lk 3

Paide parimad
eevõed 2018

PAIDE EESTIMAA SÜDA

OKTOOBER 2018
NR 9

lk 3

Volikogu kiitis
heaks Tallinna tänava rekonstrueerimise rahastamise

lk 6

Paide noori ühendab huvi kokanduse vastu

Paide Linnaleht
LINNAVOLIKOGU JA LINNAVALITSUSE INFOLEHT

Paide tänab 2018!
Paide linn annab igal aastal oma sünnipäeva eel välja tänukirju, et tunnustada tublisid linnakodanikke ja sõpru, kes Paide linna ellu ühel või
teisel moel panustanud on. Tänavu sai tunnustuse 23 inimest.
Ain Türner – terviseradade hooldamise ning rattasõitude korraldamise eest
Alyona Tinyakova - vabatahtliku töö eest heategevuslike spordiürituste
korraldamisel
Anneli Nõmmik – aktiivse doonorluse eest (71x)
Avo Tipp – aktiivse doonorluse eest (106x)
Eedi Kõnnusaar – aastatepikkuse ja pühendunud töö eest Roosna- Allikul
Ellen Rosimannus – Saja Tamme pargi rajamise eest
Jaanika Alliksoo – pühendunud töö eest Roosna-Alliku Põhikoolis
Jan Teevet – suure panuse ja julguse eest Paide Teatri loomisel
Lauri Lugu – südamega tehtud töö eest Paide Muusikakooli juhtimisel
Leili Simson – pühendunud töö eest Tarbja Lasteaed- Koolis
Madis Aesma – Paide linna südames hoidmise ja hea sõna eest
Mairon Nugis – südamega tehtud töö eest Purdi külaelu edendamisel
Maive Loorits – vabatahtliku töö eest Paide linna lasteüritustel
Merike Ivanov - Paide Balletistuudioõpilaste eduka esinemise eest Rahvusooperi Estonia lavastuses „Uinuv kaunitar"
Piret Kanne – vabatahtliku töö eest Arvamusfestivalil
Sanna Kondas – Paide Balletistuudio õpilaste eduka esinemise eest Rahvusooperi Estonia lavastuses „Uinuv kaunitar"
Tarmo Põldroo – südamega tehtud töö eest linna kultuuriürituste korraldamisel
Teno Kongi – hea töö eest Paide Muusikakooli sümfoniettorkestri juhtimisel
Triin Siiber – südamega tehtud töö eest Paide Täiskasvanute Keskkoolis
Ulvi Valde – südamega tehtud töö eest sotsiaalvaldkonnas
Valev Väljaots – vabatahtliku töö eest Järvamaa Pärandi sihtkapitali eestvedamisel ning Paide kultuuri-ja spordiellu panustamisel
Virge Võsujalg – vabatahtliku töö eest metsloomade kaitsmisel ja ravimisel
Ülo Kannisto – kontserdi „Vaba Rahva Laul" korraldamise eest

Paide linna
aukodanik
on Mihhail
Feštšin!

P

aide linnavolikogu otsustas
anda Paide linna aukodaniku tiitli linna 727. sünnipäeva puhul hinnatud arstile ja
omavalitsustegelasele Mihhail Feštšinile.
Ukrainas sündinud Feštšin on
töötanud Paides arstina 33 aastat,
sellest 14 Järvamaa haigla vanemarst-kirurgina. Lisaks kirurgioskustele on hinnatud tema oskus
suhelda ja ravida hea sõnaga. Alates 1996. aastast kuulub Mihhail
Feštšin Paide linnavolikokku ning
osaleb linna juhtimises.
Paide linna vapimärgi pälvisid
Thomas Beyard USA sõpruslinnast Westminsterist ning AS Paide Vesi juhatuse liige Jaan Madis.

Lisaks andis linn välja kaks südamemeenet eriliste teenete eest. Need pälvisid linnaruumi eksperimendi arhitekt ja kujundaja Elo Kiivet ning aastatepikkuse doonorluse edendamise eest Paides Regionaalhaigla verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp!

Klõps! Kuigi Paide uue perearstikeskuse seinad on juba püsti,
pandi hoonele 5. oktoobril sümboolne nurgakivi. Ehitab Järvamaa
Haigla, toetab Euroopa Liit ning parema terviseteenuse saavad
kõik Paide linna elanikud. Tervisekeskus valmib 2019. aasta teises pooles.
Foto: Maarit Nõmm

Thomas B. Beyard on Paide linnaga koostööd teinud veidi alla kahekümne aasta, mille jooksul on tema
eestvedamisel ellu viidud mitmeid ühiseid projekte nt
kultuuri- ja ettevõtlusvaldkonnas. Kolmel viimasel aastal on USA-d saanud külastada Paide linna noored lauljad ja tantsijad ning omavalitsusjuhid. Beyard on Paidet tutvustanud Marylandi osariigi militaarjõududele ning on aktiivne sõprussidemete hoidja.

Järvamaa ja kogu Eesti veemajanduse hinnatud spetsialisti Jaan Madise eestvedamisel on maakonnas ja
Paide linnas ellu viidud mitmeid vee- ja kanalisatsiooniprojekte, tagades sellega puhta joogivee tuhandetele
inimestele. 2014. aastal valmis Paides ka kaasaegne reoveepuhasti. Jaan Madis on Viraksaare külavanem ning
ta on kuulunud Paide vallavalitsuse koosseisu.

Fotod: Tiiu Saarist, erakogu

Paide linnavolikogu 20.09.2018 istungi kokkuvõte
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tutvus Tallinna tänava rekonstrueerimisprojektiga
lubas linnavalitsusel sõlmida leping Tallinna tänava rekonstrueerimiseks
otsustas võtta linna investeeringute elluviimiseks laenu kümneks aastaks summas 2,36 miljonit eurot
võttis vastu Paide linna arengukava aastani 2035 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022
määras Paide linna 2018, 2019, 2020 ja 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruannete audiitoriks audiitorbüroo ELSS AS
tunnistas Suur-Aia tn 25 korteriomandite M-2, M-3 ja M-4 kirjaliku
enampakkumise nurjunuks pakkumiste puudumise tõttu. Võõrandas Suur-Aia tn 25 (katastritunnus 56601:006:1040) asuvad järgmised korteriomandid: 2.1. M-2 (kinnistusregistri registrinumber
1399036) alghinnaga 26 650 eurot; M-3 (kinnistusregistri registrinumber 1399136) ja M-4 (kinnistusregistri registrinumber 1399236)
alghinnaga 43 350 eurot.
võõrandas AS-le Paide Vesi tasuta Paide linnale kuuluvad erakinnistutel asuvad avalikes huvides vajalikud tänavavalgustuse taristu objektid
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt projektile „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" rahastamistoetuse taotlemiseks
otsustas garanteerida projekti „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kuni 115 000 eurot aastatel 2018-2020
saatis Paide linna jäätmehoolduseeskirja teisele lugemisele
võttis vastu üksikpuu raiumise tingimused ja korra
võttis vastu koerte ja kasside pidamise eeskirja
kinnitas Paide lemmikloomade registri põhimääruse
saatis Paide linna heakorraeeskirja teisele lugemisele
kinnitas Paide linna kaevetööde eeskirja
võttis vastu Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu
kehtestas Aia tänava ala detailplaneeringu
tunnistas kehtetuks Pärnu tn 60 kinnistu detailplaneeringu
algatas Paide linna üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
muutis Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrust nr 43 „Raske ja sügava
puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord"
muutis Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrust nr 42 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord"
kinnitas Roosna-Alliku Lasteaia Hellik põhimääruse
kinnitas Viisu Lasteaia põhimääruse
kinnitas Paide üldhariduskoolide hoolekogu moodustamise korra ja töökorra
muutis Paide Linnavolikogu 23.11.2017 määrust nr 30 „Paide Linnavalitsuse palgajuhend"
muutis Paide Linnavolikogu 15.03.2018 määrust nr 17 „Paide linna põhimäärus"
omistas Paide linna aukodaniku nimetuse Mihhail Feštšinile
omistas Paide linna vapimärgi Thomas Beyardile ja Jaan Madisele
otsustas võõrandada osa eluruume Roosna-Alliku piirkonnas
palus linnavalitsusel revisjonikomisjoni kontrolli tulemused realiseerida
tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 12 määrust
Linnavolikogu määruste ja otsuste kohta loe lähemalt: paide.ee – Juhtimine - Volikogu

Paide - linn südames
Priit Värk
Paide linnapea

E

smakordselt tähistasime Paide linna sünnipäeva suurema
omavalitsusena, mis on meid
varsti juba ligi aasta kasvatanud nii
sisult kui vormilt. Kui uus Paide on
alles poisike – saab 25. oktoobril
üheaastaseks, siis Paide linnaasulana on üks vanemaid ja väärikaimaid
Eesti linnade seas. 727 aastat vanust
on päris uskumatu, meie argitoimetuste kõrval isegi hoomamatu. Sellest kaugest ajast, mil linn „sündis“,
annavad aimu Vallimäe varemed.
Paide ajalugu on olnud kirev – suurest hiilgusest kuni Ivan Julma vägede poolt linna hävitamiseni.
Tänavu saime sünnipäeva pidada koos endise Roosna-Alliku ja Paide valla piirkondadega, kõigi meie
ligi 40 külaga - see annab meile uut
hingamist ja uusi horisonte. Loomulikult on veel palju, mida saaks paremini teha, kuid suures plaanis oleme ühise omavalitsusena saanud tugevamaks, vaimult suuremaks, meil
on rikkam ajalugu ning paksem kultuurikiht. Uus Paide omavalitsus on
andnud meile hoopis teise mõõtme
nii kaudses kui otseses tähenduses.
Toon vaid mõne üksiku kujundliku näite. Esimesena tuleb meelde
hiljutine Järva Teataja uudispealkiri
„Paide linnas nähti karu“. Mäletate?
Jutt käis konkreetselt Mustla-Nõmme külast - kuid karud pole ainsad,
keda sealkandis nähtud. Harti Paimets on kirjutanud, kuidas seal ku-

nagi asunud kõrts-postijaama on külastanud nii K. E. von Baer kui ka väidetavalt keiser Peeter I.
Või näiteks sel suvel Viisu külas
avati pink pühendatuna Fr. R.
Kreutzwaldile. Kuulus kirjamees ja
haritlane Kreutzwald nimelt veetis
oma ülikooliõpingute ajal suved Viisus, kus elasid tema vanemad ning
kogus seal rahvalaule. Siinkohal tuleb veel meelde Vodja raudteejaam,
millel on oluline koht Eesti filmiajaloos – sest seal toimusid „Valgus
Koordis“ võtted, milles osales ka
tuntuim ooperilaulja Georg Ots.
Selliseid näiteid on mitme raamatu jagu ehk kokkuvõttes on Paide linna külad täis põnevaid avastusi ja leide. Loodan, et need külad
on Paide linna üle sama uhked kui
linn külade üle. Seda et oleme üksteisele lähedasemaks saanud, kinnitas ka Paide sünnipäeva tähistamine keskväljakul südameketis. Roosna-Alliku põhikool oli kohale tulnud täies koosseisus ja samuti tuli
palju lapsi Tarbjalt.
Enamuse jaoks on Paide uhke kodukoht - linn südames, kuid on ka
neid, kes näevad arenguid ja muutusi mustemates toonides. Ja ka nende kriitikas on tõetera, sest meie
suurimaks väljakutseks on elanikkonna vähenemise peatamine ja sihiks on muuta suund kasvuks. Sellekohane statistika on hetkel karm,
aga õiglane. Võrreldes aasta algusega on Paide rahvaarv kaheksa kuuga vähenenud 90 inimese võrra
10 808ni.
Tunnetan samas, mida kinnitab ka kogemus, et üha enam on
hakatud hindama kodukohana
väikelinnu. Seda eelkõige perede
vaatevinklist – märksõnadena on
siin turvalisus ja teenuste lähedus.

Kogen seda tendentsi ka linnavalitsuses, kus mitmed minu uutest
kolleegidest on oma kodulinna tagasi pöördunud noored. Eks ka
linn omalt poolt teinud nii palju,
kui on osanud, et Paidest saaks hea
ja perekeskse elukeskkonnaga linn.
Lõpetuseks on aeg rääkida südamest. Omavalitsuste ühinemine on
heas mõttes sundinud meid endasse vaatama - kes me oleme, mida
head meis peidus on ning kuhu tahame liikuda - teisisõnu mõtestanud lahti oma loo. Selle käigus kogunes hulgaliselt märksõnu - asukoht Eesti keskel, arvajate kohtumispaik, hea elukeskkond ja sportimisvõimalused, vägev kultuurikants
jne. Igaüks teist võiks mõne juurde
nimetada. Mis on aga see üks, mis
meid kõiki ühendab ning kannab
endas kõiki neid nimetatud sõnu ja
fraase? See on süda.
Linn südames – ühtpidi südames kui millegi keskpunktis, teistpidi südames meie sees. Kõik need
märksõnad on meile olulised –
meil on Paide südames, muusika
südames, sport südames, loodus
südames ja seda loetelu võib pikalt
jätkata. Et seda mõtet kanda edasi ka visuaalselt ja et ka teised meid
tähele paneksid, lõimegi kaks eriilmelist logokavandit, mille vahel
said kõik soovijad valida. Mõlemasse kavandisse on kodeeritud
kõik see, millest kirjutasin, Paide
linna DNA. Tänaseks on rahvahääletus läbi ning selgub, milline
neist inimestele enim meeldib.
Tahan lõpetuseks tänada kõiki
inimesi, kes Paide linna oma südames hoiavad, teid on palju! Inimesed südames on meie kõige kallim
vara! Aitäh ka teile, kes te Paide linna sünnipäevanädalal osalesite!

Paidest on saanud teatrilinn!

Paide logokavandid

Siret Pihelgas
Paide Teatri fänn
Abilinnapea

P

aide on saanud omale professionaalse teatri! Vahel on
tunne, et seda peab endale
mitu korda ütlema, enne kui uskuma jääda. Paidel on oma teater nagu ka Viljandil, Rakverel, Pärnul,
Kuressaarel, Tallinnal, Tartul. Meie
teatriinimesed saavad kutseid teatriliidu koolitustele ning etenduste
kava on lülitatud Eesti teatriportaali teater.ee. Rääkimata sellest,
mida teater on juba kunstiliselt
pakkunud - sooloprojekti „Koletis“
näeb veel kahel korral novembris,
teatri avalavastus „Kaitseala“, jõu-

luetendus ja suvelavastus Vargamäel on proovisaalis.
Olen suur teatrisõber alati olnud,
kuid tunnen, et Paide Teater on
mind ka juba jõudnud oma lühikese tegutsemise jooksul kasvatada
ning minust on saanud suuremgi
teatrisõber.
Kõige rohkem rõõmustas mind
viimati see, kui üks kohalik ettevõte võttis nõuks teatrit toetada. „Meil
on sünnipäev, aga kingiraha palume annetada Paide Teatrile,“ umbes
nii seisis sünnipäevakutses. Täiesti
omal initsiatiivil. See on parim kink,
mida kogukonnale anda saab!
Kui teatriloomise ideekene 2016.
aasta Arvamusfestivalil esmakordselt avalikult kõva häälega välja öeldi, vaevalt keegi uskus päriselt, et
see tõeks võiks saada. Ilus unistus,
mille üle võib arutada, aga olgem
ausad, jäägem realistiks…jne. Ainult Estonia peadirektor Aivar Mäe

teadis, et teater tuleb. Ja pani ka
meid sellesse uskuma.
Kahe aasta eest septembris sündis
juba koostööleping linna ning Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli vahel. Üks allkirjastajatest oli toona lavakooli näitlejatudeng
Jan Teevet, kellel oli piisavalt hulljulgust noore teatrimehena siduda end
Kesk-Eesti väikelinna teatriga, mis eksisteeris ainult paberil ilusa unistusena. Kui ta võttis selle riski toona üksinda, siis täna on tema meeskonnas
veel neli (!) noort näitlejat ning produtsent. Loodan, et Paide ja Järvamaa
publik on noorte teatritegijatega juba
tuttavaks saanud, nii laval, poejärjekorras kui muudes olukordades.
Kindlasti leiate nad Paide Muusikaja Teatrimajast. Nad on meie kogukonna osa. Minge teatrisse ka need,
kes seda veel teinud pole, et kõikideni jõuaks tõdemus, et Paide on saanud omale professionaalse teatri!

Paide laenab investeeringuteks 2,3 miljonit eurot

P

aide linnavolikogu andis linnavalitsusele loa võtta kümneks aastaks laenu kuni 2,3
miljonit eurot.
Linnapea Priit Värk põhjendab otsust sellega, et linnal on käsil mitmeid
suuri investeeringuid, kuid projekti-

rahadest ega linna oma rahakotist ainult ei piisa.
"Planeeritud 2,3 miljonist eurosest
laenust 1,2 moodustab Tallinna tänava rekonstrueerimise rahastamine, lisaks põhikooli ehituse ning Mündi
tänava remondi omaosalused," selgi-

tas Värk. "Linna võlakoormus võimaldab laenu võtmist ning kõik kolm
projekti on hetkel meie suurimad
prioriteedid."
Seisuga 31.12.2018 on prognoositav netovõlakoormus Paide linnal
50,7% (ülemmäär 61,0%). Laenuko-

hustuste võtmisel on arvestatud, et
võlakoormus on seaduses kehtestatud ülemmäärast väiksem. „Arvestada tuleb ka sellega, et sel aastal
maksame varasemaid laene tagasi
708 000 euro ulatuses," kommenteeris Värk.

Põhikooli ehitus ning Mündi ja
Tallinna tänavate rekonstrueerimine
maksab kokku ligi 11,5 miljonit eurot, sellest 6,1 tuleb Euroopa Liidu
toetustena läbi erinevate meetmete.
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Paide parimad ettevõtted 2018
Paide parim tööandja 2018 Viking Window AS

nikook, naps, rabarberilimonaad,
erinevad moosid jne.

Ettevõte on palju
panustanud töötajate koolitamisse. Eelneval aastal on ettevõte investeerinud töötajate töötingimuste parandamisse. Töötajatele
on tagatud olmetingimused riietusruumide ja puhkeruumide näol. Ettevõtte toetab oma töötajate osalemist Viking Window klubi tegevuses (sh Paide ja Türi tervisekeskuse
kasutamine – ujumine ja jõusaal,
bowling, talvepäev ja suvine matk/
seiklus). Töötajatele, kes on töötanud
ettevõttes viis ja rohkem aastat,
makstakse korra aastas staažitasu.

Paide parima teeninduskulEttevõtlik tegu 2018 - rahvatuuriga ettevõte 2018 - OÜ
Fatseedera (Juta lilleäri) ja OÜ tantsurühm Loomisel
Ta n t s u r ü h m
Põhjaka mõis
korraldas heatege-

Parim kohalik toode või teenus
2018 - OÜ Põhjaka Kulinaaria
Heast toorainest
kvaliteetsed kodused tooted - leib,
pasteet, šokolaadiküpsised, Napoleo-

Juta lilleäri - alati parim ja värskeim valik lõikelilli, väga originaalsed ja silmapaistvad lillekimbud Juta enda poolt. Juta professionaalsus
ja teenindajate sõbralikkus ning abivalmidus on tähelepanu vääriv, tema kiire reageerimine on märkimisväärne.
OÜ Põhjaka mõis - teenindus on
alati väga meeldiv, külastajal on alati tunned, et ta on oodatud, personal on alati väga heal tasemel (sõbralikud ja abivalmid, soovitused on
ausad). Interjöör, toidud ja inimesed loovad ühtse heaolutunde. Teenindusruumide miljöö on omanäoline ja hubane. Koht on tuntud pea

igale eestlasele ja seda kohta on uhke soovitada ka väljaspool Paidet
tulnud külastajale.

vusliku tantsulise
etenduse tähistamaks oma 5. sünnipäeva ja toetati vähiravifondi Kingitud Elu.

Paide parim ettevõte 2018 AS Eesti Pagar
Hinnati ettevõtte majandusnäitajaid: müügitulu, puhaskasum, tööjõukulud ühe töötaja kohta, investeeringud ning lisandväärtus ühe töötaja
kohta. Hindamise aluseks oli ettevõtte eelmise aasta tegevus ja eelmise aasta majandusaasta aruanne.

Sotsiaalteenuste osutamine Paides alates 1. oktoobrist

A

lates 01. oktoobrist ei tegutse enam Paide Sotsiaaltöökeskust, vaid kõik teenused
lähevad üle Paide linnavalitsusele ja
MTÜ-dele. Muutuse eesmärk on
muuta sotsiaalteenuste taotlemine
ja teenuste osutamine inimestele
lihtsamaks ja selgemaks.

Teenuste jagunemine
Paide linnavalitsuse sotsiaalosakond Pärnu tn 3, Paide linn
• Eakate päevakeskus - sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk
• Linna kaasfinantseerimisel olevate klientide väljaspool isiku kodu osutatava üldhooldusteenuse korraldamine, Paide linna eestkostel olevate täisealiste isikute üle seatud eestkoste korraldamine tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi korraldamine vastavalt
psühhiaatrilise abi seadusele - sotsiaaltöö peaspetsialist Anneli Raap
• Sotsiaaltoetused- sissetulekust
mittesõltuvad toetused, toimetuleku soodustamiseks makstavad toetused, toimetulekutoetus, sotsiaaltransport ja puudega inimese sõiduki parkimiskaardi väljastamine sotsiaaltöö spetsialist Andra Turro
• Koduhoolduse, tugiisiku- ja
isikliku abistaja teenuse korraldamine, võlanõustamisteenuse mää-

ramise korraldamine, täisealise isiku hoolduse ja hooldajatoetuse määramise korraldamine, omasteta isikute matmise korraldamine, toimetulekuraskustes olevate kodanike ja
puuetega inimeste abistamine elamislubade ja isikut tõendavate dokumentide taotlemisel, puuetega inimeste ja nende hooldajate abistamine toetuste ja teenuste algdokumentide vormistamisel ning dokumenti edastamisel ametiasutusse - sotsiaaltöö spetsialist Marit Leppoja
• Toetused, eluruumi tagamise
teenus, varjupaigateenus, sotsiaalmaja Aiavilja 13 - sotsiaaltöö spetsialist Anu Õun
• Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine, vajalikele sotsiaalteenustele suunamine, abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse
hindamine ja lapse abistamiseks
meetmete pakkumine, lahus elava
vanemaga suhtlemise korraldamine, lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö, asendus- ja
järelhooldusteenuse suunamine
ning korraldamine, heategevusliku
abi, pereürituste ja lastelaagrite korraldamine, Paide perekodu - lastekaitse peaspetsialist Annika Nõulik
• Lapse õiguste ja heaolu tagamine, lapsevanemate nõustamine; va-

jalikele sotsiaalteenustele suunamine; abivajavast lapsest teada saamisel viivitamata lapse abivajaduse
hindamine ja lapse abistamiseks
meetmete pakkumine; lahus elava
vanemaga suhtlemise korraldamine; lapsesse puutuvate vaidluste lahendamine ja kohtutöö; õigusrikkujate juhtumimenetluse korraldamine; koolikohustuse täitmise tagamise korraldamine - lastekaitse peaspetsialist Annika Steinberg
• Puudega lapsed ja nende pered,
puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise korraldamine ja hooldajatoetuse määramine, tugiisiku-, lapsehoiuteenuse korraldamine puudega
lapse perele - lastekaitse spetsialist Irene Virkoja

Süda-Eesti Sotsiaalkeskus
• Tööalase rehabilitatsiooni teenus
• Psühholoogiline nõustamine
• Võlanõustamine
• Tugiisikuteenus
• Madala Läve Keskus ehk kahjude vä-

MTÜ Me Hoolime Sinust
• Erihoolekanne

Lisainfo: tel 38 38 600 või paide.ee

P

litsus ehitushanke välja kuulutada
veel käesoleval aastal. Eesmärk on
enne tuleva suve lõppu saada Paide
peatänav rekonstrueeritud," kommenteeris linnapea Priit Värk.
"Tegemist on väga kuluka projek-

TEADE!
• Paide linnavolikogu kehtestas 20.09. 2018 otsusega nr 53 Aia
tänava detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on ca 1,5 ha.
Planeeringus antakse ehitusõigus ja muud tingimused uue, Oja
tänava ehitamiseks, vee- ja kanalisatsioonitrasside ning
tänavavalgustuse rajamiseks. Olemasolevate kruntide piire ei
muudeta, planeeritakse uue tänava ja haljasala krundid.
Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna reoveekogumisala
suurendamiseks ja Paide linna üldplaneeringu muutmiseks (uue
tänava maa-alal maakasutuse juhtotstarbe muutmine elamumaast
transpordimaaks). Vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamisega Paide
linna teehoiukavas on uue tänava ehitamine ette nähtud 2022. a.
• Paide linna Aasa tänava piirkonna detailplaneeringu (planeeringuala

suurus on ca 4,3 ha) avalik väljapanek toimub 26. oktoobrist kuni 25.
novembrini Paide linna kodulehel paide.kovtp.ee/detailplaneeringud ja
tööajal Paide Linnavalitsuses. Detailplaneeringuga kavandatakse
kõikidele kinnistutele juurdepääs avalikult teelt, määratakse ala
liikluskorraldus ja servituudid, tehakse ettepanek Aasa tänava
pikendamiseks kuni Paadi alajaamani. Tänavamaa krunt moodustatakse
reformimata riigimaast, munitsipaalomandis olevast üldmaast
aadressiga Mündi 33 ning väikses ulatuses Aasa 17, Aasa 9 ja Aasa 15
kinnistutest. Planeeringus tehakse ettepanek liita Aasa 4, Aasa 7 j Aasa
9 vahele jääv reformimata riigimaa tükk Aasa 9 kinnistuga.
Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringu
muutmiseks (korterelamute kinnistute maakasutuse juhtotstarbe
muutmine osaliselt transpordimaaks).
Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse kirjalikke arvamusi, siis toimub
väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn
3, II korruse saal) 5. detsembril 2018 kell 17.00.
• Paide Linnavolikogu algatas 20.09 otsusega nr 54 Paide linna

üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise. Planeeringuala hõlmab kogu omavalitsusüksuse, Paide linna
territooriumi. Üldplaneeringu koostamise põhieesmärk on Paide linna kui
omavalitsusüksuse ühise arengu suunamine ja ruumilise arengu
põhimõtete kokkuleppimine. 24.05. 2018 kinnitas Paide Linnavolikogu
otsusega nr 28 Paide linnas kehtivate üldplaneeringute ülevaatuse
tulemused, milles sõnastati esmased uue üldplaneeringu koostamise
eesmärgid, milleks on teede ja tänavate kaitsevööndite ulatuse
korrigeerimine, küla piiride täpsustamine, avalikult kasutatavate
veekogude määramine, tehnovõrkude asukohtade ning neist tulenevate
kitsenduste määramine, projekteerimistingimuste andmise aluseks
olevate tingimuste täpsustamine, teedevõrgu muudatustest tulenevate
mõjude väljaselgitamine ning segakasutusega maa-alade maakasutuse
juhtotstarvete täpsustamine.
Paide linna üldplaneeringu kui strateegilise planeerimisdokumendi
koostamise algataja ja kehtestaja on Paide Linnavolikogu, koostamise
korraldaja ja koostaja Paide Linnavalitsus. Algatamise otsusega saab
tutvuda Paide linna kodulehel paide.kovtp.ee/uldplaneering ja tööajal
Paide Linnavalitsuses.

hendamise teenus (Aiavilja 13)

Volikogu kiitis heaks Tallinna tänava rekonstrueerimise rahastamise
aide linn plaanib rekonstrueerida ühe oma peatänavatest
Tallinna tänava. Volikogu andis linnavalitsusele ka loa sõlmida
ehituseks leping summas 1,7 miljonit eurot.
Rekonstrueerimistööd sisaldavad
sademevee ärajuhtimissüsteemide
rajamist, tänavakatete, haljastuse ja
kergliikusteede rekonstrueerimist,
uue kergliikustee lõigu ja ülekäiguradade valgustuse rajamist ning tänava maa-alale linnamööbli paigaldamist. Tallinna tänav rekonstrueeritakse kogu pikkuses.
"Kuna ehitusprojekt on valmis ja
volikogu heakskiit ka, saab linnava-

3

tiga, kuna ei puuduta ainult sõiduteed,
vaid kogu sealse tänava infrastruktuuri. Seepärast tuleb linnal ehituseks
laenu võtta, millise loa volikogu linnavalitsusele ka andis," lisas Värk.

Paide LV






Tarbja küla avalik mänguväljak sai täiendust

K

evadel süttis Tarbja Külaseltsil
mõte otsida täiendust ja uuendada küla keskel olevat laste
mänguväljakut. Linna maal paikneva
mänguväljaku arenduseks saadi ka
luba. Ootasime kõik põnevusega projektile kinnitust ning täisrahastuse
saades oli rõõm piiritu. Projekti toetas kohaliku omaalgatuse programm
(KOP, Järvamaa Arenduskeskus).
Külarahvas tuli hooga kaasa ning ka
omaosalus sai ruttu kokku. Raha jagus külarahva annetustest veel ka
uue liumäe ja värvide jaoks. Ka liivakasti liiv sai vahetatud tänu vabatahtlikele ja meie piirkonnajuhi Kulno
Kleini abile. Tarbja Külaselts tänab
kõiki vabatahtlikke ja annetajaid - ilma teieta poleks projekt lõpusirgele
jõudnud! Uute toredate tegemisteni!

Signe Roos
Tarbja Külaselts MTÜ
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Paide Hammerbecki põhikooli uudised

Hammerbecki Kool jätkab traditsioone
Vello Talviste
Põhikooli direktor

P

aides Aiavilja tänava koolimajas
tegutseb küll uue nimega kool,
kuid suures osas jätkuvad meil senised toredad tegevused ja traditsioonid.
Seda seetõttu, et Paide Hammerbecki Põhikooli põhimäärus ütleb, et meie kool
on Paide Gümnaasiumi ja tema eelkäijate tegevuse järjepidevuse kandja.
Miks koolil on Hammerbecki nimi? 19. sajandil Paides tegutsenud
pastor Carl Gotthard Hammerbecki suur teene Paidele oli see, et tema eestvedamisel asutati Paides
1835. a esimene eesti õppekeelega
kool ja see asus Pärnu ja Aiavilja tänavate nurgal. Praegu tähistab se-

da kohta linna spordihalli ees olev
mälestuskivi.
Kui Eesti haridusellu tulevad uued
huvitavad ja kasulikud metoodikad, siis
oleme tihti varmad neid kasutama. Viis
aastat tagasi alustasime pilootkoolina
projektis Kuisamisvaba Kool, seda metoodikat koolirahu hoidmiseks rakendame jätkuvalt. Nüüd alustasime pilootkoolina programmis Vaikuseminutid, mille kaudu saavad õpilased ja
õpetajad keskendumist ja enesejuhtimist arendavat uut metoodikat.
Lisaks eelnimetatule liitus meie
kool sel aastal ka riiklikult tunnustuse saanud programmiga „Ettevõtlik
kool“, mis aitab meil eneseanalüüsi
abil kooli õppe-kasvatusprotsessi
uuendada. Üle kümne aasta on meil
järjepidevalt toimunud mahukad loodusainete õpetamist toetavad projektid, sel õppeaastal on toimumas kõikidele klassidele õppekäik ühte loo-

dusõppekeskusse SA Keskkonna-investeeringute Keskus toetusel.
Varmad oleme IT-alaste võimaluste rakendamisel õppetöösse. Näiteks sel
õppeaastal on lisaks õppeplaanilisele
informaatikaõpetusele koolis tegutsemas kaks robootikaringi õpilastele. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on
märganud meie edusamme IT-valdkonnas ja tunnustas meid tiitliga Digitaalselt Aktiivne Kool, hõbetase.
Jätkub ka kooli koostöö Tartu Ülikooliga. Kui eelmisel õppeaastal korraldas TÜ Teaduskool meie õpilastele
seitsmel koolipäeval füüsika õpikoda,
siis nüüd algas 7.-9. klasside õpilastele
kuni kevadeni kestev bioloogia õpikoda. Selle aasta novembri lõpus toimub
meil traditsiooniline kooli 109. sünnipäeva tähistav Oma Kooli Nädal, kus
toimuvad väga toredad teemapäevad,
paremate tunnustusüritus Hammerbecki Gala ning sünnipäevaaktused.

5A klass projektis "Peatu, vaata, veendu!"

5

A klassi inimeseõpetuse tund
toimus ühel päeval Paide tänavatel. Seda seetõttu, et kokku oli
lõimitud Maanteeameti projekt, liikluskasvatus ja väärtuskasvatus. Liiklusõpetaja Kairit Wirth viis tunni läbi koos Malle Nööbi ja Helen Trugiga. Iga grupp sai märgistamiseks 2
ülekäigurada, milleni jõudmiseks tuli kasutada Paide linna kaardi abi. Tee
puhastati ja šabloonide abiga kanti
tänavasillutisele sõnad "Peatu, vaata,
veendu". Kasutati sprayvärvi. Need
sõnad peavad jalakäijatele meelde tuletama, et enne sõiduteele astumist
tuleb jääda seisma ja veenduda tee
ületamise ohutuses. Hea linnarahvas!
Siit teile üleskutse: peatuge, vaadake,
veenduge, enne kui üle tee lähete!

Tööd alustas suurim õpilasesindus

S

eptembris alustas tööd uus
õpilasesindus, sinna kuuluvad
6.-9. klasside klassivanemad
ja teised noored, kokku 40 õpilast.
See on kooli ajaloo suurim arv. Õpilasesinduse presidendiks valiti hääletusel Kenzo Brauer, asepresidendiks Eliise Peržinski, mõlemad 9.
klassist ning olnud õpilasesinduse
tööga seotud mitmeid aastaid.
Põhiliseks prioriteediks on sellel
aastal koostöö ja uue kooli tuleviku
peale mõtlemine. Hammerbecki Põhikool on kool väärika ajaloo ja sama
majaga. Meile on südamelähedased

vanad traditsioonid, mida me ei jäta,
kuid oleme ka uuendusmeelsed ja toome sisse värskeid ettevõtmisi. Oleme
suured sõbrad Hanssoo põhikooliga
ja pakume neile asenduspinda, et õppida ja veeta üks tore aasta. Ootame
juba pikisilmi kokkusaamist nende
vastvalitud õpilasesindusega, et tugevdada kahe kooli koostööd. Loodan, et ka teine kool on rõõmsameelne ja soovib meiega head koostööd
tehes selle aasta veeta.

Kenzo Brauer
Õpilasesinduse president

Kodutütred matkamängul edukad

J

ärva-Jaanis toimus traditsiooniline kodutütarde ja noorkotkaste matkamäng. Nelja tunni jooksul tuli läbida võimalikult palju kontrollpunkte. Seekord startis rajale 17
võistkonda. Meie kooli kodutütarde
võistkonda kuulusid Laura-Lisanna
Nurmsalu, Karola Okas, Greete-Getriin Osolin ja Caroliine Marii Kotova. Tüdrukud olid rajal väga tublid,
läbida jõuti kõik 18 kontrollpunkti ja
tasuks III koht. Palju õnne!

Siiri Sitska
kodutütarde juht

Südamelinnajooksuga südame heaks!
21. septembril osales meie koolipere Südamelinna jooksul. Distants
oli jõukohane ka neile, kes igapäevaselt vähem liiguvad. Boonuseks oli
suurepärane ilm ja olümpiavõitja
Gerd Kanteri toetavad sõnad. Loosi
tahtel võitis meie õpetaja Tiina Kivimäe jalgratta. Kooli parima tule-

Kairit Wirth
liiklusõpetaja

Foto: Ants Leppoja

muse tegi 5B klassi õpilane Arkadi
Burujan ajaga 00:21:18 saavutades
üldarvestuses neljanda koha. Rõõmsa meele ja hea enesetunde saime
kõik sellelt ürituselt kaasa. Aitäh
korraldajatele!

Barbi Valdmann
Eripedagoog

Selgus uue õpilasesinduse koosseis

K
Kokkuvõte suvistest
lugemistest

J

ärvamaa Keskraamatukogu eestvõtmisel toimus Hanssoo Põhikoolis 1.-4. klassidele suvelõpuüritus,
kus Järvamaa muusemi teadusjuht
Ründo Mülts näitas 1939. aastast pärit filmi K. Pätsi nimelisest suvelaagrist. Õpilased said väga hea ülevaate
tollasest laagrielust- olust ja võrdlesid
seda oma laagrikogemustega.
Eveli Kull lasteraamatukogust tegi
kokkuvõtte suvelugemisest, mis sel aastal keskendus eesti kirjanduse lugemisele. Suvelugejaid oli kokku 137, lugemispäevikuid toodi raamatukokku tagasi 97. Meil oli suvelugejaid 61, kes lugesid 462 raamatut. Kõige populaarsemaks oli Leelo Tungla raamat „Kristiina, see keskmine“. Tublim lugeja Carolin Kirs luges kokku 50 erinevat raamatut. Preemiareis viis tublimad Järva-Jaani vanatehnika varjupaika.

Heli Lepp
Järvamaa Keskraamatukogu

Spordinädal
S

pordinädal algas koolipere
osalemisega Südamelinna
jooksul. Stardijoonel olid
kõrvuti kooli 280 õpilast ja õpetajat. Naiste ja meeste arvestuses
ning oma vanuseastmes saavutasid viis meie noort esimese koha:
Raigo Tischler, Janely Allsaar, Sheril Tankler, Aaron Maarend ja Kätliin Saar. Naiste arvestuses ja oma

vanuseastmes saavutas auhinnalise koha kehalise kasvatuse õpetaja
Karin Kitt. Paljud tublid õpetajad
olid oma vanuseastmes esikümnes.
Spordinädala raames oli kõigile õpetajatele üleskutse võtta osa
sammude võistlusest. Igapäevaselt
panid õpetajad kirja, kui palju
samme nad teevad. Ühe päeva lõikes tegi rekordarv samme prant-

suse keele õpetaja Kristina Kiisk –
25 200 sammu. Nädala üldarvestuses oli parim kehalise kasvatuse
õpetaja Annely Põder, kes tegi kokku 135 867 sammu. Keskmiselt astusid kõik õpetajad iga päev üle 11
000 sammu. Üheskoos liikuda on
ainult rõõm!

Marita Kutsar
huvijuht

ooli uue õpilasesinduse valimiseks oli oma kandidatuuri üles seadnud 32 õpilast.
Vestlusvooru tulemusena moodustus 17-liikmeline Hanssoo Põhikooli õpilasesindu koosseisus president
Ragne-Liis Mõttus, asepresident Janely Allsaar, aktiivijuht Meliina Moppel ja protokollija Elis Kraav. Liikmed: Maarja-Marleen Rullinkoff,
Marie Marleen Jaanof, Anastasia
Aleksejeva, Karl Ander Sinijärv, Christen Savisaar, Eliina Smirnova,
Anette Pennert, Sander Soo, Aron
Niinep, Oliver Õun, Maribel Lepik,
Sten Uus ja Keiti Pall.
Õpilasesinduse kõrvale moodustub ka õpilasaktiiv, mis koondab endas noori, kes soovivad aktiivselt
koolivälises tegevuses vabatahtlikult
abistada.

Projekt „Mida tunnen, sellest hoolin“

P

rojekti raames toimus 10
õppekäiku, milles osales
21 klassi 394 õpilasega.
Külastati Puhta Vee Teemapar-

ki ning võeti osa erinevatest aktiivõppeprogrammidest. Projekti finantseerib Keskonnainvesteeringute Keskus keskkon-

nateadlikkuse programmist
5073 euroga.

Kristi Hints
Projekti koordinaator

Foto: erakogu

Paide Linnaleht

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta
paiku Paide Keskväljakut ning pakub silmarõõmu kogu talveaja jooksul.
Kuusk peab olema üle 16 meetri kõrge,
kauni ühtlase võraga ja kasvama transpordile ligipääsetavas kohas.
Sobiva puu omanikel palume ühendust
võtta e-posti aadressil:
rein.sainas@paide.ee või helistada
tel 5307 0664, 383 8642, 383 8600

EELK Anna kirik
Oktoobrikuu jumalateenistused
18.10 kell 18.00 Lastetund Tarbja koolis
(pühapäevakool). Oodatud on lapsed vanuses 7-15. Juhendaja Tiit Lastik (Anna
EELK), info 522 3165 (Signe)
28.10 kell 14.00
Jumalateenistus armulauaga
02.11 kell 19.00 Kontsert-palvus hingemuusikaga. Esineb Järva-Jaani segakoor

Kultuurisündmused
16.10 kell 1010.30 Toidulisandite müük
19.10 kell 20 Tigran Gevorkjan stand
up etendus “Paides”. Pilet 8/10€
20.10 kell 19 Lõõtsavägilased plaadi
„#Kolmaz“ esitluskontserdid. Mängivad kolm noort lõõtsameest KarksiNuia Muusikakoolist: Andres Eelmaa
(18), Rasmus Kadaja (16) ja Tobias Tae
(14) ja neile lisaks ansambli juhendaja
Margus Põldsepp. Rahva- ja pärimusmuusika. Müügil CD-d. Pilet 13-15.90
24.10 kell 19 Rakvere Teater „Lendas üle käopesa“. Pilet 13/15€
27.10 kell 15 Eesti Akadeemilise
Meeskoori 60-nda juubeli kontsert,
kammersaalis
27.10 kell 19 Seltskonnatantsuõhtu ansambliga Black & White kammersaalis. Pilet eelmüügist 5€, samal päeval 8€
28.10 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu
30.10 kell 10.30-15 Doonoripäev
31.10 kell 10 Rahvusooper Estonia Paides. „Kontsert kõige pisematele“. Pilet 4€
31.10 kell 13 ja kell 18 Rahvusooper Estonia Paides. Lastemuusikal „Karlsson
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katuselt“. Pilet 20-27€, sülepilet 4€, eelkooliealine, õpilane ja õpetaja 50%,
Partnerkaardiga kuni 2 piletit 10%, Tooliklubile 20% soodsam. Soovituslik vanus: 7+. Kestus 2 t 45 min, üks vaheaeg
03.11 kell 18 Rein Rannapi kontsertetendus „Hingelinnud“
09.11 kell 19 Kontsert „The Russian Song“
- vokaalansambel Minsk. Piletid 10/12€
09.11-10.11 kell 19 Paide Teater „Koletis“. Piletid 11-15€, toetajapilet 25€
10.11 kell 10-16 Novembrilaat
16.11-17.11 Järvamaa mess
18.11 kell 11 Lastehommik – Hull
teadlane. Pilet 3,50€
21.11-22.11 kell 19 Paide Teatri avalavastus „Kaitseala“. Laval Ursel Tilk, Johannes Richard Sepping, Joosep Uus, Kirill
Havanski ja Grete Jürgenson (Rakvere
Teater.) Pilet 11/toetajapilet 25€
23.11 kell 19 Kontsert sarjast „ERSO 100 kontserti“
24.11 kell 19 Muusika Eestimaale sarjast
kontsert Latvian Voices. Piletid 8/10€

Sargvere mõis
18.10 kell 19:00 mõisakino filmiga „Võta või jäta“. Draama, pikkus 1h 42 min.
Pilet 5€. Võta või jäta on lugu Eriku pikast, keerulisest ja kohati koomilisest

isaks kasvamise teekonnast. Lugu, mille käigus tavalisest eesti mehest saab igapäevaelu kangelane, Superman, kes on
oma isaduse eest valmis küünte ja hammastega võitlema. Mis teeb isast isa?
Osades: Reimo Sagor, Nora Altrov,
Emily Viikman, Liis Lass, Adeele Sepp,
Epp Eespäev, Andres Mähar, Egon Nuter, Mait Malmsten. Film valmis Eesti
Vabariigi 100. sünnipäevaks.
25.10 kell 19:00 mõisakino dokumentaalfilmiga "Tuulte tahutud
maa". Pikkus 1h 02 min. Pilet 4€
Joosep Matjuse eepiline loodusfilm
teeb kummarduse Eesti loodusele, loodusele mis on meie visiitkaardiks. Film
on osa Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud filmiprogrammist.
02.11 kell 14.00 Muusikute fond PLMF
hingedepäeva kontsert. Esinevad Virgo Veldi (saksofon) ja Ralf Taal (klaver). Tasuta!

Roosna-Alliku
28.10 kell 16.00 Jalmar Vabarna
kontsert, rahvamajas

Anna Vaba Aja Maja
03.11 kell 15.00 animafilm „Coco“,
meisterdamine ja pannkookide küpsetamine. Info: 522 3165

31.10 kell 10 Kontsert
kõige pisematele“
31.10 kell 13 ja kell 18
Lastemuusikal „Karlsson
katuselt“
19.01 kell 19.00 Ooper
„Pilvede värvid“
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GLAMUURNE AASTALÕPUPIDU

TÄHESÄRA

www.pamt.ee

Paide linnavalitsus
otsib jõulukuuske!

OKTOOBER 2018

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
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Kuidas Järva maanaised Peipsiveerel käisid
J
ärva maanaistel on saanud heaks
tavaks sõita külla teise piirkonna
maanaistele. Oleme käinud Mulgi-, Ida-Viru maanaiste toimetamisi
vaatamas, selle aasta suvelõpureis viis
meid Peipsiveere Vara Maanaiste Seltsiga kohtuma. Vara mõisapargi Loodusmajas võttis meid vastu kohalik
abivallavanem Väino Kivirüüt. Käisime ka vanavanemate päevale pühendatud kontserdil, kus laulsid noored
talendid Mikk Kaasik ja Kaspar Kiisk.

Varnjas külastasime palvelat, sõitsime läbi pika ja kitsa Kasepää külatänava, kust ostsime ka sibulaid. Muinasjutuline renoveeritud Alatskivi
loss võttis meid vastu oma stoilise rahu ja väärikusega. Juhan Liivi hauakivile aga viisime lillekorvi tänutäheks tema loomingu eest. Täname
Rein Keremit, bussijuhti Andres Kiigemägi ning fotograafi Peetrit!
Järva maanaiste nimel
Aime Kallandi

Mänguline laupäev Annas

Paide noori ühendab huvi kokanduse vastu

S

P

eptembri viimasel laupäeval kogunesid Anna Vaba
Aja Majja vahvad ja toredad inimesed, et üheskoos
lauamänge mängida. Soovijad
said ka Xboxi kaudu laulda ja
tantsida, mängida piljardit ja
lauatennist. Meie meeskonnal
on hea meel, et majaga tuli tutvuma ja võimalusi avastama nii
palju inimesi. Kohale oli tuldud

nii Paidest, Tarbjalt, Tallinna
külje alt kui ka kohalike seast.
Korraldame kindlasti veel
ühisüritusi ja ootame kõiki tagasi. Mängida ja käelisi tegevusi saab noortetoas harrastada
aga iganädalaselt ja ära kedagi
ei aeta. Tere tulemast!

Signe Roos
Anna Vaba Aja Maja

Eakate päevakeskuse oktoobrikuu päevakava
15.10 kl 10.00 Ansambel Leelo lauluproov
16.10 kl 10.00 Võimlemine, kl 11.00 Toolivõimlemine
17.10 kl 9.00 Tervisepäev, medõde Katrin Kõrboja vastuvõtt
18.10 kl 10.00 Võimlemine, kl 11.00 Toolivõimlemine
19.10 Käsitöö. Kaartide meisterdamine sügislehtedega päevakeskusele. Kasutame
kuivatatud sügislehti, liimi, markerit.
23.10 kl 10.00 Võimlemine, kl 11.00 Toolivõimlemine, kl 12.00 Ettevalmistused sünnipäevapeoks
24.10 kl 10.00 Ansambel Leelo lauluproov, kl 11.00 Sünnipäevade tähistamine!
25.10 kl 10.00 Võimlemine, kl 11.00 Toolivõimlemine
26.10 kl 10.00 Ettevalmistused Haabersti Päevakeskuse vastuvõtuks. Käsitöö näituse ülespanek jms.
29.10 kl 10.00. Ansambel Leelo lauluproov. Haabersti päevakeskus külaliste vastuvõtt
30.10 kl 10.00 Võimlemine, kl 11.00 Toolivõimlemine
31.10 Kohviku päev. Kl 11.30 Külastame Paide Muusika –ja Teatrimaja kohvikut. Soovijad einestavad päevapraega, mis maksab 3.50 eur. Kooki ja kohvi tellib igaüks ise
kohapeal. Registreerimine ja tasumine tegevusjuhendaja Ülle juures. Ootame teid
kohviku ukse juures õues, Pärnu tänava poolses küljes!

September Viisu lasteaias

V

iisu lasteaial oli põnev
õppeaasta algus. Õppeaastat alustasime laulu ja
mänguga ning said lapsed uudistada põnevat nukumajade näitust
Järvmaa muuseumis. Lapsed said
mürada ka mänguväljakul ja vaadata parte Paide tehisjärvel. Sügise võtsime vastu üheskoos Tarbja
lasteaiaga mängides erinevaid
mänge ja nautides sügisesi puu-

vilju. Käisime ka Tarbja järve ääres sügist otsimas. Samuti võtsime sel aastal osa Paide linna sünnipäevast. Osalesime lastega südameketis ning maiustasime
kringliga. Lastele meeldis see
päev väga. Toredaid tegemisi jätkus ka meie oma majas ja õuealal.

Aivi Lepp
Viisu lasteaia direktor

aide noortekeskus tegutseb juba mitmendat kuud ühise asutusena. PANK-i struktuuri
kuuluvad alates aprillist noortetoad
Annas, Tarbjal, Roosna Allikul ja
Sargveres, lisaks Paide maja. Muutused suurelt ehk välja ei paista, ometigi neid on ja plaanegi tekib üha
juurde. Üks oluline muudatus on ruumide jagamine kooliga. Tõsi ta on, et
sünnipäevadeks lastetuba hetkel kasutada ei saa ja spordisaalgi pole igal
ajal noortekeskuse päralt. Siiski oleme siin valmis lahendusi pakkuma ja
kel soovi, saab ikka noortekeskuses
tähtpäevi pidada.
Sisulistele ideele annavad hoogu
meie uued töötajad: Kerli Väisanen
Roosna- Alliku noortetoas, noortejuht Piret Ranne, noorsootöötaja
Maarja Okas ja Gruusiast pärit vabatahtlik Gio Lai 33 majas.
Mõtlesime, milline tegevus meie
noortetubasid ja noori kõige rohkem
ühendab? Grete Saviste Tarbja noortetoast ütleb, et hetkel kõige enam ühine huvi kokanduse vastu. Kokandusring toimub nii Paides, Annas, Roosna-Allikul kui ka Tarbjal. Noored saavad ise süüa teha, omandavad erinevaid nippe ning õpivad kasutama uusi söögitegemise abivahendeid ja põnevaid toiduaineid. Uskuge või mitte,
aga lapsed söövad rõõmuga ka toite,
mille seest leiab sibulat, küüslauku, su-

Huviringid:

Tarbja noortetoa kokandusringis on valmimas suvikõrvitsa ja
kanaga pastaroog. Foto: erakogu
vikõrvitsat, kaalikat, peeti, tšillit ja
isegi karulauku. Kokandusringid toimuvad vähemalt kahel korral kuus.
Annas ja Paides saab kokata iga nädal.
Peamiselt saavad huviringid teoks tänu riigi täiendavale toetusele huvihariduse rahastamisel. „Eriti põnev on,
et Gruusiast ja Prantsusmaalt on tulnud vabatahtlikud terveks aastaks, kes
on meeleldi nõus meie noortele oma
rahvuskööke tutvustama. Peagi on
oodata ka vastavaid kultuuriõhtud,
kuhu on oodatud nii noored ise, kui
ka lapsevanemad ja teised huvilised“,
ütleb Grete Saviste.
Noortekeskuses ja -tubades tegutsevad juba varem tuttavad, samuti uued
huviringid ning koolivaheajadki saa-

Paide:
Automudelism – juhendaja Tarmo Alt
Parkuur – juhendaja Märt Madison
Näitering – juhendaja Piret Ranne
Kokandus – juhendaja Piret Ranne. Kaasa
teevad kutsekooli õpilased ja vabatahtlikud.
Roosna Alliku:
Keraamika, crapbooking, kokandus, kandle- ja foklooriõpituba.
Täpsem info noortetoast või noorsotöötaja Kerli tel 5630 2235
Anna noortetuba: kokandusring – noorsootöötaja Kaja tel 5344 6451
Tarbja noortetuba: kokandusring – noorsootöötaja Grete tel 5304 7881
vad põnevate tegevustega täidetud. Lisaks soovime sel hooajal rohkem tähelepanu pöörata mobiilsele noorsootööle, et liikuda noortetubade vahel pakkudest erinevaid tegevusi. Näiteks on
plaanis oktoobri koolivaheaega veeta
nii Sargvere mõisapargis, kui kutsuda
piirkonna noori ühistegevustesse Paidesse. Soovi korral on võimalus mängida juhendaja käe all lauatennist ja piljardit ning osaleda keeleõppe tundides.
Oma osalemissoovidest anna teada
ning täpsemat infot ringitegevuse ja
sündmuste kohta saab ikka noortekeskusest ja meie Facebooki lehelt.

Reima Nõmmik
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja

Järvamaa Kutsehariduskeskus täienduskoolituste lainel

J

ärvamaa Kutsehariduskeskusest
on kujunemas Kesk-Eesti korstnapühkijate koolitus- ja eksamikeskus ning aina rohkem on liikvel
korstnapühkija mundris ametimehi.
Säreveres toimub juba kolmandat
hooaega korstnapühkijate koolitusi
ja eksameid, kus koolitajateks on oma
eriala gurud: Koit Koppel, Pepe Sussen ja Margo Lempu. See kõik on toimunud tänu koostööle Eesti Tuletõrjeliiduga. Kuigi korstnapühkijatel on
sügis kibekiire hooaeg, alustas sellest
hoolimata septembris õppetööd uus
koolitusgrupp. Juba kevadel aga alustas tase 3 elukutse omandamist 16
meest, kes suvel sooritasid meistrite
juures kohustusliku praktika ja järgmise sammuna ootab neid ees 25. oktoobril toimuv korstnapühkija kutseeksam.
Septembris toimus tervislike aedviljatoitude valmistamise praktiline
koolitus. Järjest rohkem räägitakse
tervislikust toitumisest ja tasakaalustatud menüüst ja see tõi täiskasvanud
õppijad kooli sooviga osata valmistada tervislikke toitusid. Koolitusel õpiti, kuidas muuta aedviljad meeldivaks
ja atraktiivseks. Kõige suuremaks üllatajaks olid porgandikissell ning eri-

nevad juurviljasufleed. Septembris
algasid veel mitmed teised toiduvalmistamise koolitused: soolaste ja magusate suupistete valmistamine ning
erinevate hoidiste valmistamine.
Oktoobris alustame Vahemeremaade rahvustoitude valmistamise
koolitusega.
Toiduvalmistamise koolitused
kogusid hoogu juba kevadel. Siis õpiti valmistama erinevaid magustoite,
saadi ka häid näpunäiteid, kuidas nt
kisselli maitsvamalt keeta. Lasteaedade kokad olid õnnelikud, sest lapsed söövad nüüd kisselli varasemast
meelsamini.
Abikoka kursusel õpiti „potitades“
süüa tegema. Ehk siis tööle asudes oskab kokk valmistada ühte praadi või
portsu. Hiina köögist tuntud kevadrullid ja Vene köögist pärit seljanka
sai kõigil osalejail läbi proovitud.
Catering-teeninduse korraldamise koolitus toimus juba neljandat korda ja lõppes traditsiooniliselt piduli-

ku vastuvõtuga Särevere mõisas. Kursuse jooksul saadi teada, kuidas algusest lõpuni planeerida catering-teenindust. Catering-teenindus on väga
laiapõhjaline - alustades sündmuse
planeerimisest, kalkulatsiooni ja menüü koostamisest, lisaks veel vahepealsed tööd lilleseadete, lauakatmise ja roogade valmistamisega, lõpetades toitude transpordiga sihtkohta
ning korrastus-ja järeltöödega.
Raamatupidamisalastel täienduskoolitustel omandatakse praktilised
oskused ettevõtte finantsjuhtimise ja
majandusarvestuse valdkonnas tegutsemiseks. Septembris toimunud
raamatupidamise koolitusel saadi aimu algteadmistest ja jagati praktilisi
näpunäiteid edaspidise töö teostamiseks. Raamatupidamine võib kõrvalseisjale tunduda kuiv ja tüütu, aga sellegipoolest kujunesid õpingud lõbusaks. Mitmed õppijad jätkavad õpinguid veel raamatupidamisprogrammi praktilisel koolitusel. Majandustarkvara Merit Aktiva lihtsustab oluliselt majandustehingute kajastamist
ning annab võimaluse minna üle paberivabale raamatupidamisele.
Tule sinagi õppima!

Paide Linnaleht

Aadressandmete
korrastamine

P

aide linnas on arvestatav hulk elanikke, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on vaid linna täpsusega Paide linn ning neil puudub täpsem aadress (eluruumi täpsusega). Uue rahvastikuregistri seaduse kohaselt kaotavad enne seaduse jõustumist
ruumi omaniku nõudmisel tekkinud kohaliku omavalitsuse, linnaosa või asustusüksuse täpsusega (edaspidi KOV täpsus) elukoha aadressid kehtivuse 1. jaanuaril 2019. Eluruumi täpsusega aadress
on eelduseks kõikidele teenustel näiteks
lastetoetuste ja pensioni saamisel, juhiloa ja ID-kaardi taotlemisel jne. Kuna elukoha andmete kehtivuse lõppemine rahvastikuregistris toob inimesele kaasa ebameeldivaid tagajärgi (kaob lastetoetus,
juhiluba ei saa taotleda jne), on väga oluline korrastada aadressandmed rahvastikuregistris enne uue aasta saabumist.
Aadressandmed saate korrastada
elukohateate esitamisega. Isikul on kohustus ka püsivalt välisriiki elama asumisel esitada välisriigis püsiva elukoha
andmete registreerimise taotlus. Elukohateate saab isik esitada enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning teiste temaga koos elavate täisealiste isikute (nende allkiri elukohateatel nõutav)
kohta. Alaealise lapse elukoha registreerimisel tuleb esitada ka teise hooldusõigusliku vanema nõusolek. Kui te ise ei
ole eluruumi omanik, siis on vajalik eluruumi omaniku nõusolek. Kui lisate
avaldusele koopia üürilepingust, siis ei
ole eraldi omaniku nõusolekut vaja.
Elukoha andmed saate esitada enda
elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele. Kui elate Paides siis järgmiselt:
1) e-elukohateatega riigiportaalis
www.eesti.ee lehel;
2) saates elukohateate paberil allkirjastatult postiga Keskväljak 14, 72711, Paide linn, Paide linn, Järva maakond (palun lisage juurde ID-kaardist koopia);
3) saates elukohateate digitaalallkirjaga paide@paide.ee;
4) tulles isiklikult kohale Paide
raekotta Keskväljak 14, Paide linn.
Küsimuste tekkimisel palume ühendust võtta rahvastikutoimingute spetsialistiga Kristina Lill, tel 383 8603, epost kristina.lill@paide.ee või linnasekretäriga Nellika Valder, tel 383 8624,
e-post nellika.valder@paide.ee.
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September oli
põnev spordikuu
L
iikumisharrastajatel oli võimalus
end proovile panna kolmel võistlusel: Matsimäe rattarallil, Südamelinna jooksul ja Türi-Paide sügistriatlonil ning osaleda treeningpäeval.
13. Matsimäe rattaralli kolmel distantsil osales kokku 70 ratturit ja kaks
kõndijat. 9 km läbisid kõige kiiremini
Karolina Kull Rakkest (20.18,63) ja
Greg-Emil Pärn Põltsamaalt (20.21,23).
21 km distantsil olid võidukad Tartu
võistlejad Arne Rehi (37.44,84) ja Maila Rehi (41.40,01). Eelkooliealistele toimunud minisõidus olid kõik võitjad.
Esmakordselt toimunud Südamelinna jooks oli kingitus nii Paide linnale
kui avalöök Järvamaa spordinädalale. 5
km distantsi läbis joostes või kõndides
623 spordisõpra. Kiireimal meesvõistlejal Martin Adusool kulus raja läbimiseks 17.35 min ja naiste kiireimal Kristi Kõllil 21.19. Võistlejaid autasustas ja
jagas soovijatele autogramme Spordinädala patroon Gerd Kanter.
9. Türi-Paide sügistriatlonil tuli läbida 300 m ujudes, 12,8 km rattal ja 2
km joostes, osales 34 individuaalvõistlejat ja 9 võistkonda. Kiireim meesvõistleja oli Tabasalu Triatloniklubi
esindaja Urmo Utar ajaga 32.28. Naiste üldarvestuses oli kiireim Birgit
Rõõm Tartu ujumisklubist ajaga 38.23.

Paide linnastaadion

20.10 kell 13:00 Premium liiga: Pai-

Võistkondlikus arvestuse tuli igal liikmel läbida üks ala. Meeskondade arvestuses võitis koerukate Tiim Best ajaga 29.31. Naiskondade arvestuse olid
parimad Paide ujumisklubi veteranid:
Marin Merisalu, Kerrit Hansen, Mariliis Merisalu ajaga 37.54.
Liikumistervise innovatsiooni klaster SportEST korraldas E-Piim spordihallis treeningpäeva, kus kõigil huvilistel oli võimalik osa saada loengust “Kuidas geenid mõjutavad meie kehalist aktiivsust ja kehakaalu?” ning osaleda
zumbas, lihastreeningul, venita-ja-lõdvestu treeningul.
Sügis on hea aeg uute sportlike eesmärkide seadmiseks ja regulaarsete treeningute alustamiseks. Leia omale sobiv
liikumisviis – liitu treeninggrupiga või
treeni individuaalselt - meie spordirajatistes on loodud tingimused erinevate spordialade harrastamiseks.
Paide Spordikeskuse kodulehelt saad
infot treeningute tunniplaanide ja treeningpaikade kohta, võistluskalendrist
leiad üritused nii osalemiseks kui kaasa elamiseks. Paide Linnameeskonna
Premium liiga hooaeg lõpeb novembris
ja Paide Viking Window korvpallimeeskond alustab Saku I liiga mängudega
oktoobris. Fännid, olge kohal!
Sportlike kohtumisteni!

Koerte ja kasside vaktsineerimine Paides

V

astavalt tauditõrje seadusele on
koerte ja kasside omanikud kohustatud oma hoolealuseid
vaktsineerima marutaudi vastu. Marutaudi monovaktsiin ja süstal on loomaomanikule tasuta. Kompleksvaktsiiniga süstimine on tasuline.

Vaktsineerimise ajagraafik
Laupäeval, 20. oktoobril
9.001- Sargvere küla parklas
9.20 – Suurpalu küla sissesõidu teeots
9.40 - Pikalepiku
10.00 - Mäeküla kaupluse parkimisplatsil
10.20 - Valgma küla bussipeatus
10.45 - Seinapalu küla postipeatus

11.00 - Mündi töökoja ees
11.15 - Kriilevälja küla bussipeatus
13.00 - Tarbja kaupluse parklas
13.20 - Eivere mõisa bussipeatus
13.40 - Pikaküla keskus
14.00 - Anna kaupluse ees
14.30 - Ussisoo, Muhu talus
16.00 - Viraksaare küla alguses

Paide linna kunstmurustaadion

20.10 kell 18:00 U16 Esiliiga: Paide Linnameeskond (03) - FC Nõmme
United (03)

19.10 kell 20.15 Korvpalli Saku 1. liiga: Paide Viking Window - Tartu
Kalev/Estiko

23.10 kell 10:00 Võrkpalli U16 Jõud'i MV (P)
3.11 kell 10:00 Paide Võrkpalliklubi
Sügisturniir

4.11 kell 11:00 Korvpalli P Mikro I
etapp

6.11 kell 10:00 Järvamaa koolide
4.-5. kl rahvastepalli KV (EKSL)
9.11 kell 18:00 Paide Hammerbecki Põhikooli isadepäev
10.11 kell 11:00 KK7 isadepäev
14.11 kell 10.00 Järvamaa 3x3 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
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 linna ujula

27.10 ja 17.11 kell 12:00 Järvamaa lahtised ujumise seeriavõistlused

Pühapäeval, 21. oktoobril

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

kell 10.00 - 12.00 Paide Muusika- ja Teatrimaja parklas

Paide linna võimla

Raivo Raja, tel 52 09 089
Paide linna volitatud veterinaararst
1
Orienteeruv kellaaeg

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

NOVEMBER

15
Sargvere mõis

2

KELL 14.00

HINGEDEPÄEVA
KONTSERT
VIRGO VELDI SAKSOFON
RALF TAAL KLAVER
Kavas kaunis klassika

VA B A
S I S S E PÄ Ä S

W W W. P L M F. E E

de Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus
21.10 kell 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Pärnu Jalgpalliklubi
28.10 kell 12:00 II.W/S liiga: Paide LM III - FC Kuressaare II
3.11 kell 13:00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Lasnamäe FC
Ajax
4.11 kell 17:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - JK Tallinna Kalev
10.11 kell 13:00 Premium liiga: Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik
11.11 kell 13.00 Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Kohtla-Järve
JK Järve

27.-28.10 kell 10:00 Twisteri talveturniir trampoliinihüpetes

OKTOOBER 2018

8

Paide Linnaleht

Õnnitleme oktoobrikuu sünnipäevalapsi!
96 Linda Ehmann
94 Maria Krõlova
94 Erika Komendant
92 Ellen Tamm
90 Eldur Mändla
90 Nelly Seks
90 Erna Nurklik
89 Erna Vestrik
89 Saima Maimann
89 Zinaida Akhmetova
88 Helvi Adler
88 Ada Aavik
87 Vello Vilismäe
87 Arved Tähtmäe
86 Aime Känna
86 Verooli Puu
86 Saale Treier
85 Leida Muhu
85 Arno Grünthal
85 Helje Vestung
85 Ilona Otti
85 Eino Muru
84 Ellen Nurk

84 Tõnu Vaarma
84 Miralda-Aurelie Kaljund
84 Tamara Glushkova
84 Milvi Voltri
83 Valentina Mahmastol
83 Maimu Orgo
83 Valve Gross
83 Liina Reismann
83 Peeter Paesüld
83 Selma Meikup
83 Aime-Liis Sääsk
83 Endla Roosmaa
83 Saimi Kõrgjärv
82 Heljo Treier
82 Helve Altdorf
82 Helju Mägi
82 Grigori Švets
82 Valve Krümann
82 Leonora Veiler
82 Jaan Rothberg
82 Tiina Hallap
82 Margarita Jegorova
81 Urve Paris

81 Asta Kööp
81 Evi Plinker
81 Vaike Pääsuke
81 Mare Küün
81 Ilsa Jaansoo
81 Valentina Veys
80 Else Kivilaid
80 Ally Allevi
80 Kalju Kleinberg
80 Ants Aare
80 Leo Schkiperov
80 Leili Toomeste
79 Elmu Orav
79 Ilme Rattur
79 Elvi Kase
79 Aime Kozlova
79 Aavo Hinrikus
79 Linda Eslas
79 Ivy Arak
79 Enno Vahesalu
78 Liivi Pärn
78 Maire Kasekamp
78 Senni Mägi

78 Zoja Dmitrijeva
78 Peet Joost
78 Rein Peeterson
77 Helgi Sõmera
77 Tiiu Ree
77 Juhan Imsi
77 Milvi Ehamets
77 Mare Tanner
77 Inge Relvik
77 Rein Rood
77 Maret Reisalu
77 Niina Gorbõljova
76 Arved Mäe
76 Milvi Pajumets
76 Tamara Klousen
76 Antonina Kuldkepp
76 Ilmar Mihkelev
76 Tiit Kull
75 Juta-Veroonika Vau
75 Maimu Grupmann
75 Endel Kask
75 Eevi Maasik
75 Aita Kruusement

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

Korstnapühkija-pottsepp tuleb
7 päeva nädalas. Telefon 552 8512
FEKAALIVEDU
VÄLIKÄIMLATE RENT
tel. +372 452 2002
e-mail:agri@speq.ee
www.fekaaliabi.ee

Palju õnne
noorimatele
linnakodanikele!
Heleriin 04.09.2018
Karel 05.09.2018
Timor 05.09.2018
Marko 10.09.2018
Helery 11.09.2018
Reimo 11.09.2018
Rahel 17.09.2018
Otto 19.09.2018
Andero 19.09.2018
Daniel Gustav 22.09.2018
Lumi 24.09.2018
Krisette 01.10.2018

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

Soovin osta kiiresti sõidukorras
auto kuni 1500€. Võib olla
ülevaatuseta. Tel 5819 0200

