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Eesti juubeliaasta lõpetamine meeleolukas aastavahetus Paide Keskväljakul!

E

esti 100 juubeliaasta lõpetamiseks korraldavad Eesti
mitmed maakonnakeskused EV100 korraldustoimkonna
eestvõttel aastavahetuspeo, et
2018. aasta pidulikult ja suurejooneliselt lõppenuks kuulutada.
Eesmärk on, et Eesti eri paigad
tähistaksid seda ühel ja samal
ajal koos.

Tule ja osale massitantsimises
Tähistamine algab 31. detsembril
kell 15.00, kui lõpetatakse üle-eestiline populaarne tantsuaktsioon
"Eesti tantsib". Igas maakonnas oodatakse inimesi ja tantsurühmi linnaväljakutele, et ühekoos ära õppida „Eesti tantsib“ lõputants. Paides
toimub see keskväljakul. Igaüks, kes
soovib kaasa lüüa, on oodatud!
Tantsukava loovad Eesti tunnusta-

tud koreograafid ning see on kõigile
jõukohane.
Proovid toimuvad tunni aja
jooksul 31.12 kl 14.00-15.00. Juhendab Helen Trug ning abistavad tema rahvatantsurühmad. Kell 15.00
antakse "etendus". Ehk siis korraldame ühe suure ja ägeda massitantsimise. Tants lõppeb EV100 sümboolika kujutamisega. Ka publik
pühaöö on oodatud vaatama!

Aastavahetuse möll
Kell 23.00 algab Keskväljakul
aastavahetuskontsert ansambliga
Kruuv. Kell 23.50 kanname ekraanilt üle Vabariigi Presidendi aastalõpukõne ning kõlab Eesti hümn.
Pärast ilutulestikku Kruuv jätkab.
Üle-eestilisest ühisest aastavahetuspeost teeb ülekandeid Eesti Rahvusringhääling. Sajaga edasi, Paide!

. Juhendab Helen Trug

22.00 Meeleolumuusika
22.45 Ansambel KRUUV
23.45 Linnapea Priit Värgi tervitus
23.50 Presidendi tervitus
00.00 Ilutulestik
Kuni 01.00 KRUUV

Järvamaa aasta isa on
Tormi Nugis Purdist!

Foto: Merle Rüütel

N

ovembris selgus Järvamaa
aasta isa 2018. Kui eelmisel
aastal sai väärika tiitli Marko Alev Valasti külast, siis tänavu
Tormi Nugis Purdist.
Tormi Nugis on üles kasvatanud
kuus last: kolm poega ja samapalju
tütreid ning praeguseks on ta vanaisa 17-le lapselapsele ja on ühekordne vanavanaisa. Kõik tema lapsed on
tublid ja oma ettevõtmistes edukad.
Praegu keskendub Tormi rahulikule
pensionipõlve veetmisele, aga ta on
alati abistavaks kätepaariks, kui kohalik külaselts vajab talgulisi; on alati oma traktoritega abis põldusid
kündmas ja kartuleid võtmas; on nõu
ja jõuga abiks seal kus vaja: puudutagu siis teemad ehitust või lumerookimist ja vajadusel aitab ka lastelastel
lahendada matemaatikaülesandeid.
Ta ei oska öelda “ei” ja tema südames on alati abivajajatele ruumi. Talle meeldivad loomad, kõik loodusega seotu ja kuna ta naudib ilu enda
ümber, on nad rajanud abikaasaga
aeda väikese rosaariumi. Suur töö sai
märgatud möödunud aastal, kui nende kaunis aed võitis Eesti Vabariigi
Presidendi majamärgi ja tänukirja.

Kommentaar
Aasta Isa konkurss toimus Järvamaal neljandat korda. Senised laureaadid on toonane Paide päästekomando pealik Valeri Ivanov, Ambla
spordiklubi juhatuse esimees ja treener Reimo Kaasiku ning Marko
Alev. Järvamaa Aasta Isa konkurssi
korraldavad koostöös Järvamaa
Omavalitsuste Liit, Naiskodukaitse
Järva ringkond ja Kaitseliidu Järva
Malev.

Merli Kaas,
tütar
„Aasta isaks on ta meie jaoks
juba nagunii! Aga lisaks isaksolemisele on ta nii oma lastele, lastelastele, naabritele heaks sõbraks ja
abiliseks. Iialgi ei ütle ta kellelegi
halba sõna. Lemmiktegevuseks on
meie isal lugemine – ta võib veeta
tunde hea juturaamatu seltsis ilma, et vahepeal vist isegi hingaks.“
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Paide linnavolikogu 15.11.2018 istungi kokkuvõte
Paide linna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2018-2029 läbis esimese lugemise, teine lugemine on kavas 20.12.2018
Eluasemelaenu intressi toetamise kord läbis esimese lugemise, teine lugemine on kavas 20.12.2018.
Paide linnavolikogu soovib kodulaenu intressitoetuse korda muuta nii, et
toetust saaksid küsida ka inimesed, kes elavad Paide ja Roosna-Alliku maapiirkondades.
Korterelamute toetuste ja restaureerimistoetuste määramise kord läbis
esimese lugemise, teine lugemine on kavas 20.12.2018
Kehtestas Paide linna munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära. Üüri piirmääraks kehtestati 3,80 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes
kuus, minimaalne suurus on 1,50 eurot ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
Kinnitas Paide linna teehoiukava 2018-2022. Teehoiukava on koostatud viieks aastaks ja vajadusel uuendatakse kord aastas. Remonditavate teede ja teemaal asuvate rajatiste nimekirjad vaadatakse üle igal aastal ning tehakse vajadusel korrektiive vastavalt linna eelarve prognoosile, muutunud
teekatte seisundile ning liiklussagedusele. Samuti vaadatakse üle kord aastas kogu linna teede nimekiri.
Kinnitas Paide linna kaugküttepiirkondade piirid, kingikott kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja korra, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded ja soojuse piirhind
Volitas mittetulundusühistut Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus täitma
Paide linna nimel jäätmeseaduse § 67 lõikes 1 kohalikule omavalitsusele
pandud ülesannet. Ülesanne hõlmab endas korraldatud jäätmeveo teenuse
tagamiseks riigihanke korraldamist ja riigihanke korraldamisega seonduvate ülesannete täitmist.
Võõrandas sihtasutusele Paide Haldus otsustuskorras tasuta Paide linnale kuuluva kinnisasja olulise osana Kriilevälja külas Rukkilille tee (katastritunnus 56502:002:0419) tänavavalgustus
Otsustas lõpetada venekeelse põhihariduse andmise Paide Hillar
Hanssoo Põhikoolis aastaks 2022. Vt lisa lk 3!
Kinnitas Järvamaa Keskraamatukogu kasutamise eeskirja
Võttis vastu otsuse võtta üle eelarveaasta varaline kohtustus ning Paide
linnavalitsusel sõlmida leping toitlustusteenuse osutamiseks PAIde ja Sookure lasteaias perioodil 15.08.2019-15.08.2022 maksumusega 560 404 eurot.
Delegeeris lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise Paide linnavalitsuse lastekaitse spetsialistidele ja sotsiaalosakonna juhtajale
Muutis Linnavolikogu 23.11.2017 otsust nr 66 “Paide Linnavalitsuse
struktuuri, teenistuskohtade koosseisu ning teenistuja haridusele, töökogemusele, teadmistele ja oskustele esitatavate nõuete kehtestamine“ ja kehtestas alates 1. jaanuarist 2019 Paide Linnavalitsuse ametiasutuse struktuur,
teenistuskohtade koosseis, jaotus ameti- ja töökohtadeks ning teenistujate
teenistusülesannete täitmiseks vajalikud miinimumnõuded haridusele,
töökogemusele, teadmistele ja oskustele.
Tunnistas kehtetuks kuus määrust
Paide linna põhimääruse muutmine läbis esimese lugemise, teine lugemine on kavas 20.12.2018.
Kolme omavalitsuse ühinemine tingis vajaduse ühinenud Paide linna kuvandi värskendamiseks ja ühtseks mainekujunduseks. Kevadel, kui alustati linna
arengukava koostamisega, andis kuvandi mõttekoda omalt poolt ideid ja
märksõnu, mis inimestel Paidega seostub. Logo telliti disainiagentuurist AD
Angels, kes on loonud ka Arvamusfestivali logo. Esitleti kahte logo kavandit.
Paide Linnavalitsus korraldas logo kavandite kohta rahvaküsitluse, et elanikud saaksid oma arvamust avaldada. Kahest logokavandist sai enim hääli
töö pealkirjaga „Süda“. Kokku oli hääletanuid 395, neist e-hääle andis 353.
Logokavand “Süda” teenis 236 poolthäält, kavand “Lugu” 159.
Võttis vastu Paide linna 2018. aasta 2. lisaeelarve kogumahus 962
299,42 eurot. Vt lähemalt: paide.ee – Juhtimine – Rahandus
Garanteeris projekti „Paide linna arengukavaga taotletavate eesmärkide saavutamine ja mõttekodade juhtimine“ omafinantseeringu summas
kuni 2000 eurot aastal 2019
Võttis kingina vastu korteriomandi
Valis linnavolikogu hariduskomisjoni liikmeks Helle Salumi
Valis linnavolikogu revisjonikomisjoni liikmeks Harti Paimetsa
Valis linnavolikogu regionaalarengukomisjoni liikmeks Harti Paimetsa

Tähendusrikas aasta Paides
Priit Värk
Linnapea

T

ähendusrikas on 2018.. aasta
olnud nii paidelastele kui ka
eestlastele üleüldiselt. Vabariigi sajanda juubeli sündmused puudutasid meist igaüht. Hoolimata sellest kui osavõtlikud oldi, kasvas meis
igaühes patriotism ja uhkustunne
isamaa vastu. Seda tunnet võis lausa
füüsiliselt tunda 24. veebruaril Paide keskväljakul, kui meid külastas
president Kersti Kaljulaid.
Tähendusrikas on see aasta Paidele olnud ka seepärast, et täitub esimene kalendriaasta uue omavalistusena. See on andnud meile hoopis teise mõõtme nii kaudses kui otseses
mõttes. Muutustega on kaasnenud
ka omad raskused, kuid ei midagi

ületamatut. Laiemas plaanis on meil
rikkam ajalugu ning paksem kultuurikiht. Minule on see ühine aasta
andnud kinnitust, et haldusreform
oli vajalik Eestile ja Järvamaale.
Tähendusrikas on olnud lõppev
aasta ka omavalitsusele. Toimunud
on koolireform, mille tulemusena
on Paides üks gümnaasium ja kaks
uut põhikooli. Kultuurimaastikul
on märgiline samm astutud Paide
Teatri näol. Mündi tänava rekonstrueerimine on osa plaanist tuua Paidesse piimatööstus. Elukeskkonna
parandamiseks investeerisime miljoneid eurosid - alates haridustaristust, lõpetades teede ja tänavatega.
Tuginedes majandusnäitajatele,
siis nii Eestis kui ka Järvamaal on
heaolu kasvanud. Sissetulekud on
kasvanud, erinevad haridus- ja sotsiaaltoetused on kasvanud. Ent on
asju, mida on oluliselt keerulisem
arvaandmetega mõõta – see on vabatahtlikkus ja heategevus. Kui näiteks ameeriklastele on enesestmõistetav, et isikliku heaolu kasvades an-

takse tagasi ka kogukonnale ja seda
tehakse süsteemselt, siis meie oleme
Paides tegemas ses osas suuri samme edasi. Mõned näited selle tõetuseks – Napavlova koogikohvik ja annetus vähihaigetele lastele, Paide
Teatri alustamine ja ettevõtjate
sponsorlus selle tegevuseks või Arvamusfestival, mille toimimise allikaks on juba aastaid olnud vabatahtlikud. Vaadates Paide tulevikku, siis
vabatahtlikkus ja heategevus on üks
neist pusletükikestest, mis aitab
meie linnast teha maailma parima
paiga koduks. See on ka üks 2019.
aasta sihtidest.
Esimesel advendil süüdati üle
Paide jõuluküünlad ja koos sellega
algas ootusaeg. Aeg, et hetke peatuda ja mõtiskleda selle üle, mis on
meie elus kõige olulisem. Aeg, kus
südamesoojus poeb eriti sügavale
hinge. Ma soovin kõigile paidelastele, et ka teie leiate oma argipäevatoimetuste kõrvalt aega mõtisklemiseks ja aega oma lähedastele!

mõne maakodu hoovis iseäranis
õdus. Inimeste nutikusel pole piire.
Ka kortermajadel on suur potentsiaal linn säravamaks muuta. Eriti
ilus näeb igal talvel välja nt Soo tn
22 maja, mis on soetanud kogu majale ühtse kauni valgustuse.
Valgustus ei ole pelgalt ilusad
jõulutuled, vaid sellel on oluline roll
mängida nii heakorra kui ka turvalisuse osas. Ning, olgem ausad, jõulutuled teevad meele kohe rõõmsamaks. Ka linnavalitsus soetab igal
aastal jõuluvalgustusele lisa. Sel aastal said kolm meie lasteaeda toredad
valgusega lumememmed, mis tervitavad lapsi igal hommikul. Uued
küünlad said Roosna-Alliku ja Tarbja jõulukuused.
Valgusest rääkides ei saa omavalitsus üle ega ümber ka elementaarse tänavavalgustuse teemast. Kui
mõni aasta tagasi sai Paide linn suures osas omale kaasaegsed tänavalambid, siis tänaseni on jätkuvalt
kohti, kus valgustus praktiliselt puudub või on amortiseerunud. Aga igal
aastal jääb neid tänavaid ja teid õnneks vähemaks. Näiteks sel sügisel
alanud Mündi tee rekonstrueerimine tähendab ka uusi tänavalampe
ning paremat valgustust. AS Paide
Vesi aga plaanib KIK-ilt raha taot-

leda oma järjekordse tänavavalgustusprojekti elluviimiseks. Projekti
järgi läheks vahetusse 686 valgustuspunkti. Paide linnas ootab uut
valgustust muu hulgas Ristiku,
Tööstuse, Soo, Aiavilja, Suur-Aia ja
Pärna osa kinnistuid, Roosna-Alliku piirkonnas Valasti, Oeti, Vedruka, Viisu ja Vodja külad, lisaks tehisjärv ning mitmed tänavad Roosna-Alliku alevikus. Valgustuspostide vahetamine on projekti järgi
plaanis ka Paide piirkonna külades,
teiste seas Annas, Tarbjal, Viraksaares ja Sargveres. Paide linna omaosalus selles oleks 115 000 eurot.
Kohti, kus tänavavalgustus puudub, on veel jätkuvalt. Minu üks murekohti on näiteks Järve tee, kus tänaseni veel valgustus puudub, aga kus
liigub aastaringselt palju inimesi.
Aga pimedal ajal, kuni valgust
napib, tuleb ka ise tark olla – riputada omale külge helkurid, kasutada taskulampe või muid tänapäevaseid valgust andvaid vidinaid ja nutiseadmeid. Ning süüdake tulukesed oma kodudes ja hoovides kõigi
linlaste rõõmuks!
Jõulud saavad valged olla ka siis,
kui lund pole, peaasi, et tuli oleks nii
aknal kui ka inimeste südameis.
Rõõmsat pühadeaega!

Foto: Ants Leppoja

Valged jõulud
Siret Pihelgas
Abilinnapea

E

t aasta pimedaim aeg rõõmsamalt veeta, on kõik linlased
oodatud kaunistama oma aknaid ja hoove valguse ja jõulutuledega. Seda on ilus vaadata, tänavad
tunduvad möödudes turvalisemad
ning ka pererahval on toredam koju jõuda.
Oleme mitmendat aastat korraldanud „Jõulumeeleolu“ konkurssi,
et innustada inimesi linnaruumi
rohkem helgemaks muutma. Ka sel
aastal käivad linnavalitsuse päkapikud linnas ja külades vaatamas,
mida ilusat inimesed oma koduaedades teinud on. On ütlemata tore
näha metsade keskel valgustatud
hooneid ning kaunistatud aedu, nagu me eelmisel aastal palju ka märkasime.
Muide, alati polegi vaja valgustusse palju raha investeerida, saab
ka käepärasemate vahenditega, nt
klaaspurki asetatud küünal tundub

Maa piiridega seotud toimingud muutuvad lihtsamaks
2019. aastal lihtsustub maaomanike
jaoks maaüksuste piiride korrastamine, nagu naabermaatükkide vahelise
piiri muutmine, maatüki liitmine ja
jagamine. Maa-amet kaasajastab selleks katastriandmeid, millega piiriandmed, pindala ja kõlvikuandmed
muutuvad täpsemaks. Piir looduses
ei muutu ja muudatused tehakse registri korrastamise eesmärgil.
Uute tehniliste lahenduste abiga
muutub järgmise aasta jooksul võimalikuks maatüki osaline mõõdistamine, mis varem võimalik ei olnud.
See tähendab, et maatoimingute tegemisel ei pea maamõõtja mõõdistama enam kogu maatükki, vaid üks-

nes muudetavat piirilõiku. See aitab
lahendada praktilise elu vajadusi, näiteks kui naabrid soovivad muuta omavahelist piiri, et saavutada otstarbekam maakasutus või kui tegelik maakasutus ja ametlik piir ei lähe omavahel kokku. Samuti aitab see parandada maareformi läbiviimisel tekkinud
vigu.
Juhul kui uusi piire ei ole vaja üldse looduses tähistada, lihtsustub maatükkide liitmine ja jagamine selliselt,
et Maa-amet saab nimetatud toimingu sobivate alusandmete korral läbi
viia elektrooniliselt, ilma maa mõõdistamiseta.
Piiride korrastamiseks tuleb

pöörduda maamõõtja poole. Maaomanikud kooskõlastavad piiride
muutmise kohaliku omavalitsuse
ja Maa-ametiga ning tellivad vajadusel mõõdistamise. Mõõdistamisandmete alusel määrab Maa-amet
maatükkide piirid ja pindalad.
Maaomanikud tasuvad vajadusel
omavahel hüvitised ja notari poole pöörduma ei pea. Maakataster
registreerib uued katastriüksused
ja esitab kinnistamisavalduse vastavalt maaomanike tahtele. Seega
on maatoimingute tegemine maaomanikele edaspidi märksa lihtsam, ei pea enam esitama samasisulisi avaldusi mitmele riiklikule

registrile ega pea pöörduma notari poole.
Maatoimingu lihtsama läbiviimise
üks eeldus on see, et maa piirid oleksid katastris kajastatud võimalikult
ajakohaselt ja oleksid vastavuses piiridega looduses. Samuti on tähtis, et katastrikaardil kajastuks tegelik looduslik seisund ehk et oleks õige teave selle kohta, kui suure osa maatükist katab õuemaa, metsamaa, haritav maa,
looduslik rohumaa või muu maa.
Eestis on maa- ja omandiandmete pidamiseks kahe registri põhine
süsteem – õiguslikku tähendust omav
omandiandmete register ehk kinnistusraamat ja tehniline, maatüki and-

meid pidav register ehk maakataster.
Kinnistusraamat saab andmed maatüki sihtotstarbe, asukoha ja pindala
kohta maakatastri pidajalt ehk Maaametilt. Seega maakatastri andmete
korrastamise tulemusel muutuvad
täpsemaks ka maatüki andmed kinnistusraamatus.
Head maaomanikud, palun tutvuge oma maaüksuse andmetega Maaameti geoportaalis!
Andmetes võib esineda ebatäpsusi. Et saaksime andmeid kontrollida
ja vajadusel parandada, palun anna
sellest teada Maa-ametile aadressil kataster@maaamet.ee või helista
infotelefonil 6750 810.
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Rahvaalgatus vabatahtlike
Paides lõpetatakse
päästjate toetuseks kogub allkirju
venekeelse hariduse andmine O
P
aide linnavolikogus vastu võetud otsuse järgi kavatseb Paide linn lõpetada Hanssoo põhikoolis vene õppekeelega klasside
õppetöö alates 1. septembrist 2019.
Linnapea Priit Värgi sõnul on
eesmärk anda Paide linnas haridust
riigikeeles ja selleks planeeritakse
lõimida vene keeles õppivad lapsed
eestikeelsetesse klassidesse, et tagada hea õppekvaliteet ning laste parem sulandumine koolielusse.
Värk selgitas, et Paides on seda
kaalutud juba ka varasemalt aastatel, kuid nüüd on otsus vastu

võetud linnavolikogu tasandil ja
on aeg tegudeks. "Konkreetne ettepanek venekeelne õppetöö lõpetada tuli kooli hoolekogult ja seejärel linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjonilt, kuna õpilaste arv
on väike ning et venekeelsed lapsed saaksid õppida koos teistega,
poleks üldisest koolielust isoleeritud ning saaksid Eesti ühiskonnas
edaspidi paremini hakkama,"
kommenteeris ta.
Haridusvaldkonna eest seisev
abilinnapea Anneli Tumanski sõnul
toimub ümberkorraldus sujuvalt ehk

kolme aasta jooksul. "Üleminekut
planeerides konsulteerisime ka SA
Innove keelekümbluse ekspertidega. Eeloleval sügisel me ei võta enam
vastu õpilasi vene õppekeelega esimesse klassi. Venekeelse hariduse
andmise plaanime lõpetada aastaks
2022. Pakume omalt poolt lastele
abiõpetajaid ning vajadusel eesti keele lisatunde, kuna vene keeles õpivad meil ka väljaspool Eestit sündinud lapsed," märkis Tumanski.
Hetkel õpib vene keeles Hillar
Hanssoo põhikoolis 13 last.

Paide LV

Sargvere ja Viisu postipunktid suletakse,
teenuseid hakkab pakkuma kirjakandja

S

eoses vähese külastatavusega
töötavad Sargvere ja Viisu postipunktid kuni jõuludeni. Pärast 21. detsembrit on kohalikel elanikel võimalik postiteenuseid tarbida kirjakandja vahendusel või külastada ümberkaudseid postiasutusi või pakiautomaate.
Nii Sargvere kui Viisu piirkonna
elanike saadetised jõuavad edaspidi
Paide postkontorisse. Soovi korral
on võimalik ka postkontorisse saabunud saadetisi ümber suunata või
kirjakandjaga tasuta koju tellida. Alternatiivina võib kasutada ka Paide
pakiautomaate.
Kirjakandja toob teenuse koju
või kontorisse
Paljud ei oska võibolla oodatagi,
et postiteenuseid saab kasutada ka

postkontorisse minemata, isegi kodunt lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes elavad või asuvad
maapiirkonnas, on võimalus kutsuda kirjakandja koju või tööle ning
kasutada kõiki postiteenuseid oma
elu- või asukohast lahkumata. Naljaga pooleks võib öelda, et kirjakandjast saab üha enam postikuller,
kes toimetab kohale pakke, müüb
marke ja ümbrikuid ning võtab vastu saatmist vajavaid kirju.
Kirjakandja kohale kutsumine
on tasuta, maksta tuleb ainult postiteenuste ja neile kehtestatud teenustasude eest nagu tuleks maksta ka
postkontoris. Pärast tellimuse vormistamist võtab Omniva klienditeenindus tellijaga ühendust ning lepib
kokku täpse teenindamise päeva ja

aja. Kirjakandja tuleb tellimust täitma üldjuhul juba järgmisel tööpäeval, aga mitte rohkem kui 3 tööpäeva jooksul. Kirjakandja tuleb koju või
tööle tööpäeviti kell 8.00-16.00.
Teenus on suunatud maapiirkondades postiasutusest kaugemal elavatele inimestele ning eriti mugav
neile, kel ea, tervise või transpordi
puudumise tõttu postiasutusse minek raskendatud.
Kuivõrd Omniva plaanib ka edaspidi oma pakiautomaadivõrku laiendada, siis võib ka Paide linna küladesse tulevikus uusi pakiautomaate
lisanduda.
Kirjakandjat saab kohale kutsuda www.omniva.ee/era/abiinfo/
kirjakandja_tellimine
või telefonil 661 6616.

salusplatvormil rahvaalgatus.ee saab anda toetusallkirja algatusele maksustada
ilutulestik vabatahtlike päästjate toetuseks. Idee koorus tänavu suvel Arvamusfestivalil toimunud arutelul.
Algatusega soovitakse maksustada ilutulestik viisil, et igalt pürotehnikale kulutatud eurolt läheb
kindel protsent vabatahtlike
päästjate toetuseks. Päästeliidu
teatel soovivad nad algatada arutelu ja tajuda ühiskonna hoiakut,
kas ilutulestiku säärane maksustamine võiks aidata vabatahtlike
päästjate rahastust vaakumist
päästa ning seeläbi anda oluline
panus kogu ühiskonna turvalisemaks muutumisse.
“Arvamusfestivalil toimus arutelu vabatahtlikele päästjatele üha
suurema koormuse suunamise jätkusuutlikkusest. See, et ERGO
Kindlustuse korraldatud arutelust
sai Päästeliit idee üheks lahenduseks ning nüüd avalikkuse toetust
testib, on väga väärt eeskuju,” ütles Arvamusfestivali eestvedaja
Maiu Lauring. Ta tõi heaks näiteks, et eelmisest festivalist koorunud põlevkivienergeetikast väljumise ettepanek PÕXIT oli hiljuti riiklikult olulise küsimusena
arutlusel Riigikogus.
Rahvaalgatus.ee projektijuht
Maarja-Leena Saar Koostöö Kogust
märkis, et paljud arutelud lõppevad
Arvamusfestivalil tõdemusega, et
mingi väljakutse lahendamiseks on
vaja muuta seadust või koostada ot-

sustajatele konkreetsed ettepanekud. “Koostöös Arvamusfestivaliga
nõustame ja toetame arutelude korraldajaid, et mõtetest saaksid teod
ning üks võimalus on teha lisapingutus rahvaalgatuse loomise näol,”
ütles Saar.
Rahvaalgatus.ee platvormil saab
pidada arutelusid ja koostada ettepanekuid ühiskonnakorralduse parandamiseks või seaduste muutmiseks. Algatustele saab verivorst allkirja anda vähemalt 16-aastane Eesti elanik. Pöördumise parlamendile
edastamiseks on vaja koguda 1000
digiallkirja, kuu alguse seisuga on
allkirju antud veerand vajaminevast. Hääletada saab kuni
02.01.2019.
Allkirja Päästeliidu algatusele
saab anda Rahvaalgatus.ee – Algatused - Maksustame ilutulestikuga
paugutamise vabatahtlike päästjate
toetuseks.

Bussigraafik 24. detsembril Sillaotsa kalmistule
Paide linna elanikel on võimalus tasuta käia
Sillaotsa kalmistul esmaspäeval, 24. detsembril.

Paide Linnavalitsus võtab tööle
HOOLDUSTÖÖTAJA
Töökoha asukoht: Paide linn
Valdkond: Sotsiaaltöö
Tööle asumise aeg: 2. jaanuar 2019
Hooldustöötaja töö sisuks on Paide linna täiskasvanud kodanikele tugiisikuteenuse osutamine.
Töö eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete,
majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja
õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises
ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.
Peamiste tööülesannete kirjeldus:
- individuaalse tegevuskava täitmise toetamine ja jälgimine ning hinnangute koostamine
- motiveerimine, nõustamine ja juhendamine igapäevaelu toimingute korraldamisel ja teostamisel
ning ühiskonnaelus osalemiseks vajalike rollide ja kohustuste täitmisel, millega isik iseseisvalt
toime ei tule
- juhendamine ja toetamine kodus ja väljaspool kodu asjaajamisel ja suhtlemises ning
probleemolukordade lahendamisel ja sotsiaalsete suhete loomisel ning säilitamisel
Nõuded kandidaadile:
x Omab vähemalt põhiharidust ja erialast ettevalmistust
x Omab head sõnalise eneseväljendamise oskust, valdab eesti keelt tasemel B-1
x Oskab kasutada tööks vajalikke tehnilisi vahendeid ja arvutiprogramme (isiku abistamine nt
arvete maksmisel, e-kirjade kirjutamisel, asjaajamisel jms)
x Omab head suhtlemisoskust, kohusetunnet, empaatiavõimet, algatusvõimet ja ajaplaneerimise
oskust ning on usaldusväärne
Kasuks tuleb B-kategooria juhiloa olemasolu ja vene keele oskus suhtlustasandil
Tule meile tööle, sest:
x meil on rõõmsameelne meeskond, kellega koos korraldame ka ühisüritusi ja teeme tervisesporti
x me võimaldame oma töötajatele regulaarselt erialaseid täiendkoolitusi ja toetame tasemeõppes
osalemist
x meil makstakse haigushüvitist alates teisest töövõimetuslehel viibimise päevast.
Vajadusel abistame eluruumi leidmisel.
Tingimused ja lisainfo:
Palume esitada sooviavaldus, elulookirjeldus ja koopia haridust tõendavast dokumendist hiljemalt
14. detsembril 2018 e-posti aadressil: rita.laanetu@paide.ee või tuua aadressil: Keskväljak 14, Paide
linn, märgusõnaga „Hooldustöötaja“.
Lisainfot saab küsida Anneli Raabilt (Raap) tel 5593 2250.

Bussiliikluse graafik:
*Väljasõit
Paide Maksimarket
Suur-Kaare (Ristiku 8 juures)
Suur-Aia 22
Keskväljak 14
Soo tänavas
Sillaotsa kalmistu

12.00
12.05
12.10
12.15
12.20
12.30

*Tagasisõit
Sillaotsa kalmistu
Soo tänav
Keskväljak 14
Suur - Aia 22
Suur- Kaare (Ristiku 8 juures)
Paide Maksimarket

13.30
13.40
13.45
13.50
14.00
14.05

Paide ettevõtete veerandsada
2018. aastal tähistavad mitmed
Paide ettevõtted oma 25. sünnipäeva.
Neid, kes alates 1993. aastast jätkuvalt aktiivselt tegutsevad, on palju.
Olgu veel õigluse mõttes nimetatud,
et Paides on ka suurettevõte, millel
täitus tänavu juba 30. tegevusaasta –
AS Kuma.

Edu ja õnne 25. sünnipäeva puhul:
M. Põder OÜ
El-San OÜ
Comfort AE AS
Heko Kaubanduse OÜ
Geodeesia SAR OÜ
Paide Peoteenused OÜ
Elvem Elekter OÜ
Timeks-Top OÜ
Alikar Auto OÜ
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Paide Teater tegutseb ja tänab

P

aide Teatrit, Eesti
noorimat kutselist
teatrit, on külastanud juba üle tuhande inimese! Teame, et esimeste
kuude jooksul on meie
etendustele jõudnud hulk
inimesi, kelle jaoks tähendas teatriõhtu ka esimest
korda Paide linnas. Ometi
on meil ennekõike heameel iga järvamaalase ja paideka üle, kes
oma koduteatrisse tee leiab. Täname usalduse eest!
21. novembril esietendunud avalavastust mängib teater veel
vaid kuuel korral, kuid enne jõule tuuakse publiku ette veel pärimust ja tänast nutireaalsust põimiv koguperelavastus „Õlest
mees õue peal“.
Lisaks jõulukuule teeme plaane ka uueks aastaks – juba on
müügis Vargamäel etenduva suure suvelavastuse „Eesti jumalad“
piletid. Mastaapse vabaõhulavastuse loob trupp, kuhu lisaks Paide Teatri näitlejaile kuuluvad ka legendaarne teatrivürst Peeter
Volkonski ning Maarja Mitt ja Ilo-Ann Saarepera (Ugala Teatrist). Lavastuse kunstnikuks on Kairi Mändla, kelle tööde hulka
kuuluvad näiteks selle hooaja teleekraanide nael „Pank“ ning kõrgelt hinnatud lavastus „Paradiis“ (Lauri Lagle, Von Krahli Teater). A.H. Tammsaare muuseumis Vargamäel etenduva lavastuse loomist toetab Paides sündinud ehitusettevõte Haart Ehitus
OÜ. Lähikuudel annab Paide Teater teada kõigist suvelavastuse
osalistest.
„Eesti jumalate“ pileteid saab osta piletimaailmast ning Paide Muusika- ja Teatrimaja kassast.
Suur suvelavastus sünnib Tooliklubi abiga. Trupp ning Paide Muusika- ja Teatrimaja kollektiiv tänavad kõiki – nii vanu
kui ka uusi Tooliklubi liikmeid. Sel aastal on Tooliklubiga liitunuid suisa 57, nii eraisikuid kui ka ettevõtjaid.
Ent mis kõige olulisem – teater ei sünni ilma publikuta. Me
täname kõiki, kes on juba jõudnud vaatama Paide Teatri lavastusi ning loodame, et need, kes seni veel kahelnud, leiavad samuti tee uude teatrisse, Paide Teatrisse!
Me ootame Sind!
Paide Teater

Väljavõte teatrikriitiku Madli Pesti ajalehes
Postimees ilmunud artiklist
„… pool aastat tagasi lavakunstikooli lõpetanud noored näitlejad
Havanski, Sepping, Tilk ja Uus koos varem Viljandi kultuuriakadeemia
lõpetanud Grete Jürgensoniga näitavad [„Kaitsealas“] tõepoolest tipptaset:
kohalolu intensiivsust, isiklikke siirusehetki ja improvisatsiooni, aga publik
saab nautida ka nende ümberkehastumisvõimet. Lavastus «Kaitseala» on
lahe ja tempokas, igav ei hakka ja mõtteainest ka puudust ei tule.
Kultuurisõbrad kirjutavad oma teatrikaardile uue sihtpunkti – Paide!“

Esinevad Paide Naiskoor ning
Muusikastuudio solistid ja ansamblid.

Kultuurisündmused
Teater
12.12 kell 19 Rakvere
Teater
„Paunvere poiste
igavene kevade“.
Pilet 13-15€
15.12 kell 19 Rahvusooper Estonia „Linnukaupleja“. Pilet 15-25€
22.12 kell 19 Paide Teater „Kaitseala“. Pilet 11-15€, toetajapilet 25€
05.01 kell 19 Paide Teater „Kaitseala“
06.01 kell 19 Paide Teater „Kaitseala“
19.01 kell 19 Rahvusooper Estonia „Pilvede värvid“. Pilet 15-28€
Rasmus Puuri ooper põhineb Jaan Kruusvalli samanimelisel näidendil.
06.02 kell 19 Ugala Teater „Meistrite liiga“. Pilet 8-16€
14.02 kell 19 Komöödiateater „Hotell California“. Pilet 14-16€

Lastele
23.01 kell 13 Rakvere Teater „Pipi peab jõule“. Pilet 8€
06.02 kell 12 Ugala Teater „Kohtume kell 8 Noa laeval“. Pilet 12€

Kontsert
10.12 kell 19 Paide naiskoori kontsert „Jõulud näevad tulla“ Paide
raekojas. Tasuta!
11.12 kell 19 Lauri Lugu Bänd. Pilet 8-10€
16.12 kell 15 kontsert Kingitus Linnarahvale Paide kirikus. Tasuta!
04.01 kell 19 Kontsertlavastus „Vesi“. Pilet 2-4€
Eesti riigigümnaasiumite ühisprojekt, muusikaline lavastus noortelt Eestile sünnipäevaks.
20.01 kell 15 Kontsert „Üle Eesti puhkpill“.
Paide Muusikooli Sümfooniettorkester, dirigent Teno Kongi
Paide Linnaorkester, juhatab Teet Tihvan ja solist Merje Uppin
Vabariiklik Orkestrijuhtide Puhkpilliorkester (VOP) – Bert Langeler, Hando Põldmäe, Ott Kask , Peeter Änilane. Repertuaar: Jan Van
der Roost, Eduard Tamm, Philip Sparke, Riivo Jõgi, Ott Kask, Urmas Sissask, Percy Grainger, Ardo Ran Varres jne.
22.01 kell 19 Akordionikontsert, esineb Leedu virtuoos Tadas Motiećius. Pilet 7-9€
25.01 kell 19 Teater Vanemuine, kontsert „Memory“. Pilet 3035€, soodushinnad: 24-28€
07.02 kell 19 Jazzkontsert, esineb Trio Titoks. Pilet 10-12€

Jaanis Kill – kitarr, Kristjan Rudanovski – viiul, Robert Nõmmannkontrabass
Jazzkavas: D. Reihardt, R. Valgre, S. Grappelli jt
16.02 kell 18 Kontsert, esineb Trio Senjo. Pilet 10-12€
Vokaal – Svetlana Jefimova (EMTA), kitarr – Nikolay Zhdanov (SPeterburi Krupski nim. Kultuuriakadeemia), kontrabass ja vokaal
– Denis Kotsarenko (Petrozavodski konservatoorium).
Kavas on vene romansse, filmimuusika, retromuusika, Raimond
Valgre lood eesti ja vene keeles, 17.-20. saj klassikaline muusika.

Muu kultuurisündmus
28.12 kell 19 Glamuurne aastalõpupidu „Tähesära“. Pilet 35-69€

Paide Kino
Kinosõpru hoiame kursis Paide kino Facebooki lehel ja kodulehel
www.pamt.ee. Soovitame visahing liituda uudiskirjaga, et olla esimene, kes kuuleb tulevastest filmidest!

Roosna-Alliku rahvamaja
16.12 kell 10.00 Jõululaat ja talvine käsitööpäev

Purdi rahvamaja
15.12 kell 14.00 Aastalõpu tänukontsert. Esineb Lauri Lugu Bänd.
Tasuta

Sargvere mõis
12.12 kell 14.00 PLMF kontsert „Jõuluootus“. Tasuta
13.12 kell 19.00 Sargvere mõisakino „Eia jõulud tondikakul“. Piletid 5 ja 3.50€
28.12 kell 20.00 Aastalõpupidu ansambliga „Mahe“. Piletid 5 ja 7€

Tarbja
15.12 kell 12.00 Kogupere jõulupidu Tarbja kooli saalis ja raamatukogus
28.12 kell 20.00 Aastavahetuse pidu ansambliga Vint Tarbja kooli
saalis. Pilet 6€

Jõuluvana majake on Keskväljakul avatud:
16. detsembril kell 15.00-18.00
23. detsembril kell 15.00-18.00
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Üle saja tooli sai omaniku

P

Foto: erakogu

Ilmus raamat "20 aastat
perearstitööd Järvamaal"
Ü

leta 20 aasta pärast enam keegi. Kahjuks on nii, et ajaga mälestused tuhmuvad ja paljud materjalid ei ole enam kätte saadavad. Näiteks raamatu koostamise ajal avastasime, et esimesed arhi-

veeritud andmed pärinevad 2002. aastast. Ainult tänu dr Silvi Arpo alles hoitud dokumentidele saime teada, kui palju patsiente oli igal arstil Paides 1998.
aastal. Raamatus on huvitavaid mälestusi arstidelt ja õdedelt, kes selle aja
jooksul on Järvamaal töötanud. Samuti
regionaalne ülevaade perearstikeskustest 1998. ja 2018. aastal.
Raamat on pühendatud patsientidele, kes on olnud meiega see 20 aastat, kellest meie oleme hoolinud ja kes on meist
hoolinud, kellele me oleme saanud olla
„minu perearst“, samuti meie perele-lähedastele, kes on meid kannatlikult kuulanud ja meiega muret jaganud ning
meid alati toetanud.
Raamatuga saab tutvuda Järvamaa
Keskraamatukogus.

Ingrid Alt
Paide perearst ja raamatu koostaja

“Pilvede värvid” kõnetab ka ooperivõhikuid

R

ahvusooperi Estonia “Pilvede värvid” etendub Paide Muusika- ja Teatrimajas 19. jaanuaril. Suurejoonelises lavastuses lööb kaasa ka tuntud ja armastatud näitlejanna Ita Ever.
Peale laulurahvaks olemise peame end tihtilugu ka murerahvaks. Metafoorset läbivat motiivi, et pilved on me kohal alati – nende toon muutub helgemail päevil lihtsalt helgemaks –,
toetab siiski neist alati läbi kumav lootus, et kõik läheb hästi.
Põhijooneks on osavalt põimitud kodumaalt erinevatel aegadel
lahkumised ja lahkuda ihkamised. Kodumaa rasked mustad
pilved, välismaa roheline rohi. Revolutsioonilised uljus, õiglustunne, kõik-või-mitte-midagi, tuleviku õhulossid põrkuvad siingi kahe jalaga maa peale jääma kippuvate vanematega. Kuid vahel peabki välku lööma, et taas selge(m) oleks.
Isamaa-armastus ja generatsioonide vahelised suhted on ooperis tõepoolest luubi all, kuid joonistumata ei jää loomulikult
ka poliitiline skeene. Nõnda leiavad lavatööst äratundmisrõõmu
jõuluvana nii vanemad kui ka noored vaatajad, kes saavad siit
õpikuridade vahele palju värvinüansse ning mõistmist juurde.
Sellele kõigele lisavad pooltoone oskusliku kunstnikutöö leidlikud, lihtsad ja üllatavad, tundeküllased lahendused.
Eks ole ju eestluse lugu ennegi kaante vahele või lava peale
toodud, kuid on seitsmenda taeva moodi meeliülendav kuulata-vaadata ooperit emakeeles.

GLAMUURNE AASTALÕPUPIDU
28. DETSEMBER
19:00

Tanja Mihhailova ja Mikk Saar

Starlight Cabaret

revüülavastus “Forever Young”

PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJAS

The Swingers

ESITLEB:

19. JAANUARIL 2019 KELL 19.00

TÄHESÄRA

www.pamt.ee

hel unetul ööl aasta alguses meenus mulle, et 01.01.1998, 20 aastat tagasi läks kogu Järvamaa
üle perearstiabile. Sellest ajast sai iga
inimene endale oma perearsti. Me oleme oma patsientidega läbi käinud selle
pika teekonna ja see teekond on olnud
raske ja huvitav korraga. Ühe hetkega
said arstidest ettevõtjad ja arstid korraga. Nad pidid hakkama saama algusaastatel väga rasketes tingimustes, sest
raha ja nõudmised, mis nende õlule
pandi, ei olnud proportsioonis. Ainukesed, kes neile abikäe ulatasid, olid kohalikud omavalitsused. Mõeldes neile
29 arstile ja 32le pereõele taipasin, et on
viimane aeg kirja panna olukord ja meenutused sellest 20 aastast. Perearstid ja
pereõed on teinud ära väga suure töö ja
olnud väga vajalikud. Leidsin, et kui ma
seda raamatut välja ei anna, siis võib
juhtuda, et sellest raskest ajast ja inimestest ei jää midagi maha, meid ei mä-

aide Muusika- ja Teatrimaja neljas Tooliklubi aktsioon
on lõppenud ning kaheks aastaks sai suurest saalist üle
saja tooli omale „omaniku“. See ei tähenda muidugi seda, et nendel toolidel ei või keegi teine peale omaniku istuda,
vaid tooli omamine on sümboolne. Toolid saavad omale sildid nimedega, kes sel korral Tooliklubiga liitusid ning toetasid seega Paide Teatri tegevust. Kokku kogus muusika- ja
teatrimaja aktsiooniga 10 800 eurot.
Aitäh:
Piret Kanne
Aare Kalvik
Juta Lilleäri
Aili ja Rein Rebas Kaja Kört
Pizzakiosk OÜ
Karela Transport
Aime Roosioja
Priit Värk
Kersti Sarapuu
Aknad-Uksed.ee
Rain Plekitööd OÜ
Konesko AS
OÜ
Recticel OÜ
Kulno Klein
Alo Aasma
Rein Oselin
Anneli Tumanski Leonora Kannike Siret Pihelgas
Lumme Lillenthal Stora Enso Eesti AS
Arvo Sarapuu
Lumme Äri
AS Comfort AE
Tiina Einstein
Cramo Estonia AS Mari-Liis Klein
Tiit Kanne
Marina Klein
Ede Tamkivi
Tooni Sõmer
Marju Raja
Edith Tänavots
Urve Puhm
EL-SAN
Markko Klein
Vaaros OÜ
Marten Ruumet
Erich Einstein
Paide Masinatehas Valeri Ivanov
Ester Barkala
Valev Väljaots
(Humus)
Eve Tambre
Vello Talviste
Paide MEK AS
Haart Ehitus OÜ
Viive Talviste
Heimo Tammiste Paide Vesi AS
Viking Window AS
Peeter Lodi
Heleri Vallimägi
Ülle Müller
Peeter Saldre
Isevärki OÜ

Südaööst DJ

Rasmus Puur / Laur Lomper

FotoStopi
fotoboks
Toitlustab
Catering Service

Õhtusöögiga paketipilet eelmüügist 60€, alates 01.11.2018 69€.
Peopilet eelmüügist 29€, alates 01.11.2018 35€.
Kohtade arv piiratud! Laudade broneerimine Paide Muusika- ja Tearimaja kassas.
Piletilevi.ee Piletimaailm.com

Pilvede
värvid

Dramaturgid: Kristiina Jalasto, Mehis Pihla
Dirigendid: Lauri Sirp, Kaspar Mänd
Lavastaja: Roman Baskin
Kunstnik: Ervin Õunapuu
Kostüümikunstnik: Anu Lensment
Valguskunstnik: Margus Vaigur (Endla Teater)
Videokunstnik: Argo Valdmaa (Endla Teater)

Sponsorid:

Piletid müügil Piletimaailmas ja
Paide Muusika- ja Teatrimaja kassas.
MAAILMAESIETENDUS 22. SEPTEMBRIL 2017

opera.ee
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Isamaa eest
Jumalateenistus ja mälestuskontsert teenistuskohustuste
täitmisel hukkunud politseinikele ja piirivalvuritele
Paide Püha Risti kirikus 14. detsembril kell 18

Olete oodatud, kontsert on tasuta!
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Purdi Rahvamajas toimus
heategevuslik kohvikupäev
11.

novembril, isadepäeval
toimus Purdi rahvamajas
heategevuslik perepäev
heategevusliku kohvikuga, milles
müüdi heade inimeste poolt annetusena müügiks toodud hõrgutisi. Oli porgandikooki, erinevaid pirukaid, kiluleiba, sepikuid, kartulisalatit, uudsena
mõjuvat tatrasalatit, kohvi, teed ja isegi
pehmet jäätist. Nobedamad käsitöölised olid müüki toonud nii jõulukaarte,
patju kui ka 3D prinditud kujukesi.
Järvamaa NERF oli kohale toonud
põhjapõder pallimere, milles said pisemad külalised hullata ja nerfpüssidega

lahingut pidada, mis oli suuremate laste seas väga populaarne.
Külas käis ka piraat Arabella koos
oma sulise sõbraga.
Kuna selleaastane Järvamaa aasta isa
on Purdi Külaseltsi liige Tormi Nugis,
siis tulid nii Järvamaa Omavalitsuste Liidu esimees, Naiskodukaitse Järva ringkonna esindaja, Paide abilinnapea ning
eelmine aasta isa Marko Alev teda selle
ürituse raames õnnitlema ja kingitust
üle andma.
Meie vahvat päeva külastas sel päeval
hinnanguliselt ca 150 külastajat, nii Keilast, Tartust, Koselt ja loomulikult üm-

berkaudsetest küladest. Ürituse raames
kogusime annetamiseks kokku 504 eurot, mis lähiajal antakse Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidule ka üle.
Meie suur ja sügav kummardus ning
tänu: Järvamaa NERF, Paide linn, Anna Vaba Aja Maja ja Purdi mõisapere.
Mitte midagi ei oleks saanud võimalikuks, kui ei oleks meil olnud tublisid inimesi, kes küpsetasid, meisterdasid, õmblesid, vaaritasid, müüsid, kütsid ja olid
igas asjas toeks ja abiks! Aitäh teile! Uute, põnevate kohtumisteni!
Tekst ja pilt: Marli Kaas, Purdi külaselts
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Järvamaa muuseum
Avatud E – R kell 8.00 – 17.00 ja L 11.00 – 17.00.
Paide koolilugu ja hariduselu tutvustav näitus „Mäletad, sõber, aegu veel sa...“ Järvamaa muuseumis 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. Sügisel alustasid Paides tegevust Hillar Hanssoo ja Carl Gotthard Hammerbecki nimelised koolid. Näitusel saab ülevaate mõlema mehe tegevusest ja pärandist
Paide hariduselu kujundamisel.

Muuseumi eriprogramm
Koolitund 100 aastat tagasi – töötuba õpilastele, õpetajatele ja koolieelikutele
Programm viib õpilased saja aasta tagusesse elavasse koolitundi. Praktiliste tegevuste näitel saavad õpilased teada, kuidas sada aastat tagasi õpiti (sule ja krihvliga kirjutamise, rehkendamise, veerimise ja turnimise algõpetuse näitel), ülevaate koolioludest ning ajastutruu koolmeistri juhatusel viisidest, kuidas motiveeriti saja aasta taguses koolis
õpilasi õppima. Koolitunni lõpus maitseelamused. Muuseumitunni broneerimine telefonil 566 82165 või e-posti aadressil info@jarvamaamuuseum.ee
Muuseumitundi saab tellida kuni märtsini 2019!

Vallitorn

Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P kell 10.00 – 18.00.
Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo
EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma
erinevatesse Eestimaa päkapikk ajastutesse.
Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.
Ajakeskus Wittensteini eriprogramm „Pidu läbi Eestimaa ajaloo“
27. - 30. detsember avatud kõikidele huvilistele
Jutustab sellest, kuidas meie esivanemad eri ajastutel elasid ja jõulupidusid pidasid. Ajamasinaga rännates saab osaleda erinevate aegade jõulupidudel. Kohtume eri ajastute tegelastega, ka jõuluvanaga, maitseme, mida
meie esivanemad söönud on, tantsime, laulame.
Ajarännak kulmineerub 90ndate aastate retrodiskoga.
Lisainfo: info@wittenstein.ee tel 585 02001

Hea Paide Linnalehe lugeja!
Õppekäik Tallinna mäluasutustesse
2019. a jaanuari viimasel nädal korraldab Järvamaa Muuseumi Sõprade
Selts õppekäigu Tallinnas asuvatesse mäluasutustesse. Külastame giidide saatel Vabamut (okupatsioonide muuseum), Pagari tänava KGB konge
ja Rahvusarhiivi Tallinna osakonda. Lisainfo ja bussikoha broneerimine telefonil 566 82165.

Kas sa loed ikka alati lehe korralikult läbi? Nüüd tasub
seda teha, sest käesolevasse lehte on peidetud 12 jõuluteemalist sõna, igal leheküljel üks. Need asuvad täiesti suvalistes kohtades artiklite ja juttude sees, kus need õigupoolest ei tohiks sisu mõttes olla. Leia need sõnad ning kirjuta
siia lahtritesse. Lahenduseks saad ühe märksõna, ilma milleta ei möödu vist mitte ühedki jõulud. Võid vastuse ka ära
saata, ehk loosime midagi hoolikamate lehelugejate vahel
välja – maarit@paide.ee!

1

LK 1

Jõulud Paide kirikus
11.12 kell 19.00 Hedvig Hansoni ja Uku Suviste kontsert „Valguse
ootel“. Pilet 15-18€
13.12 kell 17.00 Jõulupidu Järva praostkonna lastele ja nende
sõpradele. Külas lasteteater Talleke
14.12 kell 18.00 Politsei- ja Piirivalveameti orkestri ja koori mälestusteenistus-kontsert. Tasuta
16.12 kell 15.00 Kingitus linnarahvale – Rein Saar (vokaal), Hanna Saar (vokaal), Karl Tipp (saksofon) ja Kaur Pennert (klaver).
Tasuta
18.12 kell 19.00 Koit Toome ja Valter Soosalu kontsert
„Püha öö“. Pilet 15.50 - 24.50€

21.12 kell 19.00 Paraguay harfi kontsert
„Jõulukõla“. Pilet 16-18€
Maailma armastatuimad jõululood esitatuna eksootilisel Paraguay
harfil ning kitarril. Laulab Kuubalt pärit solist Jesus Montero. Lisaks tuntud jõululauludele tulevad esitusele ka värvilised meloodiad erinevate kultuuride muusikast - Hispaaniast, Paraquayst,
Kuubalt ja Itaaliast.
24.12 kell 12.00 Püha jõuluõhtu I jumalateenistus –
kaastegevad lastekollektiivid
kell 16.00 Püha jõuluõhtu II jumalateenistus –
kaastegevad solistid
27.12 kell 19.00 Liisi Koiksoni ja Jaan Tätte kontsert „Kui mu süda
sõnadeks saab“. Pilet 16-18€
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Geeks on Wheels 2018 sügistuur Paides
Loosiõnn tõi
koolile kaks robotit

O

ktoobris toimus üle
maailma programmeerimisüritus Code Week. Eestis korraldati
üle 350 töötoa. Ka meie kool
võttis üritusest osa.
Õpilasi kutsusid programmeerima õpetajad Kairit
Wirth, Taimi Jürgenstein ja
Kersti Varik. Ürituse eestipoolne korraldaja HITSA loosis
kõigi töötubade juhendajate
vahel välja erinevaid auhindu.
Loosiõnn naeratas ka õpetaja Kerstile, kes võitis kaks Cue
robotit. Need on emotsionaalsed robotid, kellega on võimalik suhelda, keda saab juhtida
läbi nutiseadme manuaalselt
või panna töötama automaatrežiimil. Kohe, kui robootikaõpetajad on endale Cue roboti võimalused selgeks teinud,
saavad ka õpilased neid programmeerima hakata.

G

eeks on Wheels 2018 sügistuur jõudis ka Hammerbecki Põhikooli. Noorteorganisatsiooni Microsoft User
Group liikmed jagasid oma teadmisi ja vaimustust IT vastu ning
tutvustasid meile kõige uuemat ja
vingemat tehnoloogiat.
Kõik 7.-9. klassi õpilased said
osaleda kolmes töötoas: programmeerimine, tehisintellekt ning tehnoloogiavahenditega tutvumine.
8.-9. klassidele tuli rääkima Liisi
Soots, kes on projekti Geeks on
Wheels asutajaliige. Tänaseks töötab ta ettevõttes, mis tegeleb pakirobotitega. Ta julgustas õpilasi õppima IT-d ning rääkis ka oma
õpingustest ning tutvustas pakirobotit. Päev lõppes loosiga tagasisidet saatnud õpilasete vahel, kõrvaklappide võitjaks osutus Lisette
Haug.

Edukad DigiOskajad

N

ovembris toimus Viljandis DigiOskaja
2018 finaal. Sellele
eelnes maakondlik eelvoor
"ProgeTiigri tulevikutegija”
Türi Põhikoolis.
Osalejad olid Viljandi- ja
Järvamaalt, kokku 8 võistkonda II kooliastmest ja 7
võistkonda III kooliastmest.
Järvmaad esindasid RoosnaAlliku Põhikooli, Türi Põhi-

kooli ja Järva-Jaani Gümnaasiumi võistkonnad. Meie
koolist tegid seekord kaasa
5. a klassi võistkond: Andra
Roosaare, Steven Isak Tambla ja Rasmus Rooba. Õpilased lahendasid erinevaid robootika, nuputamise, informaatika ülesandeid. Meie
kooli võistkond sai tubli III
koha. Palju õnne eduka esinemise puhul!

Roosna-Alliku Põhikooli uudised

Riigikogust meelelahutuseni - töö- ja tudengivarjupäev

N

T

ovembris Viljandis
toimunud DigiOskaja 2018 finaalüritus. Järvmaad esindasid peale meie kooli võistkondade
veel Paide Hammerbecki Põhikooli, Türi Põhikooli ja
Järva-Jaani Gümnaasiumi
võistkonnad. Meie koolist
osalesid II kooliastmes Birko-Maari Palusalu, Hanno
Kõva ja Marko Mändla, kes
saavutasid 4. koha, ning III
kooliastmest Andre Saare,
Karl Müllerbeck ja Marcus
Bindevald, kes saavutasid III
koha. Õpilased lahendasid
erinevaid robootika, nuputamise ja informaatika ülesandeid. Õpilaste juhendaja oli
õpetaja Heli Järve.
22. novembri öökoolis valmistusime jõuluballiks. Töötubades käpikud küpsetasid
1.-3. klassi lapsed kooliperele

piparkooke, 4.-5. klass valmistas õnneloosi jaoks vildist
ingleid. Evelin Kori Paide
Pööningult õpetas vanemate
klasside tüdrukutele jõulukuule kaunistama. Need riputame saali suurele kuusele.
Poisid tegid samal ajal puutöötoas puidupõletust lauamängudele.
Noorematele toimus veel
disko, aga vanemad harjutasid valsisamme. Hilisõhtul käisid lapsed pargist
helkureid otsimas. Kes
meeskonna kiiremini kokku sai, sel õnnestus leida
rohkem helkureid.
Põneval õhtul oli toredat
sagimist üksjagu. Täname
korraldajaid! Projektil "Jõulud mõisas 100 aastat tagasi"
on käimas kolmas aasta, seda
toetab LEADER programm
ja MTÜ Roosna-Alliku Mõis.

Foto: erakogu

öö- ja tudengivarjuks
õnnestus sel aastal
saada 125 Paide Gümnaasiumi õpilasel. Töötubadest võttis osa üle 50 õpilase,
kuid oli ka neid noori, kes
jõudsid mõlemat - olla varjuks ning kaasa lüüa ka Paide asutuste ja inimeste poolt
korraldatud tegemistes. Töötube oli kokku 11, millest õpilane oli kohustatud osa võtma kolmest. Näiteks käidi
töötubade raames tutvumas
teatritöö tegemistega Paide
teatri projektijuhi Harri Ausmaa juhendamisel ning Paide Politseijaoskonnas tegi
ringkäiku noortele piirkonnavanem Priit Söörd. Fotograafiahuvilistele avas stuudiofoto telgitaguseid fotograaf Katrin Merisalu. Suur
aitäh koostöö eest ka teistele
töötubade läbiviijatele, kelleks
olid Marita Kutsar, Maarit
Nõmm, Kersti Viilup, Priit
Värk, Ilmar Koppel, Tiit
Reinberg, Andry Krass ja Argo Bachfeldt.
Fotograafi varjutanud Paide Gümnaasiumi Tertia õpilane Kairi Eigla jagab emotsioone: “Mina käisin varjutamas
stuudiofotograafi Tallinnas.
Tegemist oli erastuudioga, kus
sain jälgida ühte kolmetunnist
fotosessiooni. Sain aimu moefotograafi tööpäevast ning sellest, kuidas tulevikus sel alal lä-

Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka teater! Foto: noorsootöö koordinaatori töövari Elizabeth Lindjärv
bi lüüa. Antud päev oli mulle
väga kasulik ja põnev just seetõttu, et olen ka ise mõelnud
moefotograafi ametile ning
töövarjupäev andis mulle selles kinnitust. ”
Paide Gümnaasiumi noorsootöö koordinaator Kätlin
Merisalu selgitab aga tööning tudengivarjupäeva olulisust järgmiselt: “Ma leian, et
sellised ettevõtmised on õpi-

laste jaoks põnevad ning avardavad silmaringi. Samuti kergendavad need karjäärivalikuid, sest võimaldavad süvitsi ühe päeva jooksul tutvuda
ühe ameti või erialaga, mis
pakub õpilasele huvi. Oluline on saadud kogemust analüüsida, sest see aitab mõista
päeva jooksul õpitut ning hiljem jagada seda ka teistega.”
Esimest töö- ja tudengi-

varjupäeva võib lugeda kordaläinuks tänu õpilaste aktiivsele osavõtule. Noored on
julged varjutama uusi ning
väljakutsuvaid ameteid nii
Paides, Järvamaal kui üle kogu Eesti. Õpilased loodavad,
et taolisi päevi korraldatakse
ka tulevikus.

Kelly Rihe
Tertia1 õpperühma õpilane
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Panustame tugisüsteemidesse
koolis ja lasteaias
Anneli Tumanski
Abilinnapea

V

iimastel aastatel on palju tähelepanu pööratud ja panustatud kaasavasse haridusse, seda nii riigi kui omavalitsuste tasandil. Õppekorralduses tähendab kaasava hariduse järgimine seda, et haridusasutuses arvestatakse
õpilase individuaalsete võimete ja
vajadustega ning tagatakse vajalike
tugisüsteemide kättesaadavus.
2015/16 õppeaasta andmetel oli Eesti 119 000 õpilasest viiendik ehk umbes 22% hariduslike erivajadustega.
Neist 75% õppis kaasatuna tavaklassi, 10% tavakooli eriklassis ja 15%
erikoolis.
Käesolevast õppeaastast hakkas
riik omavalitsusi kaasava hariduse
rakendamisel toetama täiendava rahastusega. Nii töötavad sellest sügisest riikliku rahastuse toel Paide linna koolides erinevad tugiisikud. Hillar Hanssoo Põhikoolis toetab õpilasi abiõpetaja ja õpiabirühma õpetaja, kelle tunnid on jagatud erine-

vate aineõpetajate vahel. Samuti teevad abiõpetaja tööd kolm õpetajat
Hammerbecki Põhikoolis. Mitmeid
aastaid pakuvad neis koolides tugiteenust sotsiaal- ja eripedagoog ning
hariduslike erivajadusega laste
(HEV) koordinaator. Samuti pakume psühholoogi teenust. Samas on
suur vajadus selle teenuse järele ka
lasteaedades, kuid puudus on erialaspetsialistidest.
Roosna-Alliku Põhikooli asus
sellest õppeaastast tööle abiõpetaja, kelle ülesandeks on abivajavate
õpilaste toetamine esimeses kooliastmes. Koostöös algklassiõpetajatega kaardistati ära tuge vajavad
lapsed ning vastavalt sellele koostati abiõpetaja tunniplaan. Koos
valmistatakse ette ka tunde. Abiõpetaja annab rohkelt tagasisidet
tuge vajavate laste kohta, teeb märkmeid ja annab kogu info õpetajatele edasi. Toimub pidev analüüs, kuidas abiõpetajat veel rakendada. Samuti on õpilastele ja õpetajatele
toeks sotsiaalpedagoog ja HEV
koordinaator, kuid vajadus on ka
eripedagoogi järele.
Tarbja Lasteaed-Koolis on käesolevast sügisest lisaks sotsiaalpedagoogile ja eripedagoog-logopeedile ametis abiõpetaja ja HEV koordinaator. Viimase ülesandeks on

hariduslike erivajadustega õpilaste
väljaselgitamine, õppe ja arengu
toetamiseks vajaliku koostöö korraldamine tugispetsialistide, andekate õpilaste juhendajate ja õpetajate vahel.
Et pakkuda individuaalset õpet
seda vajavatele lastele, on koolides
loodud väikeklassid ning pikapäevarühmad.
Ka lasteaedades oleme panustanud tugisüsteemidesse. PAIde ja
Sookure lasteaias toetavad lapsi logopeed ja eripedagoog, kelle ülesandeks on laste kõne-, üld- ja õpioskuste arendamine. Käesolevast õppeaastast lisandus mõlemasse lasteaeda ka mänguterapeut, kes kasutab
oma töös erivajadustega lastega
mängulisi ja loovaid tehnikaid. Nii
PAIde, Sookure, Roosna-Alliku kui
Viisu lasteaias pakuvad abi vajavale
lapsele tuge ka tugiisikud.
Kuigi meie haridusasutustes töötab üha rohkem tugispetsialiste, on
probleem siiski erialaspetsialistide
puudumine. Suurim vajadus on
psühholoogide, logopeedide ja tegevusterapeutide järele. Seda probleemi on asunud lahendama ülikoolid,
kes siiani on koolitanud tugispetsialiste päevaõppes, kuid edaspidi planeeritakse nende vastuvõttu ka
kaugõppes.

3. A klassi õpilane läheb vabariiklikule
luulekonkursile Paidet esindama

N

ovembris käisid Kaur Paabo, Marten Kiuru, Hans
Heiki Tahur ja Alissa Ivanova Aravete Keskkoolis, kus toimus
Järvamaa piparkook eelvoor vabariiklikule etluskonkursile „Ellen Niiduga Midrimaal 2019”. Tublid etlejad esitasid kaks luuletust, millest üks
oli Ellen Niidu sulest ning teine teemal "Kodus on soe". Õpilastest pääses vabariiklikku vooru edasi 3. A
klassi õpilane Marten Kiuru.

Hillar Hanssoo
Põhikooli õpilased
koolitasid õpetajaid

N

ovembris korraldasid õpilasesinduse liikmed Meliina
Moppel, Maribel Lepik,
Maarja-Marleen Rullinkoff ja Janely
Allsaar õpetajatele sotsiaalmeedia
koolituse. Koolituse käigus andsid
õpilased ülevaate, mis on Snapchat,
Instagram, Twitter, Facebook, emoji,
meme ja gif. Koolituse käigus anti
õpetajatele ülesanne ise välja mõelda
meeme, mis kõnetaks ka teisi õpetajaid. Õpetajate poolt loodud meemidega on võimalik tutvuda kooli Instagrami lehel. Koolitust ette valmistades pidid õpilased mõtlema, kuidas infot koondada ja seda edasi anda nii, et õpetajad aru saaksid. Koolitus oli hea kogemus nii õpetajatele
kui ka õpilastele.

Foto: Merike Laas

Noored osalesid projektipäeval
“Töö kiidab tegijat”

P

rojektipäeva „Töö kiidab
tegijat“ raames olid 8. klasside õpilased töövarjudeks.
6. ja 9. klassidele käis rääkimas
proviisor Dagmar Seera, kes andis ülevaate, mis on antibiootikumid ning kuidas need mõjuvad.
Algklasside lapsed käisid Järva-

maa muuseumis ja Ajakeskuses,
Kuma kirjastuses, Tre raadios,
Uuskasutuskeskuses ning samuti tutvuti päeva jooksul erinevate
ametititega nagu näiteks juuksur,
automehaanik, psühholoog.

Marita Kutsar
huvijuht
Foto: Maarit Nõmm

Priit Värgi töövarjud Andrias Seeberg ja Markus Udam.
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Tarbja lasteaed tähistas sünnipäeva
2. novembril 1988 sai alguse Tarbja lastepäevakodu „Pääsupesa“ aeg.
Ja see on kulgenud oma rada juba
tervelt 30 aastat.
30aastane lasteaed ei ole enam titekingades, nii mõndagi on nähtud
ja tehtud. On kogutud palju väärtuslikke, valusaid ja kindlasti kõige
rohkem ilusaid mälestusi, on saadud hindamatuid kogemusi. Kuid
samas ei ole me veel ka vanad, meil
on veel palju aega, et vaadata julgelt
tulevikku ning seada uusi sihte.
Tähtsal päeval tuli meid tervitama ja õnnitlema külalisi kaugemalt
ja lähedalt, kõigil soojad soovid
kaasas. Linnapea Priit Värk andis
meile üle linnapoolse kingituse
1000eurose kinkekaardi. Suur tänu
Paidele! Tervitama oli tulnud ka
lasteaia endine juhataja Helgi Vaher, kes värvikalt meenutas Tarbjal
töötatud aega.
Head soovid andis edasi Andres
Taimla, kellel oli au olla lasteaia
avamisel lindilõikaja rollis.

Toreda, rõõmsa ja lihtsa kontserdi aitasid läbi viia meie oma tublid
õpetajad, õpilased ja lasteaialapsed.
Loomulikult ei möödu sünnipäevad kunagi üllatusteta. Tarbja
lasteaia ja kooli endine õpilane Heli
Oja (Luts) kinkis lasteaiale meeliülendava muusikalise etteaste.
Lasteaed on asutus, kus alati leidub veidike lapsemeelsust, rõkkavat
rõõmu, naeru, mängu ja lusti. Lasteaed on koht, kus algab väikese inimese haridustee, kus luuakse elukestvaid sõprussuhteid, toimuvad
esimesed armumised ja tuntakse
esimesi pettumusi.
Nii on see alati olnud ja loodetavasti ka jääb. Me oleme teel uude
aastakümnesse, ootame põnevusega uusi väljakutseid, unistame ja
loodame, et aastate pärast on meil
jälle põhjust kokku tulla, et tähistada väärikalt lasteaia sünnipäeva.

Margit Silluta
Tarbja lasteaed-kooli direktor

Paide väikseima lasteaia suured seiklused

V

iisu lasteaed sai 64 aastaseks. Pidasime toreda sünnipäevanädala, kus riietusime iga päev erivärvi riietusse. Oli
tore värvide nädal. Nädala lõpus
reedel sõime sünnipäevatorti.
Lapsed tundsid sellest nädalast
suurt rõõmu, mis annab meile indu
ka edaspidi selliseid toredaid temaatilisi nädalaid korraldada.
Kadripäev sattus täpselt meie
sünnipäevanädala lõppu. Seda päeva tähistasime koostöös Roosna-Alliku lasteaiaga "Hellik". Kohtusime
Viisu rahvamajas. Omalt poolt pakkusime traditsioonilisi kadripäeva

mänge ning laule. Kutsusime külla
ka kandlemängija tädi Taimi, kes
rõõmustas lapsi imeliste kandleviisidega.
Detsembris on lastel ees põnevad
jõuluseiklused: Lottemaa Jõulumaa
ja Ajakeskuse Wittenstein jõuluprogramm. Akende taga on imeline
vaikus ning vaikuseminutitel kuulatatakse, kas juba väikeste päkapikkude samme on kosta.
Viisu lasteaia jõulupidu toimub
17. detsembril.

Aivi Lepp
Viisu lasteaia direktor

Roosna-Alliku
lasteaed vajab lasteaiaõpetajat
Roosna-Alliku Lasteaed Hellik kuulutas
välja avaliku konkursi lasteaiaõpetaja
1,0 ametikohale (asenduskoht)
alates 02.01.2019.
Kandideerimiseks saata hiljemalt
21. detsembriks 2018
e-aadressil anne.alberg@paide.ee digiallkirjaga
järgmised dokumendid:
avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad.
Lisainfo 389 5380, 525 8137.
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Õpihimu lennutas Šotimaale ideid ja meetodeid koguma
O
len Paide Hillar Hanssoo Põhikooli ringijuht ning Paide
Gümnaasiumi noorsootöö
koordinaator
ning osalesin
põhikooli poolt
Erasmus+ programmi esitatud
ja rahastuse saanud õpirände
projektis "Kaasav kool", mille
raames käisin tutvumas parimate
praktikatega tuge vajavate õppijate
õpetamisel Šotimaal. Minu eesmärk
õpirände perioodil 20.08- 26.08 oli
koguda ideid ja erinevaid meetodeid
hariduslike erivajadustega õppijate
emotsionaalse ja sotsiaalse kaasamise kohta huvitegevusse ja vaadata,
kuidas nad on igapäevaselt kooliperre kaasatud. Samuti soovisin koguda
ideid kogukonna kaasamiseks õpetamis- ja huvitegevusse, mida oleks võimalik rakendada lumehanged ka
meie kodulinnas ning miks mitte ka
haridussüsteemis laiemalt.
Olin nädala jooksul töövarjuks kahes koolis, esimene neist oli Libberton Primary School, mis on 29 õpilasega maapiirkonna põhikool, kelle
põhieesmärk on koostöös laiema kogukonnaga arendada turvalist, õnnelikku ning hoolivat keskkonda, sealjuures julgustades õpilasi olema iseseisvad indiviidid, kes püüdlevad oma
täie potentsiaali poole. Nende väärtusteks, mida nad kasvatus- ja õpetamistegevuses kasutavad, on õiglus,
austus, loovus ning nauding oma tegevusest. Koolis innustatakse õpilasi
kaasa aitama kooli ja laiema kogukonna arengule ning osalema aktiivselt kooli väärtuste rakendamisel.
Kõikidesse tegevustesse kaasatakse
aktiivselt ka kõik hariduslike erivaja-

dustega õpilased, et tagada neile võrdsed võimalused arenguks vastavalt
nende vajaduste eripäradele. Teine
kool oli Wiston Primary School, 17
õpilasega maapiirkonna põhikool,
mille põhieesmärk on luua keskkond,
kus iga õpilane on inspireeritud andma endast igapäevaselt parim ja kus
kõik koolipere liikmed tunnevad ennast väärtuslikena. Nende põhiväärtusteks on saavutus, austus, vastutus
ja nauding oma tegevusest. Nad panevad ka suurt rõhku tihedale ja regulaarsele suhtlusele lapsevanemate
ning kogukonnaga laiemalt.
Mõlemas koolis õppisid lapsed avatud klassiruumis (pildil). 90minutilise tunni sisse olid lõimitud erinevad
põhiaineid nii, et need moodustasid
õpilaste jaoks loogilise terviku. Mis
mind juba esimesel päeval tohutult
inspireeris, oli see, et õpilased ise vastutasid oma õppimise eest. See toimib
tänu usalduslikele suhetele, mis valitsevad õpilaste ja õpetajate vahel. Samuti mängivad olulist rolli õpilaste
omavahelised suhted.
Minu jaoks oli huvitav avastus, et
õpilastel oli hommikul seinale pandud päevakava, kus nad olid jagatud
erinevatesse õpirühmadesse ja päeva
jooksul tegelesid nendega erinevad
õpetajad. Omavaheline koostöö õpetajate vahel lõi võimalusi ainetevaheliseks lõiminguks ja soodustas õpilaste omavahelist suhtlust. Võimetekohaselt ja oskusepõhiselt gruppidesse jagatuna oli vastavalt raskusastmele õpilastel võimalus tegeleda õppeainega kas süvitsi või jõuda teistele tasapisi järele. Õpiraskustega lastel oli
seeläbi võimalus liituda erineva õpitasemega rühmaga nii, et nende väärikus säilis, sest pidev rühmadesse jagamine ei tekitanud õpilastes küsimusi, vaid nad olid sellega harjunud.

Wiston Primary Schooli avatud klassiruum.
See võimaldas toetada õpilaste individuaalset arengut maksimaalselt.
Mul oli hea meel tõdeda, et nii Eesti kui ka Šotimaa haridusmaastikul
pööratakse kogukonna kaasamisele
suurt tähelepanu ning rakendatakse
selleks erinevaid meetodeid, mis kahe riigi lõikes on väga sarnased. Kogukonnaliikmeid kaasati aktiivselt
õppe- ning huvitegevuse kavandamise - ja läbiviimisprotsessi. Ma leian,

et just tiheda koostöö tulemusena toetas kogukond igapäevaselt läbiviidavat õppetööd ning andis suurema panuse huvitegevuse mitmekesistamiseks vastavalt võimalustele, mis aitas
mitmekesistada õpilaste kogemusi ja
avardada seeläbi nende maailmapilti
ning kujundada väärtushinnanguid,
kuid mitte ainult. Kõik kogukonnaliikmed, kellega mul õnnestus selle
nädala jooksul antud teemal vestelda

ja mõtteid vahetada, tõid välja, et nad
ise õpivad selle käigus samuti iga päev
midagi uut, mis hoiab neid motiveerituna. Nende sõnul pole midagi paremat kui see tunne, mis tekib siis,
kui saad anda oma panuse õpilaste
kujunemise teel aktiivseteks kogukonnaliikmeteks.

Kätlin Merisalu
Töövarjutaja Šotimaal
Foto: Priit Jõesaar

Paide Täiskasvanute Keskkool
alustas motivatsioonikohvikutega

P

aide Täiskasvanute Keskkool
alustas motivatsioonikohvikute sarjaga, mis on suunatud täiskasvanud õpilastele. Kahe
aasta vältel toimuvate kohvikute
mõte on suurendada noorte õpitahet ja teadlikkust edasiõppimisvõimalustest.
Esimeses motivatsioonikohvikus
arutles nii õppurite kui ka vabakuulajatega täiskasvanute keskkooli eesti
keele ja kirjanduse õpetaja Kristo Kiviorg, kes aitas osalejatel mõista inimese tõeliseid ja vääraid soove ning
luua endas suuremat selgust. Lisaks

said osalejad mõista oma keha ja sellelt avalduvat infot ning oma varjatud andeid. Kiviorg tõstatas inimesi
mõtlema panevad teesid:
Keegi teine ei taha teha seda, mida tahad teha sina
Sinu keha aitab sul saavutada seda, mida hing ihkab
Alusta tööd alati eesmärkide
suunas, mille juurde on pääs olemas, mis on kättesaadavad praegusest positsioonist vaadatuna.
Motivatsioonikohvikute sari toimub projekti „Teisel ringil targaks
Järvamaal 2" raames.

Täiskasvanute kooli võib õppima asuda aastaringselt

P

aljud ei tea, et täiskasvanute
keskkooli võivad õppima tulla ka need, kel keskharidus
juba omandatud. Ootame kooli
neid, kel soov minna kõrgkooli, kuid
riigieksamid vajavad sooritamist või
tulemused parandamist. Riigieksamid tehakse kolmes aines: matemaatikas, eesti keeles ja võõrkeeles. Täiskasvanute keskkool pakub varem
keskkooli lõpetanutele võimalust
riigieksamitundides osaleda ja eksamiteks valmistuda.
Tihti on täiskasvanutel õppima
asudes mitmesuguseid hirme, mis
enamasi seotud vanuse või unustatud teadmistega. Keegi ei tohiks aga
karta, et on liiga vana või kahetseda seda, et keskkooli lõputunnistus

kunagi kõige säravam ei olnud. Tänapäeval on loomulik, et õpitakse
igas eas. Täiskasvanueas õppimise
suureks plussiks on elukogemus ja
motiveeritud suhtumine, mis õpiedule oluliselt kaasa aitab. Seda on
näidanud meie kooli lõpetajate edulood, head õpitulemused ning kõrgkoolides edasi õppimine. Paljud on
ehitanud üles nii oma karjääri.
Vanemas eas keskkool kuld- või
hõbemedaliga lõpetada võib tunduda võimatu. Ometi on meie õppurid just nii kõrgeid eesmärke seadnud ning need ka saavutanud. Kevadel andsime välja ühe kuld- ja
kolm hõbemedalit. Kõik tublid medalistid olid vanemad kui kolmkümmend.

Kes kahtleb või kellel tekib küsimusi, võib alati kooli vestlusele tulla. Saame pakkuda õpinõustamist
ning koostada individuaalse õppeplaani. Kuna meie ühiskond vananeb ja pensioniiga lükkub aina edasi, peame tööturul kauem konkurentsivõimelised olema. Seega peaks
õppimine olema sõltumata east meie
igapäevaelu lahutamatu osa. Igaüks
saab parema homse poole ise oma
samme seada. Miks mitte alustada
Paide Täiskasvanute Keskkoolist.
Paide Täiskasvanute Keskkool
soovib kõigile armsat jõuluaega ja
õpirohket uut aastat!

Anneli Suits
Koolijuht
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E-Piim Spordihall

13.12 kell 10.00 Järvamaa koolide 10.-12.kl võrkpalli KV P (EKSL)
14.12 kell 20.15 Korvpalli Saku
1. liiga: Paide Viking Window - RSK Tarvas
15.12 kell 12.00 KK 7 Suur korvpallipäev
16.12 kell 10.00 Tuletõrjespordi treeninglaager
6.01 kell 11.00 Korvpalli U14 talendipäev
10.01 kell 10.00 Järvamaa koolide 6.-9.kl saalijalgpalli KV P (EKSL alagrupp )
13.01 kell 10.00 Tuletõrjespordi treeninglaager
15.01 kell 10.00 Järvamaa koolide 6.-9.kl saalijalgpalli KV T
17.01 kell 10.00 Rimi jalgpalli osavusfestival Järvamaal
18.01 kell 20.15 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking Window - KK Viimsi/Noto

Paide linna võimla

15.12 kell 12.00 Rahvusvaheline P. Raigi mälestusturniir võrkpallis seenioridele
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

* Jõusaal * Pallimängusaalid
* Aeroobikasaalid * Maneež

Foto: erakogu

Kuldse ea
võimlemisfestivalil Itaalias
P

esarost, Rossini kodulinnast
Itaalias, sai meie, allakirjutanu ja Paide eakate päevakeskuse aktiivse võimleja Ene Tappo kodu üheks nädalaks. Osalesime
kuuendal Golden Age GymFestivalil, kus oli kokku ligi 2000 osavõtjat
18 riigist. Festival on suunatud väärikas eas olevatele inimestele, kellele meeldib liikuda ning elust rõõmu
tunda. Olime koos Tartu „Rütmika“
rühmaga, esinemisproove tegime
rannas 300C soojuses.

Eesti esindus oli väljas 52 osavõtjaga. Paraad oli kokku 1,5 km
rõõmsat marssi, laulu ja tantsuga
ning toredate hüüete saatel, kus kõlas tänava äärest ka eestikeelseid
tervitusi. Õpitubasid oli 24, mille
vahel valida. Huvipakkuvamad olid
aerodance ja salsa, jazztants, zumba jpt. Tehti rahvuste õhtuid, kus
iga maa pani välja oma laua toidu,
meenete ja muuga. Eesti käis välja
Kalevi maiused, põdraliha vorsti,
kõiksuguseid meeneid, ka Paide in-

fopunktist hangitu kadus kiiresti
laualt. Järgmine festival toimub
Kreetal.
Oleme jaganud festivalimuljeid
ja näidanud fotosid eakate päevakeskuses ja hiljuti Järvamaa Keskraamatukogu saalis. Täname Paide
linna festivalil osalemise toetamise
eest!

Maimu Lomp
Paide linna eakate päevakeskuse
võimlemisjuhendaja

Naabrivalve - hooli, märka, reageeri!

L

iikudes teedel ja tänavatel torkavad tihti silma oranžid
tahvlid „Naabrivalve piirkond“, mis üsna tihti jäävad inimestele arusaamatuks.
Naabrivalve eesmärk on tõsta elanikkonna turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Ühingu tegevusse kaasatakse naabrid, politsei,
kohalik omavalitsus ning MTÜ Eesti Naabrivalve.
Inimesed on hakanud üha rohkem tunnetama vajadust kaitsta
oma vara ja turvalist elukeskkonda.
Naabrite koostöö on piirkonna
turvalisuse nurgakivi, mis toimib
põhimõttel hooli, märka, reageeri.
Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on
kergem märgata võõraste kahtlast
tegevust. Naabrivalve plakatid ja
kleebised eristavad teie piirkonna
ning teevad teie tegevuse nähtavaks
ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes ilmneb, et
juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna. Naabrivalve aitab ka paremat
suhtlust liikmete vahel.
Naabrivalve sektorid on loodud
enamikes Eesti maakondades. Kokku on liitunud majapidamisi üle 11

tuhande enam kui 550 erinevast
paigast üle Eesti. Aastas keskmisena luuakse 25- 30 uut naabrivalve
piirkonda üle Eesti. Paide linna
jõulutäht piirkonnas on 12 naabrivalve sektorit 277 liikmega. Tegusamateks on Paide Laia tänava piirkond Margus Nurmiku eestvedamisel ja Viisu piirkond Aivar Tubli eestvedamisel.
Kuidas liituda Naabrivalvega:
1. Naabrivalvega alustamise eelduseks on sinu huvi kodukoha turvalisuse parandamise vastu
2. Jaga mõtet oma naabritega
3. Naabrivalve liikumist võib tutvustada näiteks külapäeval, ühistu
üldkoosolekul või ka näiteks naabrid hoovi kokku kutsudes
4. Naabrivalvega liitumise soovi
korral valige endi hulgast tulevase
naabrivalve sektori vanem

5. Sektori vanem esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel
6. Täitke ühingust või Naabrivalve kodulehelt saadud blanketil nimekiri elanikest, kes soovivad naabrivalve liikumisega ühineda ja edastage nimekiri Naabrivalve ühingule
7. Naabrivalve sektor saab alguse ühingu poolt ettevalmistatud
kootöölepingu sõlmimisega
8. Uue sektori liikmed saavad
oluliste numbrite lehe kõikide naabrite ning koostööpartnerite kontaktidega ja infomaterjalid nõuannetega turvalisuse parandamiseks
9. Naabrivalve piirkonna märgistamiseks saate vajaliku arvu plakateid ning kleebised.
10. Liitumistasu on 1 EUR majapidamise/korteri kohta ja samuti
1EUR on aastamaks.
11. Juriidilise liikme nt. korteriühistu, lasteaia jne. liitumistasu on
10 EUR ja aastamaks samuti 10 EUR
Lisainfot ja abi saab Naabrivalve kodulehelt www.naabrivalve.ee
ja tel 6 522 522.

Jüri Siim
Eesti Naabrivalve
maakondlik arendusjuht

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, N kell 17.30

21.12.18 kell 8.00 – 12.00
24.12.18 SULETUD
25.12.18 SULETUD
26.12.18 kell 11.00 – 21.00
31.12.18 kell 8.00 – 16.00
01.01.19 SULETUD

Paide ujula
* Ujumisbassein * Lastebassein * Jõusaal
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

21.12.18 kell 6.30 – 12.00
24.12.18 SULETUD
25.12.18 SULETUD
26.12.18 kell 11.00 – 22.00
31.12.18 kell 6.30 – 16.00
Alates 01.01.19 Paide ujula suletud
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Õnnitleme detsembrikuu sünnipäevalapsi!
96 Alma Kazakova
95 Õilme Šibalova
95 Helmi Pall
95 Ellen Ojamägi
92 Helmi Puusaare
92 Jekaterina Bongi
92 Helga Valk
91 Jakob Teder
91 Laine-Miralda Kents
90 Leida Pall
90 Ilse Rannik
90 Hilja Lall
90 Lilia Sergejeva
89 Ervin-Raoul Valla
88 Aino Toom
87 Salme Õun
87 Vaike Abel

87 Maria Syarki
86 Erna Treier
86 Hans Alba
86 Valentina Persidski
86 Karli Talviste
85 Vaike Tikk
85 Lea Mihkelev
85 Ene Andla
85 Jevgenia Priisalu
85 Lembi Perijainen
85 Albert Tuurma
84 Heino Luht
84 Ilse Toomsalu
84 Aime Schumann
84 Helve Tambre
83 Aita Okas
83 Tiiu Reim

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

83 Jaan Ruusna
83 Matti Ausmaa
82 Mirapia Moon
82 Silvi Toom
82 Enn Toom
81 Leili Rehtla
81 Aime Kasekänd
81 Endel Lettens
81 Rein Zeemann
80 Kenno Taalkis
80 Mare Maadväli
80 Henn Sokk
80 Nikolai Muravjov
80 Helve Kalvik
80 Galina Švets
80 Õie Kärpuk
80 Malle Pilve

80 Leida Pärnala
79 Leida Kendla
79 Peeter Nurmik
79 Eino Tramm
79 Tiit Aksel
79 Eevi Krull
Kuusepuu
79 Eevi Sikstus
79 Ludmilla Kiiver
78 Mare Tuurma
78 Laine Ammer
78 Rutt Feldberg
78 Agnes Viira
78 Auni Jürisson
78 Oskar Helmes
77 Heidi Viedemann
77 Mare Käär

77 Eerika Jalak
77 Laine Trahv
77 Ants Grauberg
77 Ene Lepp
76 Vello Viks
76 Helle Jäetma
76 Tiiu Maasalu
76 Peet Valdaru
76 Evald Jõgi
76 Urve Eisenberg
75 Veste Rooni
75 Vello Niglas
75 Aime Viimsalu
75 Anne-Ly Põlde

Pansionaat Paide õnnitleb!
87 Ellen Müür

Huvi korral saata CV
mariaulik001@gmail.com
või helistada tel 566 32777

OÜ ESTEST PR
ostab metsa- ja põllumaad.
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Marii-Isabel 1.11.2018
Sophia-Simone 9.11.2018
Marten-Margus
11.11.2018

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

Sinu ülesandeks on posti sorteerimine ning
postisaadetiste kohale toimetamine kliendile Paide ja
Türi kandepiirkonnas. Töötada saab nii osalise- kui
ka täiskoormusega graafiku alusel E-L
varahommikusel ajal.
Tööks on vajalik B-kategooria juhtimisõigus.
Lisainfo telefonil 580 58858

: siim.schler@kaitseliit.ee

Matka pikkus: 16 km

