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Logo-hääletuse võitis „Süda“

P

aide linnavalitsuse logokonkursi rahvahääletusel olnud
kahest kavandist sai enim hääli töö pealkirjaga "Süda", mis teenis
236 poolthäält, kavand "Lugu" 159.
"Mõlemad kavandid on väga
head ning mõlemal on rääkida lugu. Et esimene
osutus populaarsemaks, väga suur üllatus pole,
sest paidelastele on
südamemotiiv südamesse
k i n n i s t unud," selgitas linnapea
Priit Värk.
Värgi sõnul on uue linna logo väljatöötamine esimene
samm mainekujundusplaanist. „Kolme
omavalitsuse ühinemine tingis vajaduse ka uue Paide linna kuvandi värskendamiseks ja ühtseks mainekujundus - ning turundusplaaniks. See põ-

himõte sai aasta tagasi kirja ka koalitsioonilepingusse."
Kevadel kui alustati linna arengukava koostamisega, andis kuvandi
mõttekoda omalt poolt ideid ja
märksõnu, mis inimestel
Paidega seostub. "Meil
oli valida, kas korraldada logokonkurss või
tellida kavand
mõnelt tunnustatud professionaalilt.
K a sut a si me
teist varianti,
et saada maksimaalselt hea
tulemus. Siis
pöördusimegi
disainiagentuuri
AD Angelsi poole, mis on
loonud ka Arvamusfestivali logo. Seetõttu oli neil hea ettekujutus
ja tunnetus Paide linna kohta olemas," lisas Värk.
Uus logo tähendab ka Paide linna
põhimääruse muutmist, seega uus
Paide linna visuaalne kuvand saab
kasutusse minna alles aasta lõpus või
uuel aastal.

KOGUPEREPÄEV

8. detsember kell 11 - 15
keskväljakul, raekojas,
kirikus ja südamesahvris
PÄKAPIKKUDE ÜHENDKOOR
kontserdid kirikus ja raekojas
JÄRVA JÕULUFOLK
Konkursid
jõulukohvik
LEIGARID
talvetantsud / talvelaulud
Kell 10 - 16 linnasüdames

jõululaat

kauplejate kirjapanek www.pamt.ee
tel 384 9133, 5562 0052

Palju õnne, Roosna-Alliku!
P

aide linna kaasava eelarve rahvahääletusel sai kõige rohkem
hääli ettepanek rajada Roosna-Allikule pumptrack rattarada.
Hääletajaid kokku oli 326, neist
121 pooldas rattarada. Napilt jäi teiseks siseskatepargi rajamine Paide
ujula hoonesse.
Linnapea Priit Värk kirjeldas võiduprojekti kui head kogukonna kaasamise tulemust. "Roosna-Alliku inimesed tegid väga head tööd - kogukonna kaasamise meistriklass. Nende tuline toetus oma ettepanekule
tõi ka võidu. Roosna-Alliku noorte

pärast on mul väga hea meel! Loodan, et rajatav rattarada toob alevikku elevust ja atraktiivsust veelgi
juurde," nentis Värk.
Tegemist oli Paide esimese kaasava eelarve rahvahääletusega. Võiduprojekt viiakse ellu 25 000 euro
ulatuses. Summa on kirjas linna
2019. aasta eelarves.
Roosna-Allikul on noori vanuses
7-18 aastat ca 130, nad veedavad palju oma vaba aega õues. Piirkonnas
on poiste ülekaal, aga vahendeid, mis
pakuksid neile tegutsemisvõimalusi, on vähe.

Ettepanku elluviimine on oluline samm piirkonna noorte kehalise
aktiivsuse tõstmiseks ja arendamiseks. Rattarada võimaldab tõsisemate ekstreemspordi huviga noortele treeningukohta trikiratturitele,
tõukerattaga sõitjatele, rulasõitjatele ja rulluisutajatele. Samas on rada
selline, et seal saavad aega veeta ka
väiksemad jalgratturid ning tavasõitjad.
Rada on vaja Roosna-Alliku piirkonda sellepärast, et tagada sealsetele noortele kodu lähedal tegevused,
kuhu noor saab minna igal ajal ise.

Paide noored osalesid USA häkkerite võistlusel

3.

novembril toimus Paides esmakordselt koostöös sõpruslinna
Westminsteriga küberjulgeoleku
teemaline häkkerite võistlus Capture The Flag. Võistlus korraldati
USA-s, millest Paide linna noored
said osa võtta läbi veebi. Noored
said proovile panna oma oskuseid
programmeerimise ja küberjulgeoleku alal. Osales ligi 150 õpilast
USAst, lisaks Paide tiim. Paide
Gümnaasiumis asusid võistlustulle
Kersti Kivisoo juhendamisel Agne
Ratnik, Erlanne Vahter, Stella-Mai
Rebane ja Gregor Kookmaa.
Häkkeritel tuli lahendada kolme
erineva raskusastmega ülesandeid.
Tegemist oli mõistatuste komplektidega, mis nõuab mitmesuguseid
häkkimise tööriistade, kodeerimis-

Erakogu

oskuste ja lihtsalt tavalise pusle lahendamise oskust. Võistluste sündmustikku jälgisid ka mitmed tööandajad ja sponsorid.
27. kohaga 46st jäid osalejad ja juhendaja väga rahule. Kõigi sõnul oli
tegemist väga huvitava võistlusega ja

võimalusel osaleksid nad kindlasti
veel. Järgmiseks korraks on ettekujutus võistluse tasemest ja ülesannete
sisust olemas ja saab ennast veelgi paremini ette valmistada. Järgmine
võistlus toimub juba kevadel ja loodetavasti on Paide taas esindatud.
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Paide linnavolikogu 18.10.2018 istungi kokkuvõte
Sotsiaalministeeriumi asekantsler Rait Kuuse ja Sihtasutuse Koeru Hooldekeskus juhatuse liige Terje Teder
andsid ülevaate hooldekeskuse plaanidest
2. Volikogu suunas teisele lugemisele Paide linna 2018.
aasta 2. lisaeelarve
3. Kehtestas müügipileti väljastamise tingimused ja
hinna kauplemisel avalikel üritustel, kui kaubanduse korraldajana tegutseb
Paide Linnavalitsus ametiasutusena või tema hallatav asutus
4. Kehtestas Paide linna heakorraeeskirja
5. Kehtestas Paide linna jäätmehoolduseeskirja
6. Suunas Paide linna teehoiukava 2018-2022 teisele lugemisele
7. Algatas Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu ning jättis algatamata Pärnu jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamise, kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Matkaraja detailplaneeringu koostamise eesmärk on rajada Pärnu jõe ja
Mündi tänava vahelisele alale valgustatud matka- ja suusarada, mis ühendaks
linnastaadioni lähiümbruses olevad matkarajad ja Ruubassaare tee 13 kinnistu tehismaastikul olevad ratta- ja suusarajad Ülejõe staadioni juures ning Paide tehisjärve lähiümbruses olevate matka- ja suusaradadega. Detailplaneeringu ala hõlmab ca 9,4 ha suuruse territooriumi Paide linna lõunaosas.
8. Nõustus Karude II kruusakarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa kehtivusaja pikendamisega kuni 19. märtsini 2029.
9. Kehtestas Paide linna noortevolikogu põhimääruse
10. Kehtestas noorte omaalgatusprojektide toetamise korra
11. Muutis Paide Linnavolikogu 8. novembri 2017 otsuse nr 59 „Paide Linnavolikogu regionaalarengu komisjoni koosseisu kinnitamine" punkti 1.1:
arvata komisjoni koosseisust välja Alan Olonen ning arvata komisjoni koosseisu Andrus Jakobson.
12. Tunnistas kehtetuks Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneeringu
13. Kuulas ära linnavalitsuse informatsiooni Roosna-Alliku Lasteaia Hellik arengukava ja linnapea välislähetuse osas
Vaata lähemalt: paide.ee – Juhtimine - Volikogu

Jõuluvana ootab lapsi keskväljakul
olevas majakeses

2. detsembril 8. detsembril 9. detsembril 16. detsembril 23. detsembril
kell
kell
kell
kell
kell
15.00-18.00 11.00-15.00 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00

Paide linna esimene verstapost
Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

25.

oktoobril täitus Paide linnal kui omavalitsusüksusel esimene aasta. Väga suurejooneliselt me
seda ei tähistanud, kuna Paide linna enda väärikas sünnipäev on sellest vaevalt kuu aega varem. Aga
tähtis on see esimene verstapost
sellest hoolimata. Arvan, et oleme
hästi toime tulnud. Ka maa- ja linnarahva nö lõimumisega, ehkki
see igikestev vastasseis linn vs maa
on olnud ajast aega ega kao päriselt kuhugi. Elan ise ka külas ning
esindan maainimest, mille põhjal
seda ka järeldan.
Me oleme kõik omavahel seotud – maainimene käib linnas tööl,
linnainimene maal vanematel külas ja suvekodus, mis tähendab, et
ka linnainimesele on oluline, et
külateed oleksid lumest puhtad või

külainimesele, et tööd jätkuks ja
vajalikud teenused oleksid kättesaadavad. Nii on ka Paide linn
omavalitsusena talitanud ning vaadanud ennast kui tervikorganismi, kui mesitaru. Tänaseks oleme
ühtlustanud kolme piirkonna peale kõik peamisi eluvaldkondi puudutavad haldusdokumendid – hariduses, sotsiaalvaldkonnas, keskkonnas, linnaruumis ja teistes, ka
uus arengukava on meil nüüd ühine, kus vaatame koos tulevikku,
2035. aastasse.
Suured muudatused on toimunud selle aasta jooksul hariduses,
kui tegevust alustasid põhikoolid
ja riigigümnaasium ja käib uue
koolihoone rajamine, samuti tegeletakse terviseradade loomisega,
töös on suured tee-ehitusprojektid jne.
Kolme senise omavalitsuse ühinemislepingu allkirjastamisest
saab 15. detsembril kaks aastat.
Tänan kõiki neid, kes sellele eelnenud pikale läbirääkimisprotsessile kaasa aitasid ning olid südamega asja juures!
Suuremat jõudu linnaasjades
kaasa rääkimisel sooviksin näha
külavanematelt – et nad ise olek-

sid varmad linnajuhtimisse panustama ning et ka linn arvestaks nendega rohkem ja annaks
sõna. Aga eks uue olukorraga
harjumine võtabki rohkem aega
kui üks lühike aasta. Väljakutseid seisab ees palju, näiteks kuidas parandada inimeste liikumisvõimalusi omavalitsuse piires ühis- ja sotsiaaltranspordi
näol, koostöö ettevõtjatega, elamuprobleemi lahendamine noorte perede heaks, heakorra paremaks muutmine või kuidas pöörata rohkem tähelepanu eakatele ja nende muredele.
Linna esimene kaasava eelarve
rahvahääletus tõi võidu maale, mille üle on väga hea meel. Väiksed
kogukonnad võtavad oma küla asju sageli märksa isiklikumalt kui
suuremas asulas. Roosna-Allikule
soovin edu uue ja põneva atraktsiooni lisandumisel. Paide linna külaelu on päris aktiivne ning tundub,
et kolme endise omavalitsuse ühine toimetamine seda ka toidab.
Linnaelule on jälle kindlasti heaks
plussiks tugev tagala metsade ja külade näol.
Edukat järgmist omavalitsusaastat!

Fotomeenutus. 25. oktoobril möödus aasta
Paide linna
kui uue ühinenud omavalitsuse
moodustamisest. Paide linnavalitsuse
koosseis
kinnitati 6.
novembril
2017.

Digiõpe Paide koolides

Anneli Tumanski
Abilinnapea

E

esti hariduse üks tähtsamatest suundadest ja õpipädevustest on digipädevuste
arendamine, et laps oskaks eesmärgipäraselt oma nutiseadet ja arvutit
kasutada. Eestis kureerib seda Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(HITSA). Ka meie koolide õpetajad
kasutavad oma tundides erinevaid
veebikeskkondi, digi- ja robootikavahendeid.
Tarbja Lasteaed-Kool kasutab õppetundidesse vahelduse toomiseks ja
teadmiste kinnistamiseks erinevaid
veebikeskkondi: Miksike, Nutisport,

Taskutark, Learningapps ja Monkey.
Samuti vaadatakse klassis päevakajalisi vestlusi ja uudiseid err.ee-st, mis
haakuvad ainete teemadega. Aktiivselt kasutatakse Keskkonnaameti
programme. Kooli 6. klass tutvub interaktiivselt statistikaõppega, 5.-6.
klassid saavad algteadmised Microsofti tarkvara kasutamisest (Word,
Excel ja Powerpoint). Õpetaja Urve
Salmi sõnul on tähtis suunata õpilasi teadmise juurde, et digiseade ei ole
mänguasi, vaid täis teadmisi aparaat,
mis aitab pea igas olukorras, kui on
oskused selle kasutamiseks.
Hammerbecki Põhikoolis õpivad
3. klassi õpilased ehitama roboteid ja
kasutama robootikavahendeid. Sel
õppeaastal osalevad nad ka Robomatemaatika uuringus ehk õpivad matemaatikat robotite abil. Uuringu eesmärk on mõista, kuidas robotite kasutamine tavapärastes matemaatikatundides mõjub õpilaste õpitulemus-

tele, milline on õpilaste ja õpetajate
suhtumine sellesse meetodisse ja kuidas parimal viisil õpetajat toetada uue
meetodi omaksvõtul. 1.- 4. klassidel
on võimalik osaleda robootikaringi
töös, kus tutvuvad Bee-Bot, Edison,

Ozobot ja WeDo robotitega. Robomatemaatika tunde ja huviringe juhendab Tiina Mäeots. Programmeerimine on osa matemaatikaõppest 4.
klassis, kus kasutatakse Scratch programmi.
Roosna-Alliku Põhikoolis õpitakse digivahendeid kasutama alates 1.
klassist, sest üheks peamiseks õppesuunaks on õpilaste digipädevuste
arendamine. Koolil on olemas erinevad robotid, 21 tahvelarvutit ja korralik arvutiklass. Digivahendeid kasutatakse pea kõikides õppeainetes.
Võimalus on õppida Õpiveebi keskkonnas ning sellest õppeaastast kasutatakse uuenenud digiõpikuid.
Õpetaja Heli Järve osales ka digiõpiku koostamisel. Kasutatakse samuti
erinevaid roboteid: BeeBot, Lego WeDo 20, Ozobot ja Edison. 4. ja 5. klassis on programmeerimise tund
Scratch’iga. 6.klass osaleb robomatemaatika pilootprojektis. Matemaati-

kas õpitakse teadmisi Lego EV 3 robotitega ja 8. klassi informaatikas App
Inventor tarkvaraga. Inglise keeles on
sõnade õppimisel abiks Quizleti keskkond, aga ka veebipõhised sõnastikud
(Gambridge Dictionary), viktoriinide koostamisel Kahoot. Veebipõhistes programmides on õpilased loonud
ka koomikseid. Direktori Riina Hiobi sõnul on väga hea keskkond Google Drive ja selle pistikprogrammid,
mida saab kasutada erinevates õppeainetes.
Digivahendite ja keskkondade kasutamine saab üha rohkem olema loomulik osa kõikides õppeainetes, samal ajal mitte ära unustades paberraamatuid ja –vihikuid ning käelisi
tegevusi. Valmisolek olemasolevaid
digivahendeid sihipäraselt ja süsteemselt õppetöös kasutada on tänapäeva
väljakutse nii õpetajatele kui õpilastele ning avastamisrõõm oma lapse
kaudu ka lastevanematele.
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Järvamaa aasta õppija on Ingrid Saare

I

gal aastal kuulutatakse täiskasvanud õppija nädala raames välja
Eesti aasta õppijad ja koolitajad.
Paide Sookure lasteaia õpetaja valiti
aasta õppija kategoorias publiku lemmikuks ning teenis välja ka Järvamaa
aasta õppija laureaaditiitli.
Olnud pärast Rakvere Pedagoogikakooli lõpetamist 16 aastat lasteaias
töötanud, leidis Ingrid, et haridus ja
oskused vajavad värskendamist ning
asus Tallinna Ülikooli koolieelset pedagoogikat tudeerima. Nüüd on õpingud cum laude lõpetatud ning Ingrid
on suutnud seda teha oma töö ja pere
kõrvalt. Tallinna Ülikooli õppima sattus ta üsna juhuslikult, sest Ingridil
oli vähe usku, et teda üldse kooli vastu võetakse. Ometi see õnnestus ning
järgnesid kolm aastat, mil tuli ennast
jagada nii tõsise õppimise, töö kui pere vahel. Töö kõrvalt õppimine on küll
tõsine proovikivi, kuid sellega toime

tulemine annab ääretult positiivse
emotsiooni.
Järvamaa aasta koolitaja - motivatsiooni- ja suhtekoolitaja Kristo
Kiviorg

Järvamaa õppijasõbralik tööandja – PAIde Lasteaed
Järvamaa aasta õpitegu - Järva
Kutsehariduskeskuse ehitusvaldkonna arendamine

Sotsiaaltoetused ja -teenused Paide linnas
Toetuste liigid:
Toimetuleku soodustamiseks
makstavad toetused:
• koolieelse munitsipaallasteasutuse kohamaksu ja toiduraha
toetus
• huvitegevuses osalemise õppevõi ringitasu toetus
• täiendav sotsiaaltoetus
Sissetulekust mittesõltuvad
toetused:
• sünnitoetus
• esimest korda kooli mineva lapse toetus
• statsionaarse õendusabiteenuse kulude hüvitamise toetus
• matusetoetus
• erakorraline toetus
• alaealise lapse perekonnas hooldamise toetus

• puudega lapse hooldajatoetus
• täisealise isiku hooldajatoetus
Teenuste liigid
• täisealise isiku hooldus
• väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus
• eluruumi tagamise teenus
• erivajadustega inimese eluruumi kohandamise teenus
• võlanõustamisteenus
• koduteenus
• tugiisikuteenus
• isikliku abistaja teenus
• varjupaigateenus
• turvakoduteenus
• sotsiaaltransporditeenus

Lisaks:
•

Asendus- ja järelhooldusteenus

•
•

•
•
•
•

Kolme ja enamalapseliste perede laste huvihariduse toetus
Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa soodustuse andmise toetus
Huvihariduse transporditoetus
Huvihariduse ja huvitegevuse
toetus
Spordi toetus
Huvihariduse ja -tegevuse teenuse pakkuja toetus

Toetuste ja teenuste kohta saab
lisainfot: paide.ee - Juhised ja blanketid või Sotsiaalhoolekanne
Telefonidel 38 38 600 (sekretär) ja 38 38 622 (hariduse peaspetsialist)
Või Paide linna kodulehelt!

PAIde lasteaia tervisenädal

P

AIde Lasteaed väärtustab igapäevaelus tervislikke eluviise, mitmekülgset toitumist,
füüsilist aktiivsust ja turvalist keskkonda. Lasteaed kuulub 2010. aastast Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, mis tähendab seda,
et planeerides igapäevatööd seame
eesmärgiks tervise.
Traditsiooniliselt oli meil oktoobris leivanädal ja pudrupäev. Ühendasime need toredad tegevused meie
tervisenädalaga. Päev õnnestus tänu lahkele Veski Matile, kes jagas
meile leivajahu ja erinevaid pudruhelbeid. Õpetajad ja õpetaja abid olid
loovad, kaunistasid lauad ja ka pudrukausid.
Iga rühm sai küpsetamiseks paki leivajahu, pärast tehti maitsvaid
võileibu ja erinevaid katteid leiva
jaoks.
Tervisenädala raames toimus ka
orienteerumine ning lõikus- ja mängupeod, kus tutvustati erinevaid
kombeid seoses leivaga.
Oktoobris algas ka iga-aastane
terviseürituste sari töötajatele. Esimene korraldustiim oli Tähepai ja
Sinilille rühm, kes tegid meile põneva viktoriini mööda Paide linna.

Karit Koller
PAIde Lasteaia direktor

TULE KUULAMAb
21.NOVEMBER
KELL 17.00
PAIde LASTEAIAS
KASTANI tn 6b(SAALIS)
KÜLLA TULEB ERIK ORGU
Teemad millest Erik kindlasti räägib
on....

Kuidas kujuneb lapse maitsemeel
praegu ja mida see tulevikus
tähendab.
Kuidas kujundada lapse
maitsemeelt, kui olukord on
problemaatiline.
Kes juhib lapse toitumist,
lapsevanem või laps?

3

Teade!
• Paide Linnavolikogu 18. oktoobri 2018 otsusega nr 62 tunnistati

kehtetuks Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneering. Seda taotles
kinnistu omanik, kes soovib planeeringu elluviimisest loobuda.
• 18. oktoobri 2018 otsusega nr 59 algatas Paide Linnavolikogu Pärnu
jõe äärse matka- ja suusaraja detailplaneeringu koostamine, andis
detailplaneeringu lähteseisukohad ja jättis algatamata
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).
Eesmärk on anda ehitusõigus ja muud tingimused Pärnu jõe
lähedasele alale matka- ja suusaraja ning tänavavalgustusrajatiste
rajamiseks. Planeeringuala suurus on ca 9,4 ha ning planeeringuala on
Pärnu jõe põhjakaldal olev ala Mündi jalakäijate sillast kuni Mündi ja
Raudtee tänavate ristmikuni. Kuna üldplaneeringus ei ole matkarada
ega kergliiklusteed Pärnu jõe äärde planeeritud, on tegemist
üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga. Enne detailplaneeringu
koostamist on vajalik koostada topogeodeetiline alusplaan
mõõtkavas 1:500 koos kaevude uuringuga. Detailplaneeringu eskiisi
staadiumis tuleb matka- ja suusaraja lõikudes, kus maapinda ei
täideta ning laudradu ei rajata, hinnata võimalikku negatiivset mõju
kaldaaladele ja looduskooslustele.
KSH jäeti algatamata kuna eelhinnangu põhjal ei kaasne planeeringu
elluviimisel eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja ja kehtestaja
on Paide Linnavolikogu (kontaktisik Ulvi Vürmer, tel 3838604, e-kiri
paide@paide.ee), koostamise korraldaja on Paide Linnavalitsus
(kontaktisik Marje-Ly Rebas, e-kiri marje-ly.rebas@paide.ee , tel 383
8632), koostaja valitakse hankemenetluse käigus.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ja KSH algatamata
jätmise otsusega on võimalik tutvuda tööpäeviti Paide Linnavalitsuses
(Pärnu tn 3, Paide linn, ruum nr 209). Digitaalselt on dokument
kättesaadav Paide Linnavalitsuse dokumendiregistris.

Paide Püha Risti kiriku sündmused
18.11 kell
17.00 Koori Kammerhääled kontsert.
Tasuta
30.11 kell 10.00
Hammerbecki Põhikooli lipu õnnistamine. Õnnistab praost Teet Hanschmidt
02.12 kell 15.00 I advendi kontsert Paide
Hammerbecki Põhikooli õpilastelt. Tasuta
08.12 kell 14.00 Paide Meeskoori, Vändra
Naiskoori ja Hammerbecki Põhikooli Poistekoori kontsert. Tasuta
11.12 kell 19.00 Hedvig Hansoni ja Uku Suviste kontsert „Valguse ootel“
14.12 kell 18.00 Politsei- ja Piirivalveameti
orkestri ja koori mälestusteenistuskontsert. 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 jõulukontsert
24.12 kell 12.00 Püha jõuluõhtu I jumalateenistus, kaastegevad lastekollektiivid
24.12 kell 16.00 Püha jõuluõhtu II jumalateenistus, kaastegevad solistid
27.12 kell 19.00 Liisi Koiksoni ja Jaan Tätte
kontsert„Kuimusüdasõnadekssaab“

Helkurikõnd Paides
26. novembril
26. novembril kell 18:00 (ca 1h)
toimub üle Eesti helkurikõnd „Helkuriga sõbraks“. Eesti eri paikades
stardib helkurkõnd ühel ja samal
kuupäeval ning kellaajal.
Juttu tehakse helkuri vajalikkusest
ja korrektsest kandmisest, järgneb valitud teelõikudel helkurikõnd, et demonstreerida liiklejatele helkuri töövõimet ning kõnni ajal antakse helkur vastutulevatele liiklejatele, kellel seda pole.
Helkurkõnd võiks lõppeda oma
piirkonnas helkuripuu ehtimiseni.
Soovitatav on puu ehtida viimasena,
kuna sinna saab siis riputada kõnnilt
üle jäänud helkurid.
Tegemist on vabatahtlikke ja kogukonda kaasava üritusega, kuhu
on oodatud osalema kõik, kes soovivad näidata eeskuju, panustada
turvalisusesse ja suurendada helkurita jalakäijate teadlikkust helkuri
vajadusest. Paide linnas toimuvad
helkurikõnnid: Paides (kogunemine
Paide politseijaoskonna taga), Roosna-Allikul, Viisus, Tarbjal ja Annas.
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Teater
21.11 (esietendus)
ja 22.11 kell
19:00 Paide Teater
„Kaitseala“. Pilet
11€ - 15€
25.11 kell 18:00 Tarkvanem.ee dokumentaal-lavastus „Südames sündinud“. Pilet 10,50€
28.11 kell 19:00 The Band Kabaree etendus „Kärbsed“. Osades Sepo
Seeman ja Peeter Oja. Pilet 16€ - 18€
02.12 ja 05.12 kell 19:00 Paide Teater „Kaitseala“. Pilet 11€ - 15€
03.12 kell 19:00 Enda Teater „Elu ja armastus“. Pilet 13€ - 16€
12.12 kell 19:00 Rakvere Teater „Paunvere poiste igavene kevade“. Pilet 13€ - 15€
15.12 kell 19:00 Rahvusooper Estonia operett „Linnukaupleja“. Pilet
15€ - 25€
22.12 kell 19:00 Paide Teater „Kaitseala“. Pilet 11€ - 15€
19.01.2019 kell 19:00 Rahvusooper Estonia ooper „Pilvede värvid“.
Pilet 4€ - 28€

Kontsert
23.11 kell 19:00 kontsert sarjast „ERSO 100 kontserti“. Pilet 7.50-10.50€
24.11 kell 19:00 Muusika Eestimaale sarjast Läti vokaalansambel Latvian Voices. Pilet 8€ - 10€
16.12 kell 15.00 Paide traditsiooniline jõulukontsert „Kingitus linnarahvale“ Paide kirikus. Esinevad Rein ja Hanna Saar, Karl Tipp ja
Kaur Pennert. Tasuta!
25.01.2019 kell 19:00 Teater Vanemuine „Memory“. Pilet 24€ - 35€

Muud sündmused
18.11 kell 11:00 Lastehommik „Hull teadlane“. Pilet 3,5€
02.12 kell 15.00 Esimene advendipüha „Tuledesse jõulupuu“ Paide
Keskväljakul
08.12 kell 11.00-15.00 Paide Jõulukroon
09.12 kell 11.00 kontsert-etendus „Suu laulab, süda muretseb“. Pühendatud märtsiküüditamise 70. aastapäevale
28.12 kell 19:00 Glamuurne aastalõpupidu „Tähesära“. Peopilet 35€
ja paketipilet koos õhtuspöögiga 69€

Kino
pamt.ee ja Paide Kino facebooki lehel. Piletid 3€ - 4,5€. 3D prillid 1€

Roosna-Alliku Rahvamaja
16.11 Stig Rästa kontsert
20.11 kell 17.00 Viljandi Ehateater „Mats von Kartohvel“. Dajan Ahmeti lustmäng ühes vaatuses. Lavastanud Jaan Vuntus. Pilet 5€

Sargvere mõis
22.11 kell 19.00 mõisakino filmiga „Õigus õnnele“. Pilet 5€
29.11 kell 19.00 mõisakino filmiga „Elu hammasratastel“. Pilet 5€
12.12 kell 14.00 PLMF kontsert „Jõuluootus“. Tasuta!

Viisu Rahvamaja
16.11 kell 20.00 Isadepäeva pidu. Pilet 5-10€

GLAMUURNE AASTALÕPUPIDU

www.pamt.ee

TÄHESÄRA

28. DETSEMBER
19:00

The Swingers

Tanja Mihhailova ja Mikk Saar

Starlight Cabaret

revüülavastus “Forever Young”
Südaööst DJ
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

Paide linnavalitsus osaleb Ühisnädala tegemistes

Paide eakate päevakeskus ootab
oma ridadesse uusi liikmeid!
Meil on meeleolukad peod, joonistamise ja käsitööringid,
tervisekontroll ja väljasõidud. Käime külas ja võtame ise
külalisi vastu, laulame, tantsime ja võimleme.
Praegu oleme küll väikestes ruumides Tallinna tn 49, aga
sügisest loodame saada ka suuremad ruumid.

Avatud uste päev Paide linnavalituses
Keskväljak 14 (raekoda) ja Pärnu 3
26. novembril kell 8-17
Tule ja tutvu linnajuhtimise köögipoolega!
Tähistame kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat!
Lisainfo: uhisnadal.ee

07. DETSEMBER
KL 19.00
ROOSNA-ALLIKU
MÕIS
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Tähelepanu, Paide Gümnaasiumi/Paide Hammerbecki
Põhikooli vilistlased!
Kooli kokkutulek toimub
30. novembril 2019. aastal!
Olete kõik oodatud! Ka 9. klassi lõpetanud!

Klõps!

Gümnasistid õpivad haiglas meditsiini

Roosna-Alliku lasteaed Hellik sai
54aastaseks. Pildil on lapsed koos lasteaia maskoti Hellikuga. Päkapikk
Helliku järgi sai 1989.a. lasteaed oma
nime. Palju õnne! Foto: erakogu

P

Paide Täiskasvanute Keskkool 55
Anneli Suits
Direktor

P

aide Täiskasvanute Keskkool
tähistas oma sünnipäeva arvamuspäevaga „Muutuv maailm
ja väljakutsed haridusele“. Järvamaa
muuseumi teadusjuht Ründo Mülts
tõi välja, et esimesed teadaolevad katsed täiskasvanuhariduse andmise
suunas tehti Paides 156 aastat tagasi.
Kreisiarst dr C. H. Hesse ja linnaarst
dr K. Schnelli eestvõttel kutsuti toona ellu kohalikele naisterahvastele
mõeldud neljakuulised ämmaemandate koolitamise kursused.
Tänavu 55-aastaseks saanud kool
on tegutsenud kolmes erinevas majas, kandnud kolme erinevat nime
ning elanud üle riigikorra muutuse.
1963. a asutati Paide Kaugõppekeskkool ning selle alluvuses olid õppekohad Paides, Türil, Järva-Jaanis,
Koerus, Põltsamaal, Võhmas ja Suure-Jaanis. Koolis oli 765 õpilast ja kolme aastaga suurenes see 1117-ni.
Aja jooksul on palju muutunud
ning haridust saab omandada isegi kodust lahkumata. Oluliselt on muutunud õppimise toetamine. Kui 55 aastat tagasi tuldi kooli pärast tööpäeva
lõppu ja koolitunnid lõppesid kell 10–
11 õhtul, siis nüüd ei tuleks selline õppekorraldus kõne allagi. Võib oletada,
et 55 aastat tagasi oli haridusjanu ning

õpitahe oluliselt suurem. Vilistlased
on öelnud, et keskkooli lõputunnistus
oli toona kõva sõna, mille olemasolul
võis unistada puhtamast tööst näiteks
kuskil kontoris. Õpiti parema tuleviku nimel. Nüüd aga on väärtushinnangud muutunud. Meie põhihariduseta noormehed arvavad tihti, et milleks see tunnistus üldse vajalik on, lähen Soome tööle, saan 2000 eurot ikka kätte.
Õppijate motiveerimine ja toetamine on saanud õppeprotsessi uueks
oluliseks osaks. Noored emad saavad
kooli tulla lapsega, sest oleme kooli
juurde loonud lastehoiutoa. Paindlikkust näitab ka see, et õppida saab nii
laupäeviti kui ka osalises e-õppes. Lisaks pakume oma õpilastele vajadusel õpi-, võla-, või psühholoogilist
nõustamist. Avatud on motivatsioonikohvikud ning korraldame erinevaid väljasõite ja teeme edulugusid,
kõike selleks, et õppimist ikka põnevamaks muuta.
Kel pikk õpivahe, saab juurde võtta lisakursuseid või tugiõpet. Õpivõimalused on muutunud laiemaks.
Kindlasti on paranenud ka õpitulemused. 2015. ja 2018. a saime välja anda esimesed kuldmedalid, lisaks mitmeid hõbemedaleid. 55-aastase ajaloo jooksul on paljud inimesed saanud just tänu täiskasvanute koolile
uue alguse ja võimaluse ning kujundanud oma elu eduloo.
Juba 15 aastat tegutseb kooli juures ka rahvaülikool, mis on pakkunud erinevaid võõrkeele-, arvuti-, ja
psühholoogiakursuseid. Ühtse juhtimise all ja samas majas tegutsev hu-

vikeskus pakub samuti loovatele täiskasvanutele palju enesetäiendamise
võimalusi.
Mida toob aga lähitulevik? Kas õppijaid jätkub?
Eestis on rohkem kui 116 000 inimest ilma põhi, kesk- või kutsehariduseta ning meeste osakaal on oluliselt suurem. Paraku on neil madalam
konkurentsivõime tööturul ja samuti väiksemad sissetulekud. Kuidas
saada need inimesed tagasi õppimise juurde, on suur väljakutse meile
kõigile.
Teema aktuaalsust silmas pidades
on tänases haridusruumis vaja näha
laiemat pilti, mis tingiski arvamuspäeva korraldamise mõtte. Peaesinejaks oli sel korral tunnustatud koolitaja Aivar Haller. Arvamuspäeval
mõtlesime paljule: miks me endiselt
armastame koolis õpilasi igal sammul hinnata? Miks õpetame faktipõhiseid teadmisi ilma seosteta reaalse
eluga? Miks saavad noored koolist vähe elulisi oskusi ja teadmisi? Kuivõrd
oleme õpetajate, koolitöötajatena ise
rahulolevad ja õnnelikud? Kuidas saame me muutuda mõistvamaks uue
mõtteviisiga õppurite suhtes?
Kindlasti saame kõik panustada
sellesse, et luua õppuritele soodsamat
arengukeskkonda. Selleks tuleb meil
aga mõista, et ühiskond ja inimesed
muutuvad ning ka meie peame muutma iseenda suhtumist ümbritsevasse.
Soovin siiralt tänada kõiki, kes on Paide Täiskasvanute Keskkooli heale käekäigule kaasa aidanud! Suur tänu Paide linnale! Suur tänu nii endistele kui
ka praegustele kooli töötajatele!

aide Gümnaasium sõlmis
hea tahte leppe Järvamaa
Haiglaga, koostöö eesmärk
on tutvustada gümnasistidele
meditsiini- ja tervishoiuvaldkonda ning populariseerida tervisedendust.
Esimene meditsiini valikkursus koostöös haiglaga juba käivitunud. See osutus väga populaarseks, nii et huviliste seas tuli korraldada konkurss ning õppima
pääsesid tugevamad kandidaadid
abituuriumist. Kooli direktori
Urmo Reitavi sõnul otsustati me-

ditsiinikursus avada just õpilaste
suure huvi tõttu ning tal on hea
meel, et kohalik haigla mõttega
kaasa tuli.
Kokkuleppe järgi on meditsiini- ja tervishoiuvaldkonna valikainete peamine eesmärk inimese tervise, tervishoiu ja haiguste
teaduspõhiste ravivõimaluste põhialuste tundmaõppimine ning
meditsiini- ja tervishoiuerialade
tutvustamine. Samuti on soov
toetada õppija toimetulekut iseseisvas elus ning valmisolekut
teadlikeks karjääriotsusteks.

Koolinoored varjutavad tudengeid ja töötajaid

P

aide Gümnaasiumi õpilased
kehastuvad 29. novembril
tudengi- ja töövarjudeks, et
paremini mõista, milline on üliõpilase elu või mõnel huvitaval
alal töötava inimese tööpäev.
Iga õpilase ülesanne on endale leida varjutatav ning temaga kokkulepe sõlmida. Kutsume
Paide ja Järvamaa ettevõtjaid,
ametnikke ning vabasektori
esindajaid olema avatud Paide

Gümnaasiumi õpilastele ning
lubama neil osa saada oma tööpäevast. Valmisolekust õpilasi
oma asutusse töövarjuks lubada
palume teada anda kooli noorsootöö koordinaatorile Kätlin
Merisalule aadressil katlin.
merisalu@paide.edu.ee. Oleme
koostöö eest väga tänulikud!

Martha-Beryl Grauberg
Kommunikatsioonijuht

Hanssoo Põhikool
pidas sünnipäeva

O

ktoobri keskel oli meie kooli sünnipäevanädal. Tehti erinevad ettevõtmisi nii suurtele kui ka väikestele ning iga päev pidid õpilased kandma erineva stiiliga riietust. Klasside dekoreerimiskonkursi võitsid 7.A ja 2.B. Spordiviktoriini parim oli 9.B. Koogikonkursi võitjaks tuli aga 6.A.
Sünnipäevanädal lõppes Hillar Hanssoo 17. mälestusturniir kiirmales noortele. Traditsiooniline malevõistlusel teenelise pedagoogi ja maletreeneri Hillar
Hanssoo mälestuseks osales 92 õpilast 35st koolist üle Eesti. Maleturniirile lisas rahvusvahelist hõngu noormaletaja Lätist.
Meie kooli parimana oli 31 mängija seas
Miko Moppel 5 punktiga kõrgel neljandal
ja 4,5 punkti kogunud Robin Randrüüt

seitsmendal kohal. Paide parimana oli
Grete Õitspuu 4,5 punktiga 12. ja Marcus
Polkovnikov 4 punktiga 24.
Igati õnnestunud Hillar Hanssoo 17.
mälestusturniiri korraldas Järva Noorte
Maleklubi koostöös Eesti Maleliidu ja Paide Hillar Hanssoo Põhikooliga. Maleturniiri võistlust toetas Eesti Kultuurkapital.
Kool on ka tänulik Marta Pagarile, kes
toetas sünnipäevanädalal klasside dekoreerimise võistluse võitjaid ning ka Paide
Muusika- ja Teatrimajale, kes toetas kõige ilusama koogi konkursi võitjat.

Janely Allsaar
Õpilasesinduse asepresident
Toomas Mihkelev
Maleõptaja

Fotokollaž: Ragne-Liis Mõttus,
Merike Laas, erakogu

Klõps!

Purdis mindi ajas tagasi

6.

oktoobril täitus Purdi
Rahvamaja pisike saal
mõnusalt retrohõngulise meluga.
Külla oli kutsutud Alburahva Teater, mis etendas naljakat
janti „Võõras mees majas“ ehk
lugu sellest, kuidas käib elu
väikeses kohas, kus kõik tunnevad kõiki ja iga astutud
samm peab naabritele teada
olema. Üles astus uus ansambel MaidEst, kelle repertuaari
kuuluvad retrohitid, mis on
tõlgitud eesti keelde. Pidu kes-

tis varaste hommikutundideni.
Paljud külalised tulid peole
ajastuhõngulises riietuses.
Purdi Külaselts tänab kõiki kohaletulnuid, abilisi, Alburahva
Teatrit ja ansamblit MaidEst!
Et ennast meie tegevusega
kursis hoida, saab meie toimetusi
ja tulevaste ürituste reklaame jälgida Facebookis „MTÜ Purdi
Külaselts“ lehel. Uute, põnevate ja
lõbusate kohtumisteni!

Merli Kaas
MTÜ Purdi Külaselts

Noored pärisid aru
valimislubaduste täitmise kohta

15.

oktoobril toimus
noorte ja otsustajate
vaheline aruteluring
„Noor teadlikumaks valijaks
vol2: Kuhu on jõutud lubadustega?“ Vaadati tagasi rohkem kui
aasta tagasi toimunud kohalike
omavalitsuste valimistele
Väga hea meel oli tõdeda, et
esindatud olid kõik Paide linnavolikogu fraktsioonid. Läbivaks sõnumiks oli, et koalitsioonis olles
on oma lubadusi palju kergem täita kui opositsioonis, kus sageli saab
jääda vaid ideede ja lubaduste tasemele. Vahepeal kippus arutelu
opositsiooni ning koalitsiooni vahel ka teravaks minema.
Üldiselt nähti, et Paides on
noorte ja otsustajate vaheline side

tugev. Siiski julgustati otse pöörduma oma ideede või muredega,
kas või linnapeal kohates või sotsiaalmeedia kaudu.
Muutused algavad aga noortest
endist, kui tehakse ise vastavad sammud. Tihtilugu õhku visatud palvest
või ettepanekust ei piisa, kuna mõtte mahamatmisel tuleb linnajuhtidele signaal huvi kadumisest.
Noortevolikogu suurimad tänud kuuluvad moderaator Sander
Kahule! Ettevõtmine sai teoks Eesti Noorteühenduste Liidu, Eesti
Noorsootöö Keskuse ning Haridus- ja Teadusministeeriumi toel.
Mõned poliitikutele esitatud küsimused ja vastused on leitavad Paide linna noortevolikogu Facebooki lehelt!

Osaluskohvikus leiti mõtteid ja ideid
ühiskondlikele valupunktidele

P

ea 80 noort, otsustajat ja
noortemeelset arutasid 1.
novembril Türil ühiskondlike teemade ja valupunktide üle.
Riiklikud teemad olid “Potentsiaal või probleem”, eksperdid
Kätlin Merisalu ja Heiki Viisimaa, “Vastuolud äratavad”, eksperdid Yoko Alender ja Jürgen Ligi ja “Ekstremismist üksmeeleni”, eksperdid Eve Siilak ja PipiLiis Siemann. Kohalikud teemad
olid “Noortele tuhanded vs tööandjatelt kommiraha”, eksperdid
Ott Väli ja Kristiina Herkül,
“Noored muutuvas Euroopas - 12
sammu rohelisema linna poole”,
eksperdid Yoko Alender ja Kersti
Viilup ning “Rattakiiver + 16.
eluaasta = kiiver prügikasti” eksperdid Malle Hermanson ja Elerin Tetsmann. Teemad olid kaasakiskuvad ning põnevad.

Paar aruteludest välja koorunud ideed selle ilmestamiseks:
•

•

•
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Toome kooli elule lähemale ehk hakkame tundides arutlema ühiskonnas
aktuaalsetel teemadel
Noorte, täiskasvanute ja
vanurite arvamusi peab
kõiki võrdselt kuulama.
Luua kortermajade juurde
lukustatud rattakuurid, et
elanikud saaksid muga-

valt jalgrattaga liikuda, ilma et peaks ratast igal õhtul keldrisse viima.
• Kiivri kandmise muutus
peab toimuma kogu ühiskonna tasandil, mitte ainult 16. aastaste seas. Anname võimaluse noortel
ise disainida enda kiiver
• Aina enam on noori, kes
soovivad suvel tööd teha,
lootmata saada sealt hirmus kõrget palka. Vastupidi soovitakse ennast
arendada ning kogemusi
saada.
Esmakordselt kasutati Osaluskohvikute kokkuvõtteks Fishbowl arutelu tehnikat, mis toimis väga hästi. Järva- ja Viljandimaa Osaluskohvik toimus esmakordselt. Osalejad kiitsid
sündmuse atmosfääri, teemade
valikut ning osalejaid, kes olid
motiveeritud ning huvitatud erinevatest aruteludes. “Projekti
“Noored otsustajad” näol on tegemist Erasmus+ programmi
toetatud algatusega, mille läbi
soovitakse pakkuda 1750-noorele üle Eesti kaasavat ning harivat
kogemust seoses 2019. aasta valimistega. Vaata lisa: bit.ly/mõttedjaettepanekud

Kaarel Vene
Paide noortevolikogu esimees

Roosna-Allikul käis rääkiv papagoi.

Foto: erakogu

Meenutagem hingedeajal
oma vanavanemaid
M

eie esivanemad pidasid hingedeaega, mis algas mihklipäeval ja lõppes jõuludega. Meiegi peame meeles hingedeaega, eriliselt aga tähistame 2. novembril hingedepäeva. See tõstab meie ette küsimuse surmast ja surmajärgsest
olukorrast, koguni meie suhtumise
nendesse. Hingedeajal on oluline oma
esivanemate pärandi ja põlvkondade
traditsioonide üle järele mõelda ning
leida sellest endale tuge.
Varem või hiljem elutee lõpeb – me
heidame hinge. Hing lahkub kehast ja
siirdub teispoolsusesse. Kui inimene
sureb ja lahkub siitilmast, ei lahku ta
ometi oma perekonnast, oma rahvast.
Oma mõtetes ja tegudes oleme alatihti nendega. Me oleme esivanematega
üks kogukond. Selle peale on hea
mõelda, olgu selleks aastas hingedeaeg. Kogu loodus valmistub talveks,
kiired sügisööd on lõppenud. Võtkem

Viisu küla sügisesed
toimetused

O

ktoobris pidas Viisu küla sügisest heakorrapäeva, kus
külaseltsi ja külaelanike abiga sai korrastatud haljasalad. Korrastati ka oma kinnistute ja majade ümbrusi. Just selles peitubki heakorrapäeva võlu - leida rõõmu ning saada hea
tunne koos tegutsemisest! Aitäh kõigile, kes tulid ja andsid oma panuse
kodukoha heakorra tagamisse!
24. oktoobril toimus Viisu küla eakatele sügislõuna, mis on aastatega kujunenud meie küla traditsiooniks, et eakaid
meeles pidada ning tõsta teadlikust neid
puudutavates küsimustes. Rääkima tuli
Järvamaa Pensionäride Koondise esinaine Mare Veermaa. Eriti valus teema on
bussiühendus linnast maale saamisega,
mille võimalus maal elaval eakal hetkel
puudub. Siira tänutundega soovin väärikas eas eakatele rõõmu ja tervist, et elule
jätkuks aastaid ja aastatesse elu. Peatse
kohtumiseni jõululõunal!
Viisu Rahvamaja tähistas 31. oktoobril Halloweeni õhtut. Valmistasime kõrvitsalaternaid, sõime vürtsikaid
silmamuna-muffineid ja jõime
Halloweeni jooki, kuhu oli lisatud kalaraipeid, kiusupunni paha tuju, kuivatatud hiiri, kõrvavaiku jt imelikke komponente. Rahvamaja tänab osalejaid,
kes võtsid aega meiega koos lustida!

Kerli Jänts
Viisu Rahvamaja juhataja

aega olla perega, vaadata vanavanemate fotosid, jutustada nende eludest.
Meil on sugupuu, oma sugulased. Me
oleme siin maal elanud põlvkondade
kaupa. Me oleme neile tänulikud. See,
kuhu me oleme täna jõudnud, on tänu meie eelkäijatele, nende töödele ja
tegudele. Meie rahva vaimse pärandi
tundmine ja järgimine on seotud meie
inimväärikusega.
2. novembri, mil tähistame hingedepäeva, läheme surnuaeda ja süütame lähedaste kalmudel küünlad.
Küünlaleek on palve sümbol. Kalm
on väravaks selle ja teispoolse ilma
vahel. Matusetalitusel oleme palunud
lahkunu eest ja usaldanud ta Jumala
hoolde. Seistes kalmul vaikses palves,
süütame küünla, räägime mõttes temaga ja palume lahkunule ja meile
endile jätkuvat Jumala kaitset ja rahu. Lahkunule tähtsatel päevadel on
tavaks paluda kirikus teda eestpalves

mälestada. Nii mälestatakse omi lahkunuid aasta jooksul ka surnuaiapühadel ja hingedepäevadel.
Lahkunute haudu tuleb korrastada. See on meie tänu ja meelespidamine mitte kohustus. Kõige tähtsamaid asju siin elus silm ju ei näe, need
on südames.
Jõululaupäeval, 24. detsembril, olles kalmistul, kogeme lausa füüsiliselt, kuidas maa ja taevas on kokku
saanud. Kõikjal on süüdatud küünlad. See on lausa müstiline kogemus.
Me oleme meeles pidanud oma lahkunuid, neile palves küünla süüdanud ja õnnist rahu soovinud. Hingedeaeg on jõudnud jõuludeni.
Rahulikku hingedeaega ja õnnistatud jõuluaega soovides

Lea Heinaste,
õpetaja emeeritus
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E-Piim Spordihall

Novembri sündmused:

14.11 kell 10.00 Järvamaa 3x3

19.-25.11 Noorsootöö nädal „Noori inspireerides“ Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt. Fotokonkurss ning
noorsootöötajate vahetus. Osaleme
Hanssoo Põhikooli ettevõtmistes, et
tutvustada noorsootöötaja ametit.
26.11 Eesti politsei helkurikampaania „Helkuriga sõbraks“. Koguneme noortekeskusesse kell 17.30. Samuti võib igapäevaselt noortekeskuses helkureid meisterdada.

Vaheaja populaarseimad tegevused
- nerfilahing ja Halloweeni öö

Huviringid:

K

oolivaheaeg on noortekeskustes
kiire aeg. Paide noortekeskuses
ja -tubades oli tegevust erinevate huvidega noortel. Vaheaeg algas menuka nerfilahinguga ning Roosna-Allikul tüdrukute klubiga. Sai ujumas käia,
meisterdada Sargveres magneteid (pildil) ning kaunistada purke Roosna Al-

Annas ja Tarbjal: kokandus. Täpsem
info noorsootöötajalt ning Tarbja noortetoa ja Anna vaba aja maja fb lehelt.
Roosna-Allikul: kokandus, tüdrukute klubi, scrapbooking, kandle – ja
folklooriring ning keraamika. Täpsem info noortekeskusest ja fb lehel:
Roosna-Alliku Noortetuba
Paides:
T: Parkuur (spordisaal) 15.30
K: Piljardiõpe (mängude saal) 15.00
N: Kokandus (noortekeskuse köök) 15.00
N: Mudelautode klubi (keldrikorrus) 17.00
R: Sportlik reede (spordisaalis) 17.30-19.00

likul. Järvamaa Noorte Tugila ja Eesti
Töötukassa korraldasid Sargveres nutiorienteerumise. Koolivaheaja lõpetas
Halloweeni öö, mis tõi kokku Paide erinevatest piirkondadest noored vanuses
7- 18 eluaastat, ka külalised Jõgevalt. Täname vahvaid osalejaid ja vaheaja programmi panustajaid!

korvpallisari 4.-5. kl, 6.-7. kl, 8.-9. kl, 10.-12. kl
16.11 kell 20:15 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking Window - BC Kalev/Cramo I
23.11 kell 16:00 Järvamaa kergejõustiku seeriavõistlused II etapp
25.11 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
01.12 kell 10:00 Nostalgiaturniir võrkpallis
02.12 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
04.12 kell 10:00 Järvamaa koolide 6.-9. kl võrkpalli KV (EKSL)
06.12 kell 20:15 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking Window - KA Tallinna Kalev/TLÜ
07.12 kell 10:00 3x3 korvpalli rahvaliiga (EKSL)
08.12 kell 8:00 Eesti KV trampoliinihüpetes
09.12 kell 10:00 Viktor Metsa jalgpalliturniir

Paide ujula

17.11 kell 12:00 Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused

Paide linna võimla

01.12 kell 10:00 Nostalgiaturniir võrkpallis

Kesklinna staadion

14.11 kell 14.00 Välijõusaali avamine
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

Järvamaa muuseum
Avatud E – R kell 8.00 – 17.00 ja L 11.00 –
17.00.
Näitused
Paide koolilugu ja hariduselu tutvustav näitus „Mäletad, sõber, aegu veel sa...“ muuseumis kuni märts 2019.
Muuseumi eriprogramm
Koolitund 100 aastat tagasi – töötuba õpilastele, õpetajatele ja koolieelikutele
Broneerimine: 56682165 või
info@jarvamaamuuseum.ee
Muuseumitundi saab tellida kuni
märtsini 2019.

Noorte Tugila programm
kestab aasta lõpuni.
Kui sinul, sinu sõbral või tuttaval
noorel, vanuses 15.-26 eluaastat on raskusi koolikohustuse täitmisega, sa/ ta
ei õpi ega tööta, siis pöördu julgelt Paide noortekeskuse töötajate poole.
Tel: 3850431, fb: Järvamaa Noorte Tugila
Noorte Tugila programmi tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja
teadusministri kinnitatud ning Eesti
Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte
tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud
Noortekeskuste Ühendus. Lisainfo
programmi kodulehelt: www.tugila.ee

Vallitorn
Avatud K-P kell 10.00 – 18.00.
Humoorikad ajarännakud läbi
Eestimaa ajaloo.
EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin
viib teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa ajastutesse.

Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.

Sündmused
► 6.12 kell 16.00 Järvamaa muuseumis Lydia Koidula 175ndale sünniaastapäevale pühendatud loeng „Lydia Koidula naisena, abikaasana ja emana Kroonlinnas (18731886.a.)“. Lektoriks on Järvamaa Muuseumi
Sõprade Seltsi liige Herbert Last.
► Järvamaa muuseumi jõulumaa Paide vallitornis 3. - 21. detsember
"Jõuaks, jõuaks jõulud tulla" - vanad Eesti jõulud Mardi ja Kadriga
Uurime üheskoos, kuidas valmistus maarahvas jõulupühadeks. Mängime, laulame-tantsime ja valmistame jõulumagusat. Külla tuleb jõulumees.
Programm lasteaia- ja algklassilastele, ca 45
minutit. Hind 4€ laps.
Lisainfo ja gruppide registreerimine telefonil
53465908 või info@wittenstein.ee.

* Jõusaal * Pallimängusaalid
* Aeroobikasaalid * Maneež
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
* 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

Sündmused Anna kirikus
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25.11 kell 14.00 Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
02.12 kell 14.00 1. advendiaja pühapäeva jumalateenistus armulauaga
Advendiküünalde süütamine. Kaasa teenib koguduse ansambel.
24.12 kell 14.00 Jõuluõhtu jumalateenistus.
Kaasa teenib koguduse ansambel.
25.12 kell 14.00 1. jõulupüha jumalateenistus
armulauaga.
31.12 kell 14.00 Vana-aasta õhtu jumalateenistus armulauaga.
Info: 5153667 juhatuse esimees, 53406396
vaimulik
Täname liikmeannetajaid ja kiriku uste ja
akende renoveerimise heaks annetajaid!
SEB a/a EE631010220056672016 kiriku remondifondi annetused
SEB a/a EE711010702000731007 liikmeannetused, ametitalitused.
Saaja: EELK Anna kogudus
Lisada isikukood tulumaksuvaba soodustuse
saamiseks.
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PAIDE LOOMAKLIINIK

Õnnitleme novembrikuu sünnipäevalapsi!
93 Elfriede Vahula
91 Irene Järvsoo
90 Valentina Ööpik
90 Silvia Brant
90 Elsa Feodorova
89 Maie Tubarik
89 Hugo Grenzen
89 Salme Männik
89 Miralda Adamson
88 Vaike Valge
88 Väino Rei
88 Anatoli Opivalov
87 Jane-Kristine Kurema
87 Uno Sõrmus
87 Ellen Randmaa
87 Mai-Laine Puskar
87 Luiza Fjodorova
87 Servese Alliksaar
87 Vilve Orgla

86 Toivo-Mart Rebane
86 Milda Lindre
86 Hingerina Lammer
86 Helga Rööpson
86 Selma Dikker
85 Ülo Trahv
85 Viivi Eisenberg
85 Leonida Härm
85 Ilme Pleesi
84 Uno Jürisson
84 Maria Adrat
84 Erni Sapp
84 Linda Adelbert
84 Maria Vahtramäe
84 Õile Ilmas
84 Helme Lillo
83 Mare Düüna
82 Hugo Pastimäe
82 Aime Nuhkat

82 Naima-Velaine Soon
82 Karl Ratnik
82 Jekaterina Ivanova
82 Leili Hein
82 Aino Uustalu
82 Juta Tõnisson
82 Laine Saar
82 Ida Šeršnjova
81 Helgi Kask
81 Pekka Ilmari Kiviluoma
81 Milvi Alev
81 Saima Valdma
81 Ruzbay Akhmetov
81 Valentina Koitla
81 Viive Salu
81 Malle Treksler
80 Tõnu Sookaer
80 Ainu Aus
80 Epp Jürgen

80 Rein Koitla
80 Helgi Peuša
79 Liidi Tommingas
79 Anne Pajupuu
79 Rutt Mihkelson
79 Mall Paesüld
79 Silvi Needra
79 Lembit Pau
79 Laine Tamme
79 Svetlana Vdovitšenko
79 Linda Klementa
79 Eevi Pajula
79 Tiit Tanner
78 Milvi Adler
78 Asta Kosk
78 Harri Valk
78 Ellen Poolakese
77 Laine Leepere
77 Liivi Sion

Väike-Aia 5

77 Anu Tamberg
77 Rein Lohu
77 Elvi Joost
76 Maie Soomets
76 Maila Schiff
76 Veljo Lääne
76 Mari-Ann Ruus
76 Evi Saar
76 Linda Laanemets
75 Eha Vessmann
75 Salme Puusepp
75 Anne-Marie Ollino
75 Juhan Aasa
75 Raivo Liitmäe
75 Moonika Brenner
75 Tatjana Zaikina

• LEMMIKLOOMADE OPERATSIOONID
• SUUÕÕNE, HAMMASTE KORRASTAMINE
• HAIGUSTE RAVI JA VAKTSINEERIMISED
• LABORATOORSED UURINGUD
MOBIILNE VÄIKELOOMAKLIINIK SÕIDAB KOHALE
• EMASTE KASSIDE JA KOERTE STERILISEERIMINE
• ISASTE KASSIDE JA KOERTE KASTREERIMINE
• VÄIKSEMATE KASVAJATE OPERATIIVNE EEMALDAMINE
• HAMBAKIVI JA HAIGETE HAMMASTE EEMALDAMINE
• AMBULATOORNE VASTUVÕTT JA VAKTSINEERIMINE
Info ja registreerimine tel 520 9089 ja 3851067
Loomaarst-kirurg Raivo Raja, raivo.raja@mail.ee
Raja veterinaarteenused OÜ

Pansionaat Paide õnnitleb!
89 Kalju- Georg Kull
87 Vilve Orgla
84 Maria Adrat
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Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!



x <ĂĂƐĂĞŐƐĞĚĚŝŐŝůĂŚĞŶĚƵƐĞĚĞƚƚĞǀƁƚƚĞŬŽŶƚŽƌŝƚƂƂƐ;ϯϬƚͿ
ϭϵ͘ŶŽǀ
x ZƵůůŵĂƚĞƌũĂůŝĚĞƐĞŝŶƚĞůĞƉĂŝŐĂůĚĂŵŝƐĞŬŽŽůŝƚƵƐ;ϯϬƚͿ
Ϯϰ͘ͲϮϱ͘ŶŽǀũĂϭ͘ĚĞƚƐ
x dćŝĞŶĚƵƐŬŽŽůŝƚƵƐƚƂƂŬƐƐƵƵƌĞŵĂŽŚƚůŝŬŬƵƐĂƐƚŵĞŐĂ
ŝƐŝŬƵƚĞŐĂ;ϲϬƚͿϮϵ͘ͲϯϬ͘ŶŽǀ͕ϰ͘Ͳϳ͘ĚĞƚƐ
x WƵŚĂƐƚƵƐƚĞĞŶŝŶĚĂũĂƉƁŚŝƚƁĞĚũĂŚŽŽůĚƵƐŬŽƌŝƐƚƵƐ;ϯϬƚͿ
ϭ͘ĚĞƚƐ

Sireliis 01.10.2018
Isabella 11.10.2018

UUED EHITUSALASED KOOLITUSED JUBA TULEVAL AASTAL!
Tule n iteks plaatimist id
ppima!
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OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Soovin osta kiiresti
sõidukorras auto kuni
1500€. Võib olla ülevaatuseta.
Tel 5819 0200
Korstnapühkijapottsepp tuleb
7 päeva nädalas.
Telefon 552 8512.

Matusetalitus mis toob hinge rahu!
Meie büroo leiad Paide, Suur-aia 19

Kõik matusteks vajalik ühe koha pealt
Tel. +372 5800 0906 vastab 24/7
www.hingesaatjad.ee

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

Hubane Jäägri Villa
pakub terviklahendusi

(majutus, toitlustus, vaba aja sisustamine)
nii perekondlike kui ka tööalaste
sündmuste läbiviimiseks:
• SEMINARID • KOOLITUSED
• SÜNNIPÄEVAD • KOKKUTULEKUD
• PULMAD • PEIELAUAD jms
Tel 5885 6955 • info@jaagrivilla.ee
FB/Jäägri Villa • www.jaagrivilla.ee

