esimesed kohtumised, kus analüüsitud
linnaelu hetkeseisu ning kaardistatud plussid ja miinused.
Kõik linlased ja teised asjast huvitatud saavad kõigel selles ise kaa-

sa rääkida ja osaleda mõttekodade
töös. Mida rohkem teid ja meid on,
seda enam kajastab see võimalikult
paljude linlaste soove ja nägemust
tuleviku Paidest.
Kui sul on ettepanekuid või mõtteid Paide arendamiseks, siis tule
osale mõttekodades, mille toimumise aegade kohta leiad infot Paide linna kodulehelt paide.ee või küsi lisainfot arenduse peaspetsialistilt karola.jaanof@paide.ee.
Kui sul on mõtteid, aga ei saa osaleda mõttekodade kohtumistel, siis
oodatud on ka kõik kirjalikud ettepanekud, mida samuti Karola ootab
oma e-posti! Ole aktiivne, sest pärast on hilja viriseda.

Maamaksust vabastus
Seoses Paide linna raamatukogude ühinemisega on alates aprillist Tarbja raamatukogu
avatud E, T, N ja R kella 9.00 - 16.00 ja Anna raamatukogu K kell 9.00-16.00.
Anna piirkonna lugejaid teenindavad edaspidi ka Tarbja raamatukogu ja Järvamaa
Keskraamatukogu.
Lähimal ajal paigaldatakse Anna raamatukogu juurde ka raamatute tagastuskast.
Küsimuste korral helistage Tarbja raamatukogu telefonil 389 1232.
Roosna-Alliku, Viisu ja Sargvere raamatukogude lahtiolekuajad ei muutu.
Lisainfo: Järvamaa Keskraamatukogu direktor Jane Kiristaja, tel 5591 5330 või
e-post janekiristaja@raamat.paide.ee

M

aksuvabastuse saamiseks
tuleb esitada Paide Linnavalitsusele (Pärnu tn 3, Paide või e-posti aadressile paide@paide.ee) kirjalik avaldus hiljemalt 31.
maiks 2018 järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) pensionitunnistuse number või
töövõimetoetuse seaduse alusel antud tõend osalise või puuduva töövõime kohta või dokument, mis tõen-

dab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku
seaduses sätestatud tingimustele;
3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress (olemasolul), kontakttelefoni number (olemasolul);
4) maksustatava krundi aadress
ja pindala;
5) maakasutusõiguse alus (ainuomand, ühisomand, kaasomand,
korteriomand).

Maamaksust on vabastatud pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud
osaline või puuduv töövõime; samuti represseeritud.
Kontakt: Paide linnavalitsuse
linnamajandusosakonna spetsialist
Maritana Pärna, tel 383 8637, e-post
maritana.parna@paide.ee

Paide linnaleht
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Ulvi Valde pälvis üleeestilise tunnustuse
E

esti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon
tunnustas Türil rahvusvahelise sotsiaaltöö päeva puhul
Eesti parimaid sotsiaalvaldkonna
töötajaid. Parima tegevusjuhendaja
tiitli sai Ulvi Valde Paide Sotsiaaltöökeskusest.
Ulvi Valdel on erihoolekandes aastatepikkune töökogemus. Tegevusjuhendajana alustas ta esmalt Koeru
Hooldekeskuses ning 2015. aastal liitus Paide Sotsiaaltöökeskusega.
Ulvit kirjeldavad kolleegid ja
kliendid kui särasilmset inimest, kes
on mõne aastaga suutnud sügavale
südamesse pugeda. Ulvi suhtub oma
töösse suure kohusetunde ja pühendumisega. Tema eestvedamisel toimuvad päevakeskuses käsitöö- ja
näitering. Igal aastal toimub üleriigiline teatrifestival psüühiliste eri-

Foto: erakogu
vajadustega inimestele. Tänu Ulvi
suurele ja isiklikule panusele saavad
sellest osa ka Paide erivajadustega
inimeste päevakeskuse kliendid. Ulvi pühendub tööülesannete täitmisele meelsasti ka töövälisel ajal: näi-

teks õmbleb ta klientidele näiteringi tarbeks kostüüme ning juhendababistab kliente ka väljaspool päevakeskust toimuvates huviringides.
Ulvi on inimene, kes end erihoolekande valdkonnas pidevalt täiendab, et olla kursis sotsiaalvaldkonnas toimuvaga. Omandatud teadmisi rakendab ta meeskonnatöö
ning erivajadustega inimeste elu- ja
heaolu parendamiseks. Sageli pole
erivajadustega inimestel lähedasi,
kelle poole oma muredes pöörduda.
Ulvi on just see inimene kes suudab
luua turvalise keskkonna ning tunde kliendis, et ta on väärtuslik. Ulvi julgustab päevakeskuse kliente
osalema aktiivselt ühiskonnaelus
ning on suutnud nad liita üheks suureks perekonnaks, mitte lihtsalt teenust saavateks klientideks.

Linnapuud on meie kaaslinlased

P

uu istutamisega oma koduaeda on nagu lemmiklooma võtmine. Puud istutades hakkame ootama selle kasvamist, aga ei
mõtle tihti sellele, kui suureks see puu
ükskord kasvab või mida temaga kasvamise ajal tuleb ette võtta. Korraga
aga märkame, et midagi on valesti päikesekiired ei pääse aeda, kõik kohad on tüütuid puulehti täis, õhuliinid on okste sees ning puuvõrast kukub kuivanud oksi, mis ohustavad
hooneid ja autosid. Mida suuremaks
puu kasvab, seda enam hakkab ta inimestele ohtlikuna tunduma.
Puud ei ole loodud linnas kasvama. Kui inimene on juba korra puu
linna toonud, on inimese kohus vastutada, et puu tervislik seisund ega
välimus ei halveneks. Selle eest peavad hoolitsema mitme põlvkonna
esindajad puu eluea lõpuni.
Õige puuhooldus algab antud kohale sobiva istiku valimisega. Ei maksa istutada laiavõralist puud kitsastesse oludesse ja siis teda aastast aastasse kärpida. Tuleb silmas pidada, et igasugused okste lõikused ei oleks liiga
tugevad, et mitte puid nõrgestada. Parem on lõigata neid alates noorest east
regulaarselt, siis pole oksad veel jämedad ja lõikehaavad suured ning paranevad paremini. Haavakude ei suuda
hästi suuremaid kui 10 cm läbimõõduga haavandeid kinni kasvatada.

Kõige levinum viga, mis puude
kallal tehakse, on oskamatu lõikamine. Täiskasvanud puudel lõigatakse sageli maha kogu puuvõra või
lõigatakse põhioksad poolikuks, jättes alles inetud ja püstised tüükad.
Selle tagajärjel jäävad puu juured lehemassi järsu vähenemise tõttu nälga ning suured haavad on ideaalseks
tüvemädaniku tekke algeteks. Selline lõikusviis on paljude riikide puuhoolduskavades keelatud. Siinjuures ei tohi aga eelpool nimetatut segamini ajada nudilõikusega. Viimasega tehakse algust juba noorel puul,
kui puu soovitud kõrguselt lõigatakse maha tüvepikendus.
Puu hooldamisel tuleb esmases
järjekorras mõelda inimeste, nende
vara ning puu enda ohutusele. Selle
tagamiseks lõigatakse võrast välja
kuivanud ja murdumisohtlikud oksad ning oksad, mis segavad liiklust
või kasvavad õhuliinidesse. Teiseks
oluliseks asjaks on puu tervis. See
tagatakse võra harvendamise, ristuvate või hõõrduvate okste eemaldamisega. Samuti tuleb eemaldada nakatunud ja kahjustunud oksad.
Oluline on, et korraga ei lõigataks
puul ära üle 20 % puuvõra mahust.
Suuremahulised tööd tuleb kavandada mitme aasta peale. Parim lõikamisaeg puu tervise seisukohast on
juunist augustini, kuna sel perioodil

areneb lõikekohti sulgev haavapuit
kõige paremini. Raagusoleku perioodil ei tohi lõigata suure mahlajooksuga puid nagu vaher, kask, viinapuu,
pähklipuu, kirsi- ja ploomipuu. Väga vale lõikusaeg on pungade puhkemisest täislehtimiseni. Samas võib
kerget lõikust teha igal ajal, murdunud ja surnud okste äralõikamiseks
ei tarvitse paremat aega oodata.
Üks terve heakasvuline linnapuu
on kaugelt enam väärt kui kümned
noored mõnemeetrise võraga noored puud. Laskem neil väärikalt vananeda, sest nad teevad seda üsna
sarnaselt meiegi vananemisega.
Puud on mõnikord uskumatult visad ja püsivad vaatamata näiliselt
kehvale seisundile veel aastaid ning
aastakümneid elujõulistena. Milleks
kippuda enneaegu sündmustest ette ja teha lõplikke otsuseid. Linnapuud on meie kaaslinlased ja selliselt tuleks neisse ka suhtuda.
Alati kui omal teadmistest puude hooldamisel puudu jääb, tuleks
pöörduda arboristide ehk puuhooldajate poole. Arborist tunneb puittaimede ehitust – talitust, kasvunõudeid ning oskab kindlaks määrata
ka puude tervislikku seisundit ja
hooldusvajadust.

Rein Säinas
Paide linnavalitsuse haldusspetsialist

Viraksaare küla saab ühisveevärgi

A

S Paide Vesi alustab suvel Viraksaare külas ühisveevärgi
rajamist, mis seal seni on
puudunud. Hetkel on alanud projekteerimine.
Ettevõtte juhatuse liikme Tarmo
Vaheri sõnul toimuvad tööd kahes
etapis. "Esimese etapina paigaldame
survetrassid Paide-Nahkmetsa teele
ehk Prääma külast Viraksaareni. Ehitus algab plaanide järgi augustis. Teises etapis ehitame välja Viraksaare
kinnistutele liitumispunktid, need
tööd peavad valmima järgmise aasta juuli lõpuks," selgitas Vaher.

Linnapea Priit Värgi sõnul on
vee- ja kanalisatsioonisüsteemi Viraksaarde oodatud ammu. "Viraksaare on üks neist küladest, kus elanikkond aasta-aastalt kasvab ning
endine suvilate piirkond on järjest
enam muutumas elamupiirkonnaks
ning seepärast on vajalik ka korralik veevärk. Nii saame nende elutingimusi kaasajastada ning loodetavasti meelitab see sammuke järjest enam noori peresid kolima Paidesse Viraksaarde, et sinna oma kodu rajada. Ühtlasi palun külaelanikelt kannatlikkust, et eesootavad
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Asutati Paide eakate nõukogu
27. märtsil said Paide raekojas
kokku eakate ja linnavalitsuse esindajad, et moodustada Paide linna eakate nõukogu. Nõukogu on hetkel
üheteist liikmeline ning nõukogu
esimeheks valiti linnapea Priit Värk
ja aseesimeheks Järvamaa Pensionäride Koondise juhatuse esinaine Mare Veermaa. Priit Värk selgitas, et
nõukogu on nõuandev Paide linnavalitsusele ning eesmärgiks on tegeleda eakate seisukohtade väljaselgitamisega linna elu puudutavates küsimustes nagu näiteks transport,
heakord, kultuuritegevused jne.
"Tegemist on hea kaasamispraktikaga, mida on pikalt rakendatud Soomes ja nii mõneski Eesti linnas ning
Pensionäride Liit on seda aastaid soovitanud ka omavalitsustele. Loodan,
et nõukogu tööle hakkamisel paraneb
infovahetus, et üheskoos eakate muresid lahendada ning teistpidi nende
kogemusi ja tarkust rakendada linnajuhtimises," nentis Värk.
Mare Veermaa pidas kõige olulisemaks infovahetuse paremaks
muutumist. "Nõukogu loomine on
väga oluline just sellest aspektist, et
eakad saavad nüüd kergemini oma
muredest rääkida. Sageli on eakatel
inimestel spetsiifilised probleemid,
mida saame nõukogu ette tuua,"
selgitas Veermaa.

Eakate nõukotta kuuluvad esindajad Paide linnavalitsusest ja -volikogust, Paide Sotsiaaltöökeskusest,
eakate päevakeskusest, Paide ja
Roosna-Alliku klubidest "Hämarik", Puuetega Inimeste Kojast, Järvamaa Pensionäride Koondisest
ning külades tegutsevatest eakate
seltsidest.
Liikmed lisaks Priit Värgile ja
Mare Veermaale:
Paide linnavolikogu esimees
Aivar Tubli, abilinnapea Anneli
Tumanski, Paide Sotsiaaltöökeskuse juhataja Kaspar Tammist,
Paide linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja
Getter Nurk, Maimu Lomp Paide
eakate päevakeskusest, Eha Vessmann
eakate klubist „Hämarik", Ulvi Meikup Sargvere ansamblist „Meelespea",
Ülo Paas Järvamaa Puuetega Inimeste
Kojast ning Tiit Merisalu Järvamaa
Pensionäride Koondisest ja RoosnaAlliku klubist „Hämarik".
Mare Veermaa võtab eakaid vastu 27.04, 25.05, 29.06 kella 11:00—
14:00 Paide eakate päevakeskuses
Tallinna tn 49. Telefon 534 125 82.
Eha Vessmann ja Maimu Lomp
võtavad eakaid vastu Puuetega Inimeste Kojas Lai tn 33 üks kord
kuus. Esimene vastuvõtt 24.04 kell
12.30.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine
2018. aastal planeerib Paide linn
teostada meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ abil eluruumide kohandamisi
kokku viiele inimesele. Eluruumi
kohandamist saab taotleda, kui isikul on tuvastatud puude raskusaste
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seaduse mõistes ja tal on sellekohane kehtiv otsus.
Eluruumi kohandamist taotletakse erivajaduse katmiseks liiku-

misel (nt eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise
käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamine), hügieeni- ja/või köögitoimingutes.
Taotluste vastuvõtuperiood lõpeb 13.05.2018.
Kontakt: Paide linnavalitsuse
sotsiaaltöö spetsialist Juta Laimets,
tel. 383 8628, 5836 2777, e-post: juta.laimets@paide.ee

Paide Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi
PAIDE HILLAR HANSSOO PÕHIKOOLI DIREKTORI
ametikoha täitmiseks.

Selle aasta sügisest korraldatakse ümber Paide Ühisgümnaasiumi tegevus. Alates 1. septembrist
2018 jätkab kool hariduse andmist Paide Hillar Hanssoo Põhikoolina. Õppeaastal 2018/19
toimub uue koolihoone ehitus ning õppetööd viiakse läbi asenduspindadel. Õppeaastal 2019/20
jätkub õppetöö Eesti ühes omanäolisemas ja kaasaegsemas koolis.

Direktori tööle asumise aeg on 1. juuli 2018.
Direktori kandidaadile esitatavad nõuded:
9
9
9
9
9
9
9
9
9

magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
juhtimiskompetentsid ja -kogemus;
eesti keele oskus kõrgtasemel;
inglise keele oskus suhtlustasandil;
teadmised kaasaegsest õpikäsitusest, õppiva organisatsiooni põhimõtetest ja nende
rakendamise kogemus;
valmisolek arendada välja uuenduslik ja kaasaegne kool;
valmisolek koostööks teiste haridusasutuste, ettevõtjate ja kohaliku kogukonnaga;
vastutustunne, korrektsus, koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks palume esitada:

kaevetööd kahel järjestikusel aastal kedagi ei morjendaks," kommenteeris Värk.
Töid teostab TREV -2 Grupp AS.
Kogu projekti maksumus on ligi 1,35
miljonit eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskus tasub 80%.
Omaosaluse tagab Paide linn.
Kokku läheb maasse üle 7 km uusi torusid, Paide - Nahkmetsa teele
tuleb veevarustuse liitumispunkte
9, Viraksaare külla 186.
Kevadel jätkab AS Paide Vesi
veevärgi rajamist ka Roosna-Alliku alevikku.

9 motivatsioonikiri ametikohale asumiseks, visioon kooli arenguvõimaluste kohta ning
palgasoov;
9 CV;
9 ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad.
Pakume:
9
9
9
9

huvitavaid väljakutseid ümberkorraldatava põhikooli arendamisel;
töökohta Eesti ühes kaasaegsemas ja omanäolisemas koolis;
meeldivat töökollektiivi;
tööalaste täiendkoolituste võimalust nii Eestis kui ka välismaal.

Töökoha asukoht: Paide linn
Digitaalselt allkirjastatud dokumendid esitada hiljemalt 1. maiks 2018 Paide Linnavalitsusse
e-posti aadressile rita.laanetu@paide.ee
Lisateave: Paide Ühisgümnaasiumi direktorilt Kersti Laastault tel 522 9752

Paide linnaleht
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Paide Muusikakool kogub
raha uue klaveri ostuks
Fotod: Merli Kaas

Purdis toimus puhastusrituaal
20. märtsil, kevadisel pööripäeval toimus Purdis Pärnu jõe
kallastel puhastusrituaal, mille
viisid läbi Eesti Selgeltnägijate
tuleproovi saatest tuntud Liina
Velsker ja Helve Tamm koos
sõpradega. Igaühel soovijaist oli
võimalik siduda oma soov siidipaelaga puuoksa külge, mis hil-

jem soovide universumisse
saatmiseks tules põletati. MTÜ
Purdi Külaselts tänab ürituse
läbiviimise eest Liinat ja Helvet
ning kõiki kohaletulnuid. Uute,
huvitavate ning elamuste rohkete kohtumisteni!

Merli Kaas
Purdi Külaselts

Hajaasustuse programmi taotlusvoor
Taotluste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018.

Kogu info:
www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/
Riigipoolne toetus hajaasustuse programmile
on 2018. aastal 2 000 000 eurot.
Paide linnavalitsus

PAIDE EESTIMAA SÜDA

P

aide Muusikakool
ikakool
palub koguogukonna tugee
uue kabinetklaveri ostuks.
Summa on 3500 eurot, mis on veel puuuudu ligi 14 000 eurot
maksva klaveri hinnast. Osalemine EV100 projektis "Igal
lapsel oma pill" on muusikakooli direktori Lauri Lugu
hinnangul ainulaadne võimalus koolile selline instrument
soetada. "Projekt toetab pillide ostu poole summa ulatuses, mis tähendab, et kui meie
paneme omalt poolt antud
klaveri puhul välja 7000 eurot, saame toetusena sama
palju juurde. Sellist võimalust
ei saa kasutamata jätta!"
Paide linna toetab klaveri
soetamist 3500 euroga ning
ülejäänu tuleb muusikakoo-

l endal leida. "Seetõtlil
ttu palumegi kõigi inimeste abi, kellele läheb
m
korda, et meie lapsed
k
ssaaksid mängida väga
heade instrumentideh
ga," lausus Lugu. "Muuga
sikakooli praegune klaverisikako
te seis pole kiita, mistõttu hea
kvaliteetne klaver on meile
väga teretulnud!"
Kawai klaveri ostuks ning
raha kogumiseks korraldab
Paide muusikakool ka mitmeid
heategevuslikke kontserte.
EV100 projekti "Igal lapsel
oma pill" eesmärk on, et Eesti inimeste ja ettevõtete abiga
täiendada ja uuendada lastele muusikaõpet pakkuvate
asutuste pilliparke.
TOETA KLAVERI OSTU:
Paide linnavalitsuse konto: EE611010702000611004,
märgusõna "Klaver"

Paide Muusika- ja Teatrimaja kava
18.04 kell 19 Kaari Sillamaa
vampiirimuusikal „Verelegend“. Näitlejateks Kaari Sillamaa Noorte Muusikateatri
35 noort näitlejat vanuses 1421a. Pilet 6.50-8.90€
19.04 kell 10-15.30 Doonoripäev
kell 19 Vaba Baskini Teater
etendus „Öökuninganna“.
Osades: Helgi Sallo, Roland
Laos, Raivo Mets/ Eero Spriit/
Allan Kress. Piletid 14/16€
20.04 kell 16 Sookure Lasteaia kevadpidu
21.-22.04 Teatri töötoad. Info
www.pamt.ee
22.04 kell 10-16 Jüripäev ja
Jürilaat, „Parim Jürileib 2018“
konkurss
26.04 kell 15 Eesti Nõidade
Liidu konverents. Pilet 5€
26.04 kell 19 Komöödiateater,
Andrus Vaarik „Elu on parim
meelelahutus“. Piletid 14.5016.90€
27.04 Järvamaa laste ja noorte lauluvõistlus „Laulukaar
2018“ eelvoor
28.04 „Laulukaar 2018“ finaal
29.04 kell 12 Südamelaul, tasuta
02.05 kell 20 Comedy Estonia,
Sander Õiguse soolotund
"Kolmandas isikus". Pilet
10.50-12.90€
04.05 kell 19 Peeter Oja standup etendus „Eestlased - erilised inimesed“. Pilet 14.5016.90€
05.05-06.05 Vabariiklik laste
rahvatantsu festival

MART KOLDITS /
EMTA LAVAKUNSTIKOOLI 28. LEND /

12 VIHAST
Reginald Rose / “12 Angry Men”

Paide Muusika- ja Teatrimajas
18+21+22 mai / 18:00
Tartu Uues Teatris
26+28+29+30+31 mai / 19:00
piletid müügil Piletilevis ja Piletimaailmas
lavakas.ee uusteater.ee pamt.ee

11.05 Paide Muusikakooli kevadkontsert
12.05 kell 10-16 Mailaat
18.05, 21.05, 22.05 kell 19
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 28.
lennu bakalaureuselavastus
„12 vihast“
Näitlejad: Ilo-Ann Saarepera, Ingrid Margus, Jane Napp,
Laura Kukk, Steffi Pähn, Ingmar Jõela, Markus Truup, Dovydas Pabarcius, Johan Elm, Nils
Mattias Steinberg, Jaanus Nuutre, Kirill Havanski, Johannes
Richard Sepping, Joosep
Uus, Ursel Tilk, Sander Roosimägi. Pilet 13-17€
24.05 kell 10-15.30 Doonoripäev

Paide kino
www.pamt.ee ja Paide Kino
Facebooki lehel. Piletid 3€4.5€, prillid 1€

Näitused
Andres Pleesi "Muljed mere
äärest". Kuni 28.04.
Aleksandr Osvald August von
Turro-Lebardov „Fenomen
EESTI”. Kuni aprilli lõpuni
04.05 kell 14 Näituse „Paekivi – rahvuskivist rahva kiviks“
avamine. Kuni 30.06.

Paide linnaleht
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Paide Hillar Hanssoo Põhikool1 kutsub 1. klassi!
Ootame kõiki vanemaid oma last Paide Hillar Hanssoo Põhikooli kirja panema, kes
alustavad 1. klassis 1. september 2018. Õppetöö toimub Lai 33 majas. Võimalus
osaleda ka pikapäevarühmas. Kohtume vanematega juba 22. augustil kell 18.00
aadressil Lai 33!

Üleskutse PÜGi vilistlastele ja lapsevanematele

Ühine seiklus viis Põhjaka mõisa P
6. märtsil toimus Põhjaka Mõisas
meie PickUp- Briti Eri projekti „приключение on ühendav!“ raames vene toidukultuuri tutvustav ko-

kandusõhtu. Põhjaka mõisa kokkade
juhendamisel valmisid tatrapliinid,
magusad sõrnikud ja seene julienne.
Aitäh, et meiega oma salanippe jaga-

site, meil oli väga vahva! Aitäh, Eesti
ANK ja Briti Nõukogu projekti toetuse eest! #pickupbritieri

Paide Ühisgümnaasiumi õpilasesindus

Roosna-Alliku lastel käis külas tuntud kirjanik

I

24.03 toimus Eesti automudelistide mekas Väike-Maarja Mudelihallis offroad autode sisehooaja viimane 10. etapp. Osalejaid
oli kokku 57.
Võistlussarja esikümnes on
kolm Paide noort automudelisti: I Randolf Alt, VI Andrian

Kätlin Merisalu
huvijuht

Lomakin ja VIII Robin Raudsepp.
Automudelism on hobi, mis on
väga arendav, see kasvatab tehnilist taipu, näpuosavust ja arendab
rajal keskendumisvõimet ning
reageerimiskiirust. Isad-emad on
mehhaanikud ja rajameistrid.

Kuidas kinkida ootamatult lilli?

Tiina Guutmann
huvijuht

11. märtsil toimus teist aastat
järjest korraldas Paide linna
noortevolikogu Avastusjahi.
Kaasa aitasid hulk toetajaid,
kellele oleme väga tänulikud:
Paide Pizzakiosk, Paide Rattapood, Valgeranna Seikluspark,
Kaitseliit, Saku Läte, Kuma,
CCCP Põgenemistoad, Room
Escape, Tere, RUF Ilutulestikud,
Action Games, Paide Muusikaja Teatrimaja, Ajakeskus Wittenstein, Marta Pagar, Charlot,
Veskisilla Puhkekeskus, Vanalinna Kohvik, Türi Elamuspark,
Tondi Lasketiir ja Weekend
Shoes.

Töötubasid õpilastele on oodatud läbi viima lapsevanemaid
ning kooli vilistlasi. Kui soovid
anda oma panuse kas töötoa läbiviijana, toetajana, vabatahtlikuna
või korraldusmeeskonna liikmena, võta minuga julgelt ühendust
e-maili teel katlin.merisalu@paideyg.ee 20. aprilliks!

Randolf Alt on Eesti parim noor automudelist

gal aastal korraldab Roosna-Alliku raamatukogu juhataja Viktoria Saarsalu lasteraamatupäevaga
seoses kohtumisi kirjanikega. 2. aprillil oli meil tore kohtumine bioloogi, õpetaja, loodusajakirjaniku ja õpetaja Juhani Püttsepaga. Loosi teel said
kolm õpilast kingituseks tema raamatud.
Koos Juhaniga tuli külla ka loodusfotograaf Ingmar Muusikus. Tema piltidel ja Juhani raamatute illustratsioonidel on kujutatud paljusid
Eestis elavaid linde. Lapsed kuulasid
suure huviga. Suur tänu väga hariva
tunni eest!

Paide linna
avastusjaht

aide Ühisgümnaasium paneb sel aastal õppeaastale
punkti suure lõpupeoga, millest on oodatud osa saama kogu
koolipere, lapsevanemad ning vilistlased. Pidu peetakse kooli territooriumil 6. juunil. Päev on täidetud kooli ekskursiooni, ümber kooli teatejooksu, töötubade, laulu- ja
tantsukollektiivide etteastete, õhtuse grilli, pikniku, tantsu ja tralliga.

Foto: Tiina Guutmann

Andrus Kopliste

Toomas Mihkelev

Ü

Ü

hisgümnaasiumi IT –juht,
informaatika- ja fotograafiaõpetaja, kutseline fotograaf, robootikaringi juhendaja
PÜGis ja Koigi Koolis. Tema tööülesannete hulka IT juhina kuuluvad haridustehnoloogi töö, arvutispetsialistina hooldab, haldab ja
arendab kogu arvutiparki. Fotograafina pildistab kooli üritusi ning
on kooli aastaraamatu kujundaja.
Gümnaasiumiastmes on tal fotograafia valikkursus, Paide Huvikeskuses juhendab fotokunstiringi.
Andrus on aastaid mänginud erinevates bändides ja mängib kitarri.
Tema suur kirg ja hobi on mootorrattad, millega reisib nii Eestis kui
Euroopas. 2017. aastal sõitis Andrus ümber Läänemere ja tänavu on
plaanis minna Alpidesse, Edelweissi mäetippu.
2017 oli Andrus Kopliste aasta
koolitaja nominent Järvamaal.

hisgümnaasiumi maleõpetaja ja vilistlane. Ta on maleõpetuse korraldaja ning propageerija Paides 2007. aastast. Tuntud
vabariigis kui Hillar Hanssoo elutöö
jätkaja, kus iga-aastased mälestusturniirid Paides on osavõturohked.
Ta on ellu äratanud Järva Noorte
Maleklubi, asutanud Hillar Hanssoo
nimelise malekooli. Maleõpetuse õppekava on rakendatud põhikoolis 1.4. klassis.
Omab maletreeneri II taset, malekohtuniku C-kategooriat ning rahvusvahelise maleorganisatsiooni FIDE rahvusvahelist maleinstruktori
ametijärku.
Uudsena tõi Toomas Paidesse Eesti 8-aastaste meistrivõistlused.
Toomas hoiab Järvamaa ja Paide
nime vabariigis malekaardil.
Hariduselt on ta aga hoopis bioloog.

Pille Sink
õppealajuhataja

Esikolmik:

N

oorte Tugila programm
on tänaseks Paide noortekeskuse töökavas olnud
üle kahe ja poole aasta, et aidata
15-26-aastasi mittetöötavaid ega
-õppivaid noori tööturule jõuda,
haridustee jätkamisel või ühiskonnaelus osalemisel.
Märtsis käivitus töötubade sari
„Minu lugu töömaailma”, mille
raames õpitakse tundma iseennast
nii üksikisiku kui meeskonnaliikmena. Näiteks koos on lahendatud
ülesandeid, kus tuleb mugavustsoonist välja astuda: kinkida ootamatult lilli, leida linnast õige tugisüsteem, laskuda ilma treppi kasutamata kolmandalt korruselt esimesele jne. Käidud on ka kodutute
loomade varjupaigas. Töötubades
õpitakse veel tööle kandideerimiseks vajalike dokumentide koosta-

mist, tööle kandideerimist, esmamulje loomise oskuse arendamist
ning tutvumist reaalvirtuaalsuses
erinevate ametitega. Sari lõpeb tööpraktikaga mais. Töötubasid aitavad ellu viia Paide Avatud Noortekeskuse noortejuhid koostöös Eesti
Töötukassa, Järvamaa Rajaleidja
Keskuse, MTÜ Noored Talendid,
TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia jt.
Tugila noored saavad ka sel
aastal osaleda noortemalevas.
Tööpakkumise kohta saad täpsemat infot Paide linna noortekeskuse noortejuhtidelt. Noorte Tugila programmi rahastatakse ESF
kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja
noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib
ellu Eesti Avatud Noortekeskuste
Ühendus. Lisainfo tugila.ee

Võimu üleandmine
23. märtsil andis Paide linna
noortevolikogu teine koosseis võimu üle uuele kolmandale koosseisule. Istungil meenutasid vanad
liikmed oma kaht aastat ja uued
liikmed mõtisklesid selle üle, mida
tahaksid kahe aasta jooksul korda
saata. Toimusid ka hääletused uue
esimehe ja aseesimehe valimiseks.
Uude koosseisu kuuluvad:
Paide Ühisgümnaasiumist:
Cassandra Uus, Mia Laurel Viilup, Annabell Anton, Elis Kraav
Paide Gümnaasiumist: Heidy

Heleen Trug, Kenzo Brauer, Kaarel Vene, Roberta-Grethel Agu
Paide Avatud Noortekeskusest:
Serkko Vasli, Kristiina Kaljurand,
Rebeka Siirand, Andrias Seeberg
Järvamaa Kutsehariduskeskusest:
Carmen-Brigitta Ott, Miria Sagaja
Paide Täiskasvanute Keskkooli
esindab: Eliise Peržinski
Uueks esimeheks valiti Kaarel
Vene ja aseesimeheks Annabell
Anton.
Soovime uuele koosseisule edu
ja jaksu! Olge tublid!

I Kuked (Rene Münzer, Marko Moorits,
Robert Viimsalu)
II PÜG XII (Kristofer Virkoja, Hendrik
Kraav, Helen Kuuse, Tanel Iko Martens)
III ... ja kobedad (Kersti Viilup, Janno Viilup)

Paide linna noorte töömalev
Toimumise ajad: 11.-15. juuni, 25.-29. juuni, 6.-10. august. Jälgige noortekeskuse
FB-d registreerimisvormi täitmiseks!

Paide Ühisgümnaasium osales SA Innove ettevõtmises tutvustaFotod: erakogu
da meesõpetajaid oma koolist.

Paide linna noortevolikogu teine koosseis

Foto: Edith Tänavots
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Iga inimese kohus on
abivajavast lapsest teatada!
L
apse heaolu kaitsmiseks on vaja abivajavaid lapsi õigeaegselt
märgata ja neid aidata. Varane märkamine ja võrgustikutöö on
lastekaitse olulisteks alustaladeks.
Abivajavatele lastele ja peredele on
esmaseks nõustajaks ja toe pakkujaks kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötaja. Teatamiskohustus abivajavast lapsest lasub kõikidel inimestel, olgu nad juhuslikud möödujad, naabrid, sugulased, mängukaaslaste vanemad või õpetajad. On
väga tähtis, et info abivajavast lapses jõuaks lastekaitsetöötajani võimalikult kiiresti.
Laps vajab abi, kui ohus on tema elu, tervis, turvatunne, areng
või heaolu. Märke lapse abivajadusest tuleb osata märgata ja julgeda
neist teada anda. Andmekaitse põhimõtted ei takista abivajavast lapsest politseile või valla- või linnavalitsusele teatamast, kuna nendel
asutustel on seadusjärgne õigus
lapsega seotud isikuandmete töötlemiseks.
Teatamata jätmist ei saa õigustada sellega, et ei olda kindel, kas
kahtlus lapse abivajaduse kohta on
piisavalt põhjendatud, või karde-

Paide Linnavalitsuses on tööl kolm lastekaitsetöötajat:
Annika Nõulik, tel 55594030,
Annika Steinberg, tel 55553793,
Irene Virkoja, tel 55566432,

annika.noulik@paide.ee
annika.steinberg@paide.ee
irene.virkoja@paide.ee

Paide politseijaoskonnas töötavad kaks noorsoopolitseinikku:
Malle Hermanson, tel 53097423,
Kadri Toom, tel 53015626,

malle.hermanson@politsei.ee
kadri.toom@politsei.ee

Lisaks töötab Eestis ööpäevaringselt Lasteabitelefon 116 111, see on helistajale tasuta ning mobiiltelefonilt saab helistada ka siis, kui kõneaeg on otsas.

takse, et teatamine võib näida peret süüdistavana või last häbimärgistavana. Teabe olulisuse ja sekkumise vajaduse selgitavad välja ja
otsustavad juba asjakohased ame-

Järvamaa muuseum
► Järvamaa õpilastööde näitus „Mustrimängud“ kuni 09.05. Külastamisvõimalus E-R
kell 10.00 – 17.00 ja L kell 11.00 – 15.00.
► Suur mängumajade ja -mööbli näitus „Nukumajad Heli Männi erakogust“ 19.05. 26.08. Avamine muuseumiööl 19. mail kl 18.00. Näha saab kunstiõpetaja Heli Männi
kollektsiooni erinevas suuruses ja vanuses nukumajadest koos sisustuse ja nukkudega. Vanimad majad on peaaegu 100-aastased, uuemad päris kaasaegsed. Majad on
valmistatud puidust, vineerist, plekist, plastmassist, kartongist ja vanast kohvrist. Kogus leidub maju nii Eestist, Rootsist, Saksamaalt, Inglismaalt kui ka Venemaalt. Näitusel on tutvustavad tekstid mõnedest maailmakuulsatest nukumajadest ja nukumaju
tootvatest firmadest ning õpetusi, kuidas ise lihtsalt taaskasutatavatest materjalidest nukumaja teha. Heli Männi mänguasjakogus on kokku üle 7000 eseme. Lisaks nukumajadele saab näha ka pabernukke. NB! Mudilastele ja koolilastele muuseumitunnid.

Wabalinna maja
► Näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“. Külastamisvõimalus lahtiolekuaegadel T
ja N 11.00 - 16.00. Teistel aegadel kokkuleppel telefonil 56682165.

Vallitorn
► Näitus „Kotkajärve Metsaülikool – 50 aastat noor!“ Kuni 6. mai lahtiolekuaegadel.
► EV100le pühendatud näitus „Naisterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte 1920. –
1930. aastaist.“ Kuni 31. augustini.
► Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
► EV100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa ajastutesse.
► Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.
► Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P kell 10.00 – 18.00.

Sündmused
► 22.04 Jüriöö ülestõusu 675. aastapäeva tähistamine Paide linnas ja Vallimäel
► 19.05 Muuseumiöö „Öös on mängu“ Järvamaa muuseumis ja Ajakeskuses
► 19.05 kl 19.00 EV100 loengusarja V kohtumine Järvamaa muuseumis. Juttu tehakse teemal: "Mida panna peolauale - enne ja nüüd".
► 17.05 42. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents Eesti Ringhäälingumuuseumi ja Türi Muuseumi ruumides Türil
► 28.05 Muinsuskaitsekuu tähistamine Järvamaa muuseumis

Muuseumi eriprogrammid koolidele ja lasteaedadele:
► 07. – 11.05 „Emadepäev muuseumis“
► 21.05 – 24.08 „Mängime mängumajas“
Lisainfo: Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum, tel 566 82165

tiasutused. Vajadusel tagatakse ka
pöörduja anonüümsus.

Annika Nõulik
Paide Linnavalitsuse lastekaitse
peaspetsialist

Käsitöö huviring
kui kohtumispaik

M

is vahe on käsitöö huviringil ja õpitoal? Õpituba
juhendab meister, ühe
kindla tehnika valdaja ja tema teab
peensusteni nii selle tehnika materjale kui ka töövahendeid, ka on tal
kaasas väga hea valik käsitööpoodides müügil olevaid vidinaid ja
tööks vajalikke materjale. Õpitoa
suurim väärtus on see, et osalejatel
tekiks huvi kodus omal käel proovima hakata. Huviring aga pakub
võimaluse teha käsitööd koos. Meil
on nn. vaba kulgemine, teraapia proovime, katsetame, püüame
asendada kallid vahendid ja materjalid käepärastega - oleme loovad.
Väga oluline on hea seltskond. Paide Huvikeskuse huviringidele on
kehtestatud kuutasu (täiskasvanutel
20€, pensionärid 15€ kuu). Toimetame siin tasa ja targu, omas rütmis
ning kiirustamata. Aprillis teeme
jaapani köites fotoalbumit, kaunistame purke ja pudeleid ning teeme
õnnitluskaart-rahakohvri. Näidised
ootavad sind käsitöötoas!
Käsitööringil on oma Facebooki
grupp, millega saavad liituda kõik
huvilised: Paide Huvikeskuse käsitööring.
Väike valik pilte huviringi õppurite viimaste aastate tegemistest on
ka Paide Huvikeskuse FB lehel.
Paide Huvikeskuse käsitöö huviring täiskasvanutele on E kell
17.30-19.45 (aprillis ka N samadel
kellaaegadel), Lai tn.33 kolmandal
korrusel. Anna tulemisest teada
mallekera@gmail.com või tule Huvikeskusesse!

Malle Kera
Paide Huvikeskuse kunstiõpetaja ja
käsitööringide juhendaja

Paide linnaleht
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Paide mälumängu
võitis EKP
Avatud:
E – R kell 8.00 – 22.00
L – P kell 11.00 – 21.00
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

P

aide mälumängu viimane
etapp sai peetud, osales neli
võistkonda.
Viimasel etapil jäid esimest
kohta jagama võistkonnad EKP
(Eha Tasang, Kaja Aunpuu ja Pille
Saviste) ja Ansambel (Pille Aaloe,
Tiia Oskar ja Eve Part). III koha
saavutas võistkond Forell (Hannes Reino-Alberi, Johanna Lehtmets ja Mart Kiis ). IV kohale tuli
võistkond Karvased (Meelis
Kangro ja Mati Palmet). Kokkuvõttes oli 56 punktiga võidukas
EKP, II koha sai 54 punktiga Ansambel ning III oli 50 punkti teeninud Karvased.

Palju õnne kõikidele
võistkondadele!
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Kohaliku omaalgatuse
programmi kevadvoor

K

ohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) kevadvooru taotluste esitamise
tähtaeg on 2. mai.
KOPi eesmärk on tugevate ja
omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine.
Programmi viiakse ellu kahe
meetmete kaudu:
Meede 1 – kogukonna areng toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete
teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja
tõhusama koostöö tekkesse.
Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine - toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus

kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.
Toetuse taotlejaks saavad olla programmi nõuetele vastavad
ja avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja sihtasutused, mille asutajaks ega liikmeks ei ole kohalik omavalitsus
ega riik. Toetuse summa on kuni 2000 eurot.
Taotlus koos nõutud lisadega
tuleb esitada elektrooniliselt Järvamaa Omavalitsuste Liidu eposti aadressile kop@jarva.ee hiljemalt taotluste esitamise tähtajaks on 2. mai kell 16.30.
Lisainfo saamiseks pöördu Järvamaa Arenduskeskuse poole!

Kriilevälja küla
Selts annab teada

K

riilevälja küla Selts on aktiivselt tegutsemas oma
küla ja kogukonna elukvaliteedi tõstmisel ning paremaks
muutmisel. Plaanis on rajada külaplats koos sinna kuuluvate rajatistega, kus oleks turvaline ja
meeldiv aega veeta nii suurtel kui
ka väikestel. Lisaks on ettevalmistamisel küla arengukava.
Kriilevälja küla sündmused ja
tegemised
Osaleme "Teeme Ära 2018" talgutel. Ootame 30 talgulist, kuid
kui tuleb rohkem, on veelgi parem. Kaasa võtta hea tuju ja väike piknikukorv, vajalik ilmastikule vastav riietus ning jalatsid.
Info: talgud.teemeara.ee/events/
kriilevalja-kulaseltsi-talgud.

22.04 kl 22.00 Jüriöö Märgutuled 2018. Osalusest teada anda Kriilevälja külavanemale: Kuido Pettai, 5117865, tigekala4@gmail.com
Osaleme Paide 2035+ arengukava väljatöötamisel, et anda küla arenguks vajalik sisend:
1. Kriilevälja küla Seltsi eesmärgid ja tegevusvaldkonnad
ning prioriteedid.
Kriilevälja küla visualiseerimine: kihelkonna värvimustris
aiad, külaplaani plats, külaplats
koos vajaliku taristuga, küla sümboolika väljatöötamine
2. Paide tehisjärve äärse detailplaneeringu muudatusettepanekud, LED-valgustuse paigaldus
ja teised nutilahendused, kõnniteede "peale ja maha" sõidud.

E-Piim Spordihall
26. -27.04 kl 18:00 Korvpalli Järvamaa
MV finaalturniir

20.05 kl 11:00 Maribel Trophy

Paide linna
kunstmurustaadion
19.04 kl 19:30 III.S liiga: SK Imavere FC Vastseliina

20.04 kl 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Tallinna FC Flora U19

21.04 kl 10:30 U15 II.W/S liiga: Paide Linnameeskond Türi (04) - FC Otepää (04)
21.04 kl 12:00 III.E liiga: FC Järva-Jaani - FCI Tallinn II
kl 14:00 II.W/S liiga: Paide LM III - FC Otepää
kl 10:30 U15 II.W/S liiga: Paide Linnameeskond Türi (04) - FC Otepää (04)
kl 18:00 U14 II.N/S liiga: Paide Linnameeskond (05) - FC Helios Võru (05)
28.04 kl 16:00 II.W/S liiga: Türi Ganvix
JK - FC Otepää
kl 18:00 U16 Esiliiga: Paide Linnameeskond (03) - JK Tabasalu (03)
29.04 kl 17:00 N II liiga: Paide Linnanaiskond Tapa (N) - Rakvere JK Tarvas (N)
05.05 kl 18:00 U14 II.N/S liiga: Paide Linnameeskond (05) - Tartu FC Helios (05)
13.05 kl 16:00 II.W/S liiga: Türi Ganvix
JK - Raplamaa JK
19.05 kl 18:00 U14 II.N/S liiga: Paide
Linnameeskond (05) - Viimsi MRJK (05)

Paide linnastaadion
22.04 kl 15:00 Premium liiga: Paide
Linnameeskond - Tallinna FCI Levadia
28.04 kl 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tallinna FC Flora
29.04 kl 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Pärnu Jalgpalliklubi
06.05 kl 15:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Tartu JK Tammeka
12.05 kl 19:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Tartu Tammeka U21
13.05 kl 13:00 II.W/S liiga: Paide LM III
- Läänemaa JK
20.05 kl 13:00 II.W/S liiga: Paide LM III
- Tallinna JK Legion II
22.05 kl 18:30 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Narva Trans

Paide linna ujula
21.04 kl 12:00 Järvamaa lahtised
ujumise seeriavõistlused
06.05 kl 11:00 IX Paide-Türi
kevadtriatlon
20.05 kl 12:00 Järvamaa ujumise
meistrivõistlused

Paide linna matkarada
29.04 kl 12:00 Südamekuu matk "Paide liigub"

NB! Kalender võib muutuda ja täieneda.
Info: paidesport.ee

Paide linnaleht
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Õnnitleme aprillikuu sünnipäevalapsi!
77 Olli Bardõk
80 Ain Liivik
96 Ena Tõnisson
85 Adolf Traks
77 Vello Rindla
80 Reet Nei
84 Vilma Tornik
95 Karl Velsker
77 Leo Matsalu
80 Õie Velsker
84 Helle-Vaike Vahtra
94 Ilme Sarapik
77
Lea-Silvia Riik
80 Elvi Koitla
84 Eiky Kala
94 Ada Kuus
77
Milvi Leitma
80 Leida Siirand
93 Salme Morozova 83 Maria Reinapae
77
Siina Lauk
80 Malvi Kannel
83 Salme Niglas
92 Marta Videl
76
Jaan
Kiviorg
80 Aime Merisalu
83 Heino Hein
91 Elsa Krull
76
Hele-Mall
Nuut
80 Enno Sammal
83 Aino Rooba
91 Elsi Hanschmidt
76 Tõnis Ainjärv
79 Aleksei Kapitonov
83 Edvi Kruuse
91 Erna Tõnisson
76 Elle-Imbi Martsepp
79 Helju Iva
83 Ennulde Kopli
90 Asta Salmu
76 Sulev Majamees
79 Maria Kritt
83 Helju Pukka
89 Jaan Tolk
76 Reet Pärna
79 Asta Vahter
83 Leida Tolberg
89 Leiu Korol
76 Arvo Moon
79 Meeli Tihemets
82 Valentina Rits
88 Aino Menning
76 Arvo Talihärm
78 Ants Kiple
82 Arvu Niinep
88 Hanne Torp
75 Anne Lodjak
78 Elvi Jua
82 Laine Saadov
88 Juta Tagel
75 Gennadi Ivanov
78 Viia Liivamäe
82 Luule Ristlaid
87 Elvi Razboinikova
75 Maie Mändlik
78 Aadu Kallaste
82 Maie Plinker
75 Aare Merisalu
87 Aleksandra Pokk
75 Lea Ausmaa
82 Galiina Vaarma 78 Aino-Aliis Arume
87 Karl Tael
75
Mare Nurmik
78 Aarne Kuldpärg
81 Linda Susi
87 Vladimir Pormann
75
Tamara
Saluveer
78 Vaike Raja
81 Veera Paavo
87 Heino Välba
78 Anne Hallasoo
81 Arma Jüristo
86 Ette Päädam
Pansionaat
77 Helju Sinijärv
81 Jaan Kuusik
86 Johannes Maddisson
Paide õnnitleb!
77 Aili Rebas
81 Arvi Vahtra
86 Gertruda Lipberg
91 Elsa Krull
77 Leili Pall
81 Milvi Lehtpuu
86 Hans-Lembit Roben
90 Elma Vare
77 Juta Madissoo
80 Viivi Aasa
85 Laine Jürma
85 Evi Lohvart
77 Ülle Eisenberg
80 Maimo Avvi
83 Leida Tolberg
85 Julius Jankevitš

Noorimad
linnakodanikud!
Johan Järveveer 13.03.2018
Karl Nummert 14.03.2018
Olivia Kapur 15.03.2018
Kaire Maasik 20.03.2018
Emily Nautras 22.03.2018
Ronja Koska 23.03.2018
Gregor Partsey 27.03.2018
Marta Alandi 29.03.2018

• OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
• Korstnapühkija-pottsepp tuleb 7 päeva nädalas.
Telefon 552 8512.
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PAIde Lasteaia lastevanemate
infokoosolekud!
Kullapai majas (Kastani tn 6)
19.04 kell 17.00.
Kohale võivad tulla ka need,
kes on ootejärjekorras või
soovivad lihtsalt majadega
tutvuda. Lillepai maja
koosolek toimus 17.04.
Kogu info lasteaia ja
nimekirjade kohta on
leitavad pailasteaed.ee

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

Paide linnaleht
Väljaandja:
Linnavolikogu ja linnavalitsus
tel 514 6043
faks 383 8623
www.paide.ee
Toimetus:
Maarit Nõmm
maarit.nomm@paide.ee
PAIDE EESTIMAA SÜDA
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