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Konkursi “Jõulumeeleolu” tulemused
Paide linna heakorrakonkursi “Jõulumeeleolu” parimad 2017
 Vaateakende kategoorias: Pikk tn 2 hoones asuva kaupluse „Opium” vaateaken
 Pereelamute kategoorias on kolm võitjat:
Mäo külas asuv Nunnu kinnistu, Paide
linnas asuv Lai 41 kinnistu ja Roosna-Alliku alevikus asuv Järve tee 4 kinnistu
 Rida- ja korterelamute kategoorias: Paide

palju. “Sel korral oli ringi sõitmist kõvasti
rohkem kui seni, kuna vaatasime üle ka külade ilusad kodud. Hajaasustuses hakkavad
jõulutuled rohkemgi silma ning tekitavad
sooja ja turvalise tunde. Täname kõiki, kes
meile kaunitest kodudest teada andsid, ning
kutsun üles järgmisel aastal olema veelgi akAbilinnapea Siret Piheglase sõnul oli avas- tiivsem,” sõnas Pihelgas.
tamisrõõmu ning kaunistatud kodusid väga
linnas asuv Tiigi tn 19 ridaelamu
 Asutuste ja ettevõtete kategoorias: Kastani tn 6 kinnistul asuv PAIde lasteaia Kullapai maja
Eripreemia pälvib Luha tn 1 kinnistu omanik
pühendumusega kaunistatud kodu eest.

Valmis uue põhikoolihoone
ehitusprojekt
Linnavalitsusel on valminud Paide uue
põhikooli hoone ehitusprojekt. Projekti
kogu hõlmatav territoorium on ligi kaks
hektarit, uus hoone on mahus ligi 4400m2.
Energiasäästlik koolimaja tuleb ringikujuline ja kahekorruseline, küttena kasutatakse maa- ning vajadusel ka kaugkütet,
katusele paigaldatakse projekti järgi päikesepaneelid.
Lisaks kooliruumidele näeb projekt
õuealale ette lauatenniselaudu, rulaparki,
jalgrattaparklat, väliõppeklassi, malemänguplatsi ning võrkpüramiidi.
Linnapea Priit Värk tunneb heameelt, et
tulevase Hillar Hanssoo nimelise põhikooli üldilmesse tuleb palju viiteid ka malemängule. „Teatavasti oli Hillar Hanssoo
Paide 3. keskkoolis ja Paide Ühisgümnaasiumis lisaks direktori ametile hiljem ka
pikaaegne maleõpetaja. Seepärast tuleb

koolimajja maleteemaline sein ja sisehoovi tänavamale ning kujunduses kasutatakse ka muid selle lauamänguga seotud
elemente.”
Hoone ehituseks läheb plaanide kohaselt
kevadel. „Hetkel on koolihoone ehitusprojekt ekspertiisis ning kui kõik läheb
planeeritult, siis pärast viimast koolikella
kevadsuvel hakkab vana hoone lammutamine ning uue ehitus. Projekti järgi saame
Paide linnale nullenergiaga ning kaasaegse
õpikeskkonnaga koolihoone,” sõnas Värk.
Ehitusprojekti koostas Projekt O2 OÜ, mis
on teinud muu hulgas ka Järvamaa Kutsehariduskeskuse ning TTÜ Virumaa Kolledži hoonete projekteerimised.
Paide linn sai koolivõrgu korrastamise
eesmärgil uue koolihoone ehituseks Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust
ligi 4,5 miljonit eurot.

Esita kandidaate linnapreemiatele
ja “Andekas laps” stipendiumile!
• Kategooriad:
stipendiaatide kohta ning kutPAIDE  Hariduspreemia
sub inimesi üles annetuste näol
EESTIMAA SÜDA
 Kultuuripreemia
sihtkapitali tegevust toetama.
 Spordipreemia
• Ettepanekuid toetuse saamiParim sportlane (selgub tuleseks võivad teha kõik esitades
muste põhjal)
vabas vormis avalduse ning
• Preemiate määramisel arvestatakse saa- kandidaadi iseloomustuse Paide linnavavutusi hariduse ja kultuuri vallas, õpilas- litsusse Pärnu 3 märksõnaga „Andekas
te tulemusi, edukat treeneritööd, panust laps” või saata meiliaadressile paide@paikultuuri või spordi propageerimisel 2017. de.ee.
aastal.
• Paide teeneka maleõpetaja Hillar Hans• Ettepanekud palume saata hiljemalt soo pärandvara põhjal asutatud sihtkapi5.02.2018 Paide linnavalitsuse aadressil tali eesmärk on toetada siin elavaid andePärnu 3 või e-posti aadressil paide@paide. kaid lapsi ja tublisid maletajaid saavutuste
ee.
ja tulemusliku tegevuse eest. Toetused an• Preemiad antakse üle 24. veebruaril takse üle 24. veebruaril.
toimuval Eesti Vabariigi 100. aastapäeva • Kandidaatide esitamine kuni 5.02.2018
kontsert-aktusel.
Aitäh senistele toetajatele!
• Paide linnavalitsus ootab ettepanekuid Sihtkapitali arveldusarve:
heategevusliku sihtkapitali „Andekas laps„ EE421010030228771016.

Paide riisus noorsootöökonkursil koore
Järvamaa Noortekogu, Järvamaa Omavalitsuste
Liit ning Järva maavalitsus tunnustasid Paide Kultuurikeskuses 6. detsembril maakonna tublimaid
noorsootöö tegijaid ning noori aastal 2017. Konkursil “Aasta tähed 2017” jagati preemiaid neljas
kategoorias.
Aktiivse noore preemia pälvis Paide Gümnaasiumi õpilane Damaris Ly Tambla. Preemiale kandideerisid Paidest veel Johanna Tuisk ja Sabine
Krais.
Aasta noorsootöötaja laureaadiks osutus Paide
Ühisgümnaasiumi huvijuht Kätlin Merisalu, kelle
südames on ka aega olla ringijuht, tegeleda tantsimise, õpilasesinduse, 4H kui ka üle-euroopalise
noorsootööga.
Aasta noorte sõbra kategoorias sai autasu Ants
Leppoja, kes aitab viia noorte sõna suurema ava-

likkuseni, olles alati kohal ning võttes üles noorte
tegemisi video ja piltide näol, seejuures jäädes abivalmiks, usaldusväärseks ning toetavaks kõikidele
noortele üle Järvamaa.
Aasta tegu/koostöö kandidaate leidus üle Järvamaa igast paigast. Parimaks tunnistati Järvamaa
Noortekogu Järvamaa laulu- ja tantsupeo rongkäigu kujunduse loomine “Minu mõte nähtavaks”,
mis kaasas projekti protsessi üle 250 inimese üle
Järvamaa ning veel suuremat hulka, kes said osaleda rongkäigus nii Järvamaa tantsu- ja laulupeol
kui ka Tallinnas aset leidnud noorte tantsu- ja laulupeol.
Järvamaa Noortekogu andis üle ka “Kaasan noort”
aumärgised, mille pälvisid sel aastal Paide linn,
Väätsa ja Koeru vald.

Paide linna 2018. aasta eelarvest
Paide linnavalitsusel on valminud 2018. aasta linnaeelarve projekt, mis läbis esimese lugemise jaanuarikuu volikogu istungil.
„Tegemist on Paide linna, Paide valla ja Roosna-Alliku valla ühinemise teel moodustunud uue
omavalitsusüksuse esimese eelarvega. Selle koostamisel oleme seadnud prioriteediks pakkuda oma
elanikele ja linna külalistele parimat keskkonda
elamiseks, töötamiseks, õppimiseks ja vaba aja
veetmiseks,“ selgitas linnapea Priit Värk.
2018. aasta eelarve kogumaht on 16 513 881 eurot.
“Põhitegevuse tulude maht on 14,8 miljonit eurot,
võrreldes 2017. aastaga on kasv 7,5%. Kulude kavandatav maht on 13 miljonit eurot, kasv võrreldes eelmise aastaga 5,2%”, märkis linnavalitsuse
finantsosakonna juhataja Kaja Kört.
Eelarve mahust 43,8% moodustavad kulud haridusele, 12,8% kultuurivaldkonnale, 11,7% majandusvaldkonnale, 11,3% üldistele valitsussektori

teenuste osutamiseks ning 7,9% sotsiaalvaldkonnale.
2018. aasta eelarvesse on arvestatud investeeringud (põhivara soetus ja
rekonstrueerimine) kokku summas 1 873 503 eurot.
„Üks olulisemaid investeeringuid ja tegevusi alanud aastal on uue põhikoolihoone ehitus ning
vana õppehoone osaline lammutamine. Samuti
investeerime muu hulgas teedesse ja tänavatesse,
tehisjärve vee- ja kanalisatsioonitrassi ja Tarbja
külakeskuse mänguväljaku rajamisse, Sookure
Lasteaia tehnosüsteemide rekonstrueerimisse ja
Roosna-Alliku lasteaia Hellik energiasäästlikumaks muutmisesse. Garanteerime kaasfinantseerimise ka Viraksaare ühisveevärgi ja - kanalisatsioonisüsteemide esmatasandi tervisekeskuse
ehitamiseks,“ täpsustas Värk.

Paide linnasisese teehoolde infotelefon

15220

Roosna-Alliku piirkonna teeinfo:
Peeter Saldre 504 4128, peeter.saldre@paide.ee
Paide endise valla territooriumi teeinfo:
Kulno Klein 564 61544, kulno.klein@neti.ee

Paide linnavolikogu soovib kõigile head alanud 2018. aastat! Vasakult: Are Riistan, Mart Mikson, Andrus
Tull, Janis Tikk, Mihhail Feštšin, Kaspar Tammist, Aivar Tubli, Kristjan Kõljalg, Toomas Agasild, Janno
Viilup, Alo Aasma, Andres Müürsepp. Istuvad vasakult: Ulvi Vürmer, Anneli Suits, Kai Kimmel, Margit
Udam, Valeri Ivanov, Ilmar Koppel, Andres Jalak ja Raivo Raja. Puuduvad: Hannes Soonsein, Tarmo Alt,
Priit Põder ja Andres Põllu.
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Paide linnavolikogu 21.12.2017 istungi kokkuvõte
 Võttis vastu Paide linna 2017. aasta 3. lisaeelarve.
Eelarve maht suurenes kokku 254 803,99 euro võrra. Koos lisaeelarve muudatustega on Paide linna 2017. aasta eelarve maht
kokku 13 335 481,55 eurot, netovõlakoormus 55,1% ning netovõlakoormuse ülemmäär 64,1%.
 Võttis vastu Paide linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise korra.
 Võttis vastu Paide linna hallatavate haridusasutuste arengukava koostamise korra.
 Võttis vastu Paide linna finantsjuhtimise korra.
 Kinnitas Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu
Paide Huvikeskuse kunstikooli õppetasu suurus alates 1. jaanuarist 2018 on järgmine:
 rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikuks olevale
õpilasele 17 eurot kuus
 rahvastikuregistri andmetel teise kohaliku omavalitsusüksuse elanikuks olevale õpilasele 34 eurot kuus
 Kinnitas Paide Muusikakooli õppetasu
 Paide Muusikakooli õppetasu suurus rahvastikuregistri
andmetel Paide linna elanikuks oleva õppuri kohta alates
1. jaanuarist 2018 on järgmine:
 ettevalmistusklassis 13 eurot kuus
 põhiõppes 22 eurot kuus
 täiskasvanute pilliõppes 25 eurot kuus
 Kinnitas kolme- ja enamalapseliste perede laste huvihariduse
toetamise korra
Määruse sõnastust on täiendatud ja muudetud nii, et see
oleks kehtiv ühinenud omavalitsuse territooriumil. Paides
tegutsevate huviringide tasud kuus on 17 - 40 eurot. Paide
linnas on 140 kolme- ja enamalapselist peret, Paide vallas 27
ja Roosna-Alliku vallas 9 peret.
 Kinnitas koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja korra
Paide linnas
Riigitoetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe kaetakse linnaeelarvest. Kokku õpib Paide Gümnaasiumis ja Paide
Ühisgümnaasiumis 987 last sh. põhikoolis 819 ja gümnaasiumis 168 last, Paide valla lasteaed-koolis 29 ja Roosna-Alliku Põhikoolis 81 õpilast. Aastas on kokku 175 toidupäeva,
koolilõuna tegeliku maksumuse katmiseks kulub 2018. aastal
linnaeelarvest ca 97 015 eurot.
 Kinnitas spordi toetamise ja rahastamise põhimõtted Paide
linnas
Määruse uue versiooni eesmärk on määrata kindlaks uue
ühinenud omavalitsuse Paide linna ja Paide linna lastega tegelevate eraõiguslike spordiklubide/koolide vahelised suhted
ja rahastamise põhimõtted, samuti esindusvõistkondade toetamine. Kokku osaleb Paide vallast Paide linna spordiklubides 59 ja Roosna-Alliku vallast 13 last.
 Kinnitas Paide Muusika- ja Teatrimaja põhimääruse
Uue põhimääruse kehtestamise tingib asjaolu, et praeguse
põhimääruse ülesehitus ja sõnastus on vananenud ja selles
ei kajastu Paide Kultuurikeskuse laienenud tegevus. Alates
2018. aasast on Paide Kultuurikeskuse üheks struktuuriüksuseks Paide Teater. 2017. aasta novembris valiti Paide Kultuurikeskuse uueks nimeks Paide Muusika- ja Teatrimaja. Nimi
kajastab paremini maja sisutegevust.
 Pikendas Paide Ühisgümnaasiumi arengukava aastateks
2015-2017, visioon aastani 2020.
 Võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi andmise korra.
25. oktoobril 2017 moodustus Paide linna, Paide valla ja
Roosna-Alliku valla ühinemise teel uus omavalitsusüksus
Paide linn. Seoses omavalitsuste ühinemisega oli vajalik ühtlustada sotsiaalhoolekandelise abi andmise põhimõtted ehk
sotsiaalteenuste ja toetamise määramise korrad.
 Võttis vastu raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste
osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise korra.
Määruse vastuvõtmine oli vajalik, et Paide Linnavalitsusel
oleks võimalik kasutada rahalisi vahendeid abi osutamiseks
raske ja sügava puudega lastele ja nende peredele toetavate
sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
 Kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamiseks
Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval
kuul tasumisele kuuluvad alalise eluruumi alalised kulud järgnevalt: 1) üür kuni 3,00 eurot eluruumi normpinna ühe m2
kohta ühes kuus; 2) korterelamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu kuni 2,00 eurot eluruumi normpinna ühe
m2 kohta ühes kuus; 3) korterelamu renoveerimiseks võetud
laenu tagasimakse kuni 2,00 eurot eluruumi normpinna ühe
m2 kohta ühes kuus; 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise
teenuste maksumus kuni 15 eurot üheliikmelise pere kohta
ning kuni 12 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 5)
soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 13 eurot üheliikmelise pere kohta ning kuni 9
eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 6) kütteks tarbitud
soojusenergia või kütuse maksumus kaugküttega eluruumi
puhul kuni 5 eurot eluruumi normpinna ühe m2 kohta ühes
kuus; kaugkütteta (ahi-, gaasi-, elektri-, jm küttega) eluruumi
puhul kuni 3,50 eurot ühe m2 kohta kuus kütteperioodil (1.
septembrist kuni 31. maini). Kui kuludokumendil kajastub
taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse
see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt
kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa
kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni; 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 28 eurot
üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 14 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus; 8) majapidamisgaasi ühe ballooni
maksumus perekonna kohta 4 kuu jooksul; 9) maamaksu
kulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune
pind kuni 0,2 eurot ühe m2 kohta kuus; 10) hoonekindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile kuni
0,3 eurot ühe m2 kohta kuus; 11) olmejäätmete veotasu kuni





















5 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 4 eurot iga
järgneva pereliikme kohta kuus.
 Kinnitas madala sissetuleku piiri ja Paide linna eelarvest
makstavate sotsiaaltoetuste määrad alates 1. jaanuarist
2018 järgmiselt:
 sotsiaaltoetuste taotlemise madala sissetuleku piiriks 180
eurot pereliikme kohta;
 sünnitoetuse suuruseks 400 eurot;
 esimest korda kooli mineva lapse koolitoetuse suuruseks
150 eurot;
 puudega lapse hooldajatoetuse suuruseks 200 eurot ühes
kuus;
 alaealise lapse perekonnas hooldamise toetuse suuruseks
100 eurot kvartalis; 6. täisealise isiku hooldajatoetuse suuruseks 50 eurot ühes kuus;
 matusetoetus 250 eurot lahkunu kohta.
 Tunnistas kehtetuks 9 määrust
 Pikendas Paide linna üldplaneeringu aastani 2010 kehtivust.
Kinnitas asustusüksuse Paide linn teehoiukava 2018-2022.
Teehoiukava koostamisel on lähtutud põhimõttest, et linna
teedevõrk on väljakujunenud ja oma tiheduselt praegustele
vajadustele vastav. Vahendite optimaalse kasutamise eesmärgil on oluline linna teedevõrgu säilimine ning jätkuv parendamine, mille tulemusel tagatakse ohutumad tingimused
liiklemiseks nii sõidukitele kui ka jalakäijatele. Teehoiukava
eesmärgiks on anda teavet linna teede ja tänavavõrgu korrashoiul planeeritavatest tegevustest, mis võimaldab luua järjepidevuse planeeritavates tegevustes ja tagada teede korrasoleku, ohutuse ja mugavad ning säästlikud liiklustingimused.
Kehtestas maamaksumäära ja maamaksust vabastamise alused Paide linna haldusterritooriumil: 1) põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku
rohumaa maamaksumäär on 1,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas; 2) teiste sihtotstarvetega maade maamaksumäär on 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Otsustas rahuldada AS TREV-2 Grupp 20.11.2017 esitatud
vaide tunnistada kehtetuks Roosna-Alliku Vallavolikogu 10.
oktoobri 2017 otsuse nr 37.
Vaide esitaja põhjendab vaide esitamist sellega, et Haldusmenetluse seaduse kohaselt soodustava haldusakti andmisest keeldumine peab olema kirjalikult põhjendatud ning
kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses tuleb
märkida, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud. Roosna-Alliku Vallavolikogu põhjendused olid seotud
kaevandamisega, aga mitte geoloogilise uuringu teostamisega. Seega vaide esitaja hinnangul ei ole toodud põhjendused
asjakohased ega ei saa olla aluseks, uuringuloa väljastamisest
keeldumiseks. Seda vastuväidet toetab ka kohtupraktika. Kui
asjaoludest tulenevalt on ebatõenäoline, et uuringute eesmärgiks seatud kaevandamine tulevikus võimalikuks osutub, on
see üks kaalutlus, mida uuringuloa kooskõlastamisel arvestada. RoosnaAlliku Vallavolikogu oleks saanud uuringuloa
siiski kooskõlastada ja anda oma seisukohta, et kaevandamine ei osutu tõenäoliselt võimalikuks. Seejärel on uuringuloa
taotlejal võimalik ise otsustada, kas ta peab uuringute tegemist sellises olukorras otstarbekaks või loobub uuringuloa
taotlemisest.
Otsustas saata teisele lugemisele täpsustuste tegemiseks AS
TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu ehituslubjakivi tarbevaru uuringuks Järva maakonnas Paide linnas Viisu
külas asuvas Viisu uuringuruumis. Paide Linnavolikogu on
seisukohal, et kaevandamise loa kooskõlastamine Viisu uuringuruumis ei osutu võimalikuks, kuna kaevandamine Viisu
uuringuruumis on liigselt elamuala lähistel, kus kaevandamistegevus mõjutaks kohalike elanike elukvaliteeti ja kinnisvara väärtust ning kaevandamine juba tegutsevas Eivere
lubjakivikarjääris on toonud kaasa lähiümbruse elanike elukeskkonna olulise halvenemise.
Otsustas saata teisele lugemisele täpsustuste tegemiseks AS
TREV-2 Grupp geoloogilise uuringu loa taotluse ja geoloogilise uuringu loa andmise korralduse eelnõu ehituslubjakivi
tarbevaru uuringuks Järva maakonnas Paide linnas Korba
külas asuvas Korba uuringuruumis. Paide Linnavolikogu
on seisukohal, et kaevandamise loa kooskõlastamine Korba
uuringuruumis ei osutu võimalikuks, kuna kaevandamine
on liiga lähedal kasutuses olevale Eivere lubjakivikarjäärile ja
kaevandamise koosmõju kahes karjääris halvendab oluliselt
piirkonna elanike elukeskkonda.
Otsustas võtta Paide linnale varalise kohustuse ja sõlmida ASga SEB Liising kasutusrendi leping sõiduauto Toyota Auris
osamaksete tasumiseks.
Järva Maavalitsus lõpetas tegevuse alates 01.01.2018 ning on
esitanud Paide Linnavalitsusele info kasutusrendi lepingute
üle võtmise kohta. Paide Linnavalitsus on arutanud ametiauto vajalikkust ning on seisukohal, et ametiauto on vajalik Paide linna sotsiaalosakonnas tööülesannete täitmiseks.
Otsustas osaleda liikmena Eesti Linnade Liidus (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit).
Nimetas esindajad ja nende asendajad Eesti Linnade Liidu
(üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule ja volikokku
Kinnitas Järvamaa Omavalitsuste Liidu 2018. aasta liikmemaksu suuruse
Nimetas esindajad Järvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule ja juhatusse
Nimetas esindajad hoolekogudesse
Määras huvide deklaratsioonide esitama kohustatud isikute
ringi ja moodustas deklaratsioonide kontrollimise komisjoni

Seal ta ongi, see Paide linn
algab esmatasandi tervisekeskuse rajamiPaide linnavolikogu se järgmine etapp, mida veab Järvamaa
esimees
Haigla. Roosna-Alliku ja Paide piirkonna
paljudel küladel on aga lootust saada uus
tänavavalgustus, mille eestvedamisega
Ehkki nüüd algab tegeleb Paide Vesi. 24. veebruaril ootame
Paide linn omava- Paidesse mitmeid riigimehi, sest meie kirilitsusena mitte ki- kus toimub oikumeeniline jumalateenistus
rikutorni nägemise Eesti Vabariigi sajanda juubeli puhul. Mõte
hetkest, vaid tükk maad enne seda metsa- korraldada see just Paides sündis samuti
de ja põldude vahelt, elavad meie inimesed siin septembri lõpus, kui Hermann Hesse
ikka nii, nagu ka enne ühinemist – Paide teemalist konverentsi külastas EV100 juhtlinn hakkab asustusena jätkuvalt Sillaotsalt rühma esimees Toomas Kiho. See on meile
ning Roosna-Alliku alevik kiirusemõõdi- suur au ning ma loodan, et kõik linlased
kust maanteel. Nagu mesitarus kihab vaid ehivad oma kodud sel tähtsal päeval rahlinnavalitsuses, kus üleminekuraskuste vuslippudega. Kogu Eesti tähelepanu on
kiuste on saavutatud tänaseks normaalne sel hetkel Paide peal. Muide, ühinemisega
elu- ja töökorraldus. Paide linnavolikogu on Paide linn juurde saanud ka teise kiriku
esimene koosseis on tegutsenud juba pea – Anna kirik on saanud annetuste toel kakolm kuud, detsembris pidasime mara- tuse tõrvatud ning põranda restaureeritud.
tonistungi ning ka alanud aasta toob pal- Kes sinna teeliste kirikusse pole veel sattuju teemasid ja väljakutseid, millega rinda nud, külastage kindlasti!
pista. Näiteks suured muudatused ootavad Kui horoskoopi uskuda, siis peaks kaalude
ees hariduses – riigigümnaasium alustab, tähtkujust Paide linnale tulema rahaliselt
uued põhikoolid alustavad tööd, uue koo- edukas aasta. Ning jaanuaris mõtleb ta
lihoone ehitus ning sellest tulenevalt laste hoolega välja plaane, mis aitaksid tal oma
ajutine ümberpaigutamine asenduspinda- soove täide viia. Uusaastasoove on Paide
dele, kuni uus maja valmis. Kevadel tuleb linnal loomulikult mitmeid, loodame, et
teemaks piimandusühistu ehituseks vajali- need täituvad!
ku detailplaneeringu kehtestamine. Samuti Head Eesti Vabariigi juubeliaastat!
Aivar Tubli

Paide linnavalitsuse uued töötajad
Alates 1. jaanuarist 2018 tegutseb Paide linnavalitsus uue asutusena, mille tulemusel on muutunud
ka ametnike koosseis ning tööülesanded.
Uued teenistujad:

Teeninduskeskused
Piirkonnajuht (Roosna-Alliku)
Peeter Saldre 504 4128
peeter.saldre@paide.ee

Hariduse peaspetsialist Enn Lehtpuu

Sekretär Anne-Ly Mägi 389 5482
anne-ly.magi@paide.ee

Linnasekretäri kt Nellika Valder
Rahvastikutoimingute spetsialist Kristina Lill
Sekretär Pärnu tn 3 Reet Kask
Sekretär Keskväljak 14 Kirsikka Uusmaa
Sotsiaalosakonna juhataja Getter Nurk
Sotsiaaltöö spetsialist Lille Tammik
Finantsosakonna juhataja Kaja Kört
Lastekaitse spetsialist Irene Virkoja

Teeninduskeskus on avatud
E-N 08.00 -17.00
R 08.00 -15.45
Lõuna E-R 13.00-14.00
Piirkonnajuht (Paide)
Kulno Klein 564 61544
kulno.klein@neti.ee
Lisainfo: paide.kovtp.ee/et/kontaktid

Teade!
Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala (ca 14 ha) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub kuni 24. jaanuarini 2018 Paide linna kodulehel
ja tööajal Paide Linnavalitsuses (Pärnu tn 3). Detailplaneeringuga kavandatakse alale
piimatöötlemisetehas koos seda teenindavate hoonete ja rajatistega ning eraldi krunt
sademeveekraavi toimimiseks ja hooldamiseks. Planeeritud on liitumine ühisveevärgi-, kanalisatsiooni-, elektri- ja kaugküttetrassidega, alal on päikesepaneelide rajamise
võimalus. Juurdepääsud alale on Mündi tänavalt ja Raudtee tänava kaudu Ruubassaare
teelt. Sõidukite parkimine on lahendatud krundi siseselt. Planeeringuga tehakse ettepanek Paide linna üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslikuks
muutmiseks (elamumaast tootmis- ja ärimaaks). Kui avaliku väljapaneku ajal esitatakse
kirjalikke arvamusi, siis toimub väljapaneku tulemuste avalik arutelu Paide Linnavalitsuses 2. veebruaril 2018 kell 15.00.
Paide Linnavolikogu 21.12.2017 määrusega nr 46 pikendati Paide linna üldplaneeringu
kehtivusaega kuni 24.10.2021. Tulenevalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse §
141 lg 11 algatab haldusterritoriaalse korralduse muutmise tulemusena moodustunud
kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse
üldplaneeringu ühe aasta jooksul kohaliku omavalitsuse volikogu tulemuste väljakuulutamise päevast arvates ning kehtestab üldplaneeringu kolme aasta jooksul selle algatamisest arvates. Üldplaneeringu kehtivusaja pikendamise eesmärk on tagada üldplaneeringu olemasolu uue omavalitsusüksuse moodustumisest kuni uue üldplaneeringu
kehtestamiseni.

Tasuta õigusabi eakatele
Tasuta õigusnõustamine toimub eakatele Paides, Lai 33 kell 10:00- 13:00
30. jaanuaril 		
05. veebruaril		
19. veebruaril
12. märtsil		
19. märtsil
Nõustab jurist Eha Pehk. Telefon 5047330, e-post: eha.pehk@mail.ee
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2018. aastal keerame Paide hariduselus uue lehekülje
Priit Värk
Linnapea

Algavale aastale annavad Paides tooni sõnad
„haridus“ ja „kool“, sest meie hariduselus keeratakse uus lehekülg. Selle ilukirjandusliku
väljendi taga on mitmed suured muudatused,

mille tulemusel hakkavad õpilased saama kaasaegsemat ja paremat haridust.
Esimene suurem muudatus on see, et Paide
Gümnaasium ja Ühisgümnaasium saavad põhikoolideks – Hillar Hanssoo nimeline põhikool ja Hammerbecki põhikool. Mõlemas
koolis õpetatakse 1.-9. klassi noori ja mõlemas
koolis hakkab olema ca 400 õpilast.
Lisaks sellele senine koolihoone Peetri pargis
lammutatakse sel suvel ja 2019. aasta septembriks on kerkinud asemele üks kaasaegsemaid
koolimaju Eestis. Esimesed sammud on selleks
astutud juba ja kaasrahastus on heaks kiidetud,
koolihoone projekt valminud ja järgmiseks kavatseme peagi hankega leida ehitaja.

Nii nagu elus ikka, on ka hariduselus muutused omavahelises seoses. On sümboolne, et
kui tänavu möödub 100 aastat gümnaasiumihariduse andmisest Paides, siis 1. septembril
alustab ametlikult oma tegevust riigigümnaasium. Orienteeruvalt 200 gümnasisti asuvad
põhikooliõpilastest eraldi ja seniks, kuni valmib Posti tänavale uus koolihoone, paiknevad
nad asenduspinnal Lai 33 ehk nn endises Paide
3. Keskkooli õppehoones. Värskel koolijuhil
Urmo Reitavil jagub mõtteid, kuidas disainida
kooli sisu ja uskuge mind, õpilastel on mida
oodata.
Loodetavasti ei jäänud minu sõnadest mulje
just kui tulevane aasta tooks meie haridus-

Sotsiaaltoetustest uues Paide linnas

Anneli Tumanski
Abilinnapea

A

lanud 2018. aasta tõi kaasa
palju muutusi seoses omavalitsuste ühinemisega ning
seaduste, määruste ja kordade
muutumisega. Paide Linnavolikogu võttis detsembrikuisel istungil vastu sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korra, kus sätestati
erinevad toetuste liigid. Korras
ühtlustati kolme ühinenud omavalitsuse - Paide linna ja valla ning
Roosna-Alliku valla sotsiaalteenused, võttes aluseks omavalitsuste
kõrgeimad määrad. Alljärgnevalt
lähem ülevaade toetustest.
Sotsiaalhoolekande seaduse muudatusega kehtestas riik matusetoetuse maksmise riigieelarvelistest
vahenditest. Keskmiselt on riigi
poolt ühe lahkunu kohta ette nähtud 250 eurone toetus, täpsemad
piirmäärad ja toetuse tasumise korra kehtestas aga omavalitsus. Paide

linnas on matusetoetuse suuruseks
lahkunu kohta 250 eurot.
Riigieelarvelistest
vahenditest
makstakse ka raske- ja sügava puudega laste hooldajatele hooldajatoetust. Puudega lapse hooldajatoetuse määraks on alates 2018. a
200 eurot.
Omavalitsuse eelarves ühtlustati
ka järgnevad toetused:
 Sünnitoetus 400 eurot, mis
makstakse välja kahes osas. Esimest osa on õigus taotleda kolm
kuud peale lapse sündi, teist osa
kolm kuud peale lapse ühe aasta
ja kuue kuu vanuseks saamisest
arvates. Esimese osa taotlemiseks
peab olema laps kantud Paide
linna registrisse sünni registreerimise päevast arvates ning vähemalt üks lapsevanem peab olema
Paide linna registris enne lapse
sündi. Teise osa taotlemise õigus
on juhul, kui laps ja vähemalt üks
lapsevanem on elanud katkematult Paide linnas rahvastikuregistri andmetel alates lapse sünni
hetkest kuni toetuse taotlemise
päevani.
 Esimest korda kooli mineva
lapse toetus 150 eurot, mis määratakse tingimusel, et taotleja ja
laps on rahvastikuregistri andmetel Paide linna elanikud ning

laps on asunud õppima Paide
linna üldhariduskooli või väljaspool Paide linna asuvasse hariduslike erivajadustega õpilastele
suunatud kooli.
Statsionaarse õendusabiteenuse
kulude hüvitamise toetuse suuruseks 50% isiku poolt tasutud
statsionaarse õendusabiteenuse
maksumusest, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kalendriaastas. Antud toetus puudus endises
Paide ja Roosna-Alliku vallas.
 Täisealise isiku hooldaja toetuse määraks on 50 eurot ning toetuse taotlemise õigus on isikul,
kes on määratud täisealise raske
või sügava puudega isiku hooldajaks. Antud toetus puudus endises Paide linnas ja Paide vallas.
Toetuste ja teenuste taotlemiseks
ja täiendava informatsiooni küsimiseks saab pöörduda Paide Linnavalitsuse sotsiaalosakonna poole
aadressil Pärnu tn 3. Ühtlasi on
informatsioon leitav ka Paide linna
kodulehelt paide.kovtp.ee ja Riigi
Teatajast.
Alates 15.01.2018 hakkab Paide
Linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist kord nädalas teisipäeviti vastuvõtte teostama ka Roosna-Alliku
teeninduspunktis.

Paide ehitab
Siret Pihelgas
Abilinnapea
Linnavalitsuse ehitusosakonnale algas aasta
ringkäikudega külapiirkondadesse, et tutvuda
sealsete olude, ehitistega
ja muuga. Läbi huumori võib öelda, et edaspidi
on tundma vaja õppida isegi iga puud, kraavi ja
teelõiku, et meie ehitus- ja/või keskkonnaspetsialistid oskaksid inimesi nõustada või probleemile
lahendust pakkuda. See on seni vaid linnasiseselt
tegutsenud ametnikele päris suur väljakutse. Seetõttu loodame oma osakonda täiendada ka uute
võimekate spetsialistidega, et laienenud tööpõllul
koormust jagada.
Kui veel maapiirkondadest ja käesoleva aasta plaanidest rääkida, siis rõõmu teeb Roosna-Alliku
lasteaia Hellik energiasäästlikumaks rekonstrueerimine ning Tarbja külla mänguväljaku rajamine. Nende projektidega konkreetsemalt tegelevad
linna piirkonnajuhid, kellega koostöö sujub väga
hästi. Paide linna sees on kõige suurem töö uue põ-

hikooli ehitamisega alustamine ning rahamahukas
on ka Sookure lasteaia küttesüsteemide rekonstrueerimine ja sokli soojustus.
Eelmisel aastal sai volikogult rohelise tule Paide
teehoiukava, mis on meile suureks abiks edasiste
teeremontide planeerimisel. Kui hetkel on teehoiukava koostatud vaid Paide linna kui asula põhiselt,
siis sel aastal kavatseme kolme senise omavalitsuse
teehoiukavad kokku viia, et oleks ühtne dokument.
Kindlasti huvitab inimesi, milliseid teid siis tänavu remonditakse. Linnasiseselt tegeleme aktiivselt kahe olulise tänava Tallinna ja Mündi tee rekonstrueerimisplaanide ning projekteerimistega.
Mündi tänava kordategemisel mängib suurt rolli
piimandusühistu rajamine. Hetkel on koostamisel
projektitaotlused rahastuse saamiseks Piirkondade
konkurentsivõime tugevdamise meetmesse, samuti
majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile.
Edasine ehitus sõltubki sellest, kas meie rahataotlused läbi lähevad. Lisaks sellele planeerime teelõike remontida maapiirkonnas ehk panna osa kruusateid kõvakatte alla.
Paide linnavalitsusel on ees tegus aasta. Soovin uut
energiat ja teotahet kõigile!

maastikule vaid lusti ja lillepidu. Vastupidi,
see saab olema keeruline ja väljakutsete rikas
periood ning seda eelkõige koolijuhtidele, õpetajatele ja õpilastele. Ehitustööde ajal peavad
õpilased olema asenduspindadel ja hoolimata
sellest, kui põhjalikult me asju ette planeerime,
siis uuenduste ja muudatustega tuleb ka ootamatusi, mida me hetkel veel ei tea.
Aga kõigi nende muutuste taustal palun meeles pidada eesmärki – pakkuda meie lastele ja
noortele veel paremat haridust veel paremates
tingimustes. Kaasaegne haridus ja haritud inimesed on targa Paide vundament ning targad
inimesed on investeering meie tulevikku.

Teade!
1. jaanuarist 2018 jõustunud perekonnaseisutoimingute seaduse redaktsiooni
kohaselt on Paide Linnavalitsus perekonnaseisuasutus, kes kinnitab abielu sõlmimise ning teeb abielukande. Riigilõiv abielukande tegemise eest laekub riigi
eelarvesse. Abielu piduliku kombetalituse teenus on soovijatele tasu eest.
 Abielu pidulik kombetalitus Paide raekojas
teisipäev - neljapäev
kestus 30 min, hind 30 eurot
				
kestus 60 min, hind 50 eurot
reede			
kestus 30 min, hind 40 eurot
				
kestus 60 min, hind 60 eurot
laupäev 			
kestus 60 min, hind 100 eurot
 Abielu pidulik kombetalitus ametiruumidest väljas Järvamaal
reede ja laupäev 		
hind 200 eurot
 Abielu pidulik kombetalitus ametiruumidest väljas väljaspool Järvamaad
reede ja laupäev 		
hind 500 eurot

Paide linna noortevolikogul oli
tegus aasta

P

aide linna noortevolikogul oli 2017. a jooksul kokku 12
istungit, mida väisasid ka erinevad külalised: Siret Pihelgas, Roger Tibar, Priit Värk, Anneli Tumanski, Harri Ausmaa. Ühiselt arutati võimalike koostööpunktide üle ning
noored said esitada oma nägemuse erinevate teemade
kohta.
Noortevolikogu koostas kolm erinevat küsitlust. Küsitlus Järvamaa riigigümnaasiumi kohta oli väga edukas - vastajaid 255 ning kokkuvõtet käidi esitamas Paide linnavolikogule, kes võttis tulemused meeldivalt vastu, esitas küsimusi ning
võttis ka tulemusi arvesse.
Teine küsitlus ,,Noored teadlikumateks valijateks“ oli suunatud noortele. Küsitluse kaudu sai esitada huvipakkuvaid küsimusi tulevastele linnapeakandidaatidele. Järgnes Paide
linnapeakandidaatide aruteluring, kus Paide linna noorte küsimused arutati ühiselt läbi.
Kolmas küsitlus oli suunatud noortele vanuses 16-17 aastat, et teada saada, kas ja keda
nad valivad. Paide linna noortevolikogu korraldas Paides ka debati, mille koordinaatoriks
oli Urmas Vaino. Tagasiside noortelt, kes osalesid, oli väga positiivne ning nende meelest
oli debatt väga vajalik, kuna tegi noorte jaoks vaateid selgemaks ning tõi poliitikud neile
lähemale.
Noortevolikogu liikmed osalesid erinevates projektides, moodulites ning aruteluringides.
Rõõmu valmistas ka see, et aseesimees Johanna Tuisk oli nominent üleriigilisel tunnustuskonkursil „Hea Eeskuju 2017“, kus suurele lavale pääses vaid 15 noort üle Eesti. Meie
protokollija Damaris Ly Tambla valiti aga Järvamaa Aasta Täheks.
Paide noorte omaalgatusfondi kaudu said toetust viis erinevat noorteprojekti.
Lihavõttepühade ajal käisime Paide perekodus mune värvimas, jutustamas ning laulmas.
Oli väga tore kohtumine, mis andis ka ülevaate noorte soovidest ja unistustest.
Detsembri alguses korraldas noortevolikogu kahe Paide kooli õpilasesindustele meeskonnatöökoolituse eesmärgiga arendada ning parandada koostööd. Kuna Paidesse jääb vaid
üks gümnaasium, on oluline, et juba varakult on kontaktid ning koostöö hea. Võime öelda, et 2017. aasta oli väga tegus ning koolide ja muude huvialaringide kõrvalt jõudsime
läbi viia päris töömahukad projektid.
2018. aastal lõpetab senine koosseis oma töö. Korraldame viimaseks sündmuseks Avastusjahi Paides, mis leiab aset 10. märtsil. Eelmisel aastal läks retk väga hästi ning linnarahva
soovidele vastu tulles tahame nad uuesti kokku tuua.
Paide linna noortevolikogu teine koosseis lõpetab oma töö märtsi lõpus. Kui sina, 8.-12.
klassi uue Paide linna noor soovid ka muuta Paides noorte elu põnevamaks, rääkida kaasa tähtsatel noori puudutavatel teemadel ning aidata lahendada Paides olevaid
murekohti noorte jaoks, siis nüüd on sinu võimalus! Anna meile teada ning saame
sulle kandideerimise kohta lisainformatsiooni jagada. Infot saab ka Paide linna noortevolikogu Facebooki lehelt.
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Paide Muusika- ja Teatrimaja sündmused
24.01 kell 19 Teater Ugala etendus „Sätendav pimedus“. Mängivad: Märt Avandi (Endla), Tarvo Vridolin,
Peeter Jürgens, Andres Tabun, Rait Õunapuu, Merle
Liinsoo, Tanel Ingi ja Ringo Ramul
27.01 kell 18 Segarahvatantsurühm Loomisel sünnipäevakontsert
28.01 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu
02.02 Koolitants 2018 maakondlik voor
03.02 kell 17 „Mustlasrütmide keerises“. Elavettekandes osaleb orkester „Giunter Light Orchestra“ (Saksamaa). Esinejad toovad kaasa 30 komplekti kostüüme ja
3 tonni dekoratsioone, heli-ja valgusefektid.
06.02 kell 19 Collegium Musicale kontsert „Eesti
kõla“. Eesti sünnipäevakuul esitab koor Eesti muusikat
läbi aegade: Kreek, Tormis, Pärt, Tüür, Uusberg jt
07.02 kell 12 Rakvere Teatri etendus „Timbu-Limbu“.
Osades Margus Grosnõi, Grete Jürgenson, Jaune Kimmel, Märten Matsu, Madis Mäeorg, Toomas Suuman
07.02 kell 19 Rakvere Teatri etendus „Lendas Üle
Käopesa“. Osades Ülle Lichtfeldt, Grete Jürgenson, Üllar Saaremäe, Toomas Suuman, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer, Madis Mäeorg, Märten Matsu, Tarmo Tagamets, Margus Grosnõi
09.02 kell 18 Paide Ühisgümnaasiumi tantsuvõistlus
12.02 kell 10 ja 12 Lastepäev „Teeme ise muusikat“.
Töötoad: räppimine, omalooming, DJ, hääleseade, suupill. Info ja eelregistreerimine: maive.premet@paidekultuurikeskus.ee

14.02 kell 10-15.30 Doonoripäev
15.02 kell 12 Teater Ugala „Vai-vai vaene Vargamäe“.
Osades: Rait Õunapuu, Tarvo Vridolin, Adeele Sepp jt.
Sobilik vaatamiseks vanusele 7+
17.02 kell 11 Talvelaul
17.02 kell 19 Komöödiateater - Estraadikava „Kohe
näha, et vanad sõbrad“. Mängivad: Anne Paluver ja
Pille Pürg
19.02 kell 19 Teater Endla „Kaarnakivi perenaine“.
Laval: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Piret Rauk, Ago
Anderson, Märt Avandi ja Lauri Kink. Sobilik gümnaasiumiastmele
20.02 PAIde Lasteaia Kullapai ja Paide Ühisgümnaasiumi kontsert, kingitus Eesti 100 juubeliks „Küll ma
kasvan, suureks saan“. Kontsert luuletuste, laulude ja
tantsudega.
21.02 Nõidade Liidu konverents
24.02 kell 16 Vabariigi aastapäeva kontsertaktus
25.02 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu
Kinokava www.paidekultuurikeskus.ee ja Paide Kino
Facebooki lehel. Piletid 3€-4.5€, prillid 1€
Näitus
Rein Berlokko maalide näitus avatud jaanuaris-veebruaris

6 küsimust Paide piimatööstuse kohta

2019. aasta alguses hakkab E-Piim Tootmine AS Paidesse ühistulist piimatööstust ehitama. Räägitakse, et
tegemist on suisa sajandi projektiga Paides. Kui uskuda
E-Piim Tootmine AS-i juhatuse esimehe Jaanus Murakase sõnu, siis võib see tõesti ka nii olla.
1. Kui suure piimatööstusega Eesti mastaabis tegemist on?
Kahtlemata tuleb sellest Eesti suurim piimatöötlemistehas ning võib öelda, et ka Baltimaade kaasaegseim
ja omalaadseim. Mahult tuleb tööstushoonekompleks
24 000 m2.
2. Milliseid tooteid valmistama hakatakse?
Tehases hakatakse tootma põhitootena juustu, piimapulbreid ning vadakuvalgu kontsentraati. Piimapulbri
tegemiseks kasutatakse suuri kuivatustorne, mis jäävad
vahemikku 20-30 m.
3. Kuhu tooteid müüakse?
Juust läheb Baltimaadesse ja Skandinaaviasse, Euroopa
Liitu ja Jaapanisse, vadakuvalku ekspordime peamiselt
Euroopa Liitu ja Aasia turgudele.
4. Kui palju piima iga päev tehases töödeldakse?
Päevas hakkab Paidesse piima tulema ligi 1000 tonni.
Võrdluseks, et praegu töötleme 300 t piima päevas ning
kunagise Paide piimatööstuse maht oli c maksimaalselt
400 tonni päevas. Piima hakkame tarnima üle Eesti
igalt poolt, ka Järvamaalt.

5. Kuidas komplekteeritakse Paidesse 150 töötajat?
Sadakond töötajat vajame tootmistöölisteks, töö toimub vahetustes. Ülejäänud personali moodustavad
muu hulgas insenerid, tehnikud, lao- ja abitootmiste
töötajad.
6. Kust tulevad tehase seadmed?
Meil hiljuti lõppes just hange seadmete ostuks. See oli
väga keeruline protsess. Soetame need Saksamaalt ja
Hollandist, Eestis selliseid masinaid ei tehtagi. Hankeid
tuleb meil veel, nt arhitektuuri osas jne.

Pensionisaajad ja represseeritud
pääsevad maamaksust
Paide linnavolikogu kehtestas Paide linna haldusterritooriumil maamaksumäära. Maksust vabastatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja või isik, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel tuvastatud osaline või
puuduv töövõime, tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas asustusüksusena,
alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsuse üksuse poolt või maakonnaplaneeringuga tiheasustusega
alaks määratud alal, kui kehtiv üldplaneering puudub, kuni 0,15 ha ulatuses.
Maksust vabastatakse ka represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud
isiku seaduse mõistes tema kasutuses oleva elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas.
Kui pensioni saaja või represseeritu või represseerituga võrdustatud isiku kasutuses on mitu maaüksust, on isikul õigus saada maksuvabastust ainult ühele neist maatükkidest. Maksuvabastuse andmisel lähtutakse isikule soodsamast
tingimusest.
Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada Paide Linnavalitsusele (Pärnu tn 3 või paide@paide.ee) kirjalik avaldus
hiljemalt 25. jaanuariks järgmiste andmetega:
1) ees- ja perekonnanimi;
2) pensionitunnistuse number või töövõimetoetuse seaduse alusel antud tõend osalise või puuduva töövõime kohta
või dokument, mis tõendab isiku vastavust okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduses sätestatud
tingimustele;
3) alalise elukoha aadress, e-posti aadress (olemasolul) ja telefon (olemasolul);
4) maksustatava krundi aadress ja pindala;
5) maakasutusõiguse alus (ainuomand, ühisomand, kaasomand, korteriomand).
Pensioni saaja ning represseeritu, kes on esitanud avalduse maksuvabastuse saamiseks maksustamisaastale eelnevatel
aastatel, ei pea maksuvabastuse saamiseks esitama täiendavat avaldust. Isikud, kellel on töövõimetoetuse seaduse alusel
tuvastatud osaline või puuduv töövõime, on kohustatud esitama Paide Linnavalitsusele hiljemalt 25. jaanuariks kirjaliku
avalduse maksuvabastuse saamiseks.
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Paide huvikeskuse kunstikool üllatas näitusega

P

aide muusika- ja teatrimajas avati kunstikooli noorte
kunstnike näitus, mis jääb avatuks veebruari lõpuni. Kahes saalis on eksponeeritud 14 taiest, mille kaudu avaldub noorte nägemus maailmast, inimestest ja iluideaalidest. Kunstiõpetaja
Sorge sõnul räägib iga teos rohkem kui sada sõna. „Noore inimese
iluformaat erineb ju sellest, mida vanem generatsioon näeb või
tunneb. Noorte loomingu sisu ei ole võimalik ümber rääkida, sellega peab igaüks ise tutvuma minema,“ ütles ta lisaks.
Sorge hindab noorte loomingut muljetavaldavaks ning tal on hea

meel, et Järvamaal sirgub nii palju andekaid ja laia silmaringiga
noori kunstnikke. On ju kunstikool maakonna ainus kunstiõpet
pakkuv õppeasutus. Sel aastal osaleb kunstiõpingutes 81 õppurit.
Näitusele on jõudnud Robert Leinola, Iris Noodla, Grete Nugise,
Kristjan Nugise, Triinu Palmiste, Eliise Perzinski, Tuule Elise
Riispapi, Emma Leen Paalpere, Hanna Liisa Rüütli ja Gulliver
Oselini tööd.
Loomulikult on kunstikooli õppurite loomingut tunduvalt rohkem, kui suurele näitusele jõudis. Lai 33 majas võib läbi kolme kor-

ruse näha väga mitmekesist
väljapanekut teistegi õppijate
töödest. Kõik kooli sõbrad ja
kunstihuvilised on oodatud
Laia tänava majja näitusi uudistama, 1. veebruaril kell 16 avatud töötubades osalema ning sünnipäevatorti sööma.
Anneli Suits
Paide Huvikeskuse direktor

Automudelism kogub Paide hoogu

P

aide Avatud Noortekeskuses toimetab
alates septembrist automudelismiklubi, mis on noorte seas väga populaarne. Igal
neljapäeval täitub kelder huvilistega ja neid
tundub iga korraga aina rohkem olevat. Kaks
kuud harjutamist ja autode ehitamist on andnud tulemuse, et Paide poisid vallutavad Eestimaa mudelautosaale.
Koju on toodud automudelismi võistlussarja
Indoor Offroad 2017/2018 sisehooaja esimene võit
Vinnist. Esikoha võitis Randolf Alt ja Andrian Lomakin saavutas viienda koha. Kokku osales võistlusel 24 huvilist. Novembris toimus ka Väike-Maarja mudelihallis hooaja teine sõit ja sealgi olid Paide
poisid edukad - Randolf Alt tõi koju II etapi võidu.
Tegemist on Junior liigaga, kus võistlejate kriteeriu-

miks on see, et nad on raadio teel juhitavate autode
võistukihutamisega tegelenud vähem kui kaks aastat. Võisteldakse 1/16 ja 1/18 mõõtkavas raadio teel
juhitavate autodega. Sarja eesmärk on populariseerida automudelismi kui atraktiivset huvitegevust
ning kasvatada järelsugu Põhjamaade tasemeni
jõudmiseks.
Osaleti ka Sauel toimunud HOBIzone clubraceSUNDAY võistlusel, kus Randolf Alt saavutas A
finaalis 2. ja Adrian Lomakin 6. koha. B finaalis
saavutas Robin Raudsepp 2. koha.
Automudelismiklubi tegutseb noortekeskuses
igal neljapäeval alates kella 14.00-st.
Margit Udam
Paide Avatud Noortekeskuse juhataja

Paide Gümnaasiumi sünnipäevanädal

O

ma kooli nädala planeerimine sai alguse
juba oktoobris, kui toimus
Õpilasesinduse laager. Terve see nädal ei oleks, aga saanud olla nii suurepärane, kui
kogu koolipere ei oleks panustanud. Sellepärast
tänab Paide Gümnaasium ja Õpilasesinduse
president kõiki, kes oma panuse andsid!

Laureaadid: Heidy Heleen Trug – aasta muusik, Liili Filippov – aasta naistantsija, Geir Samuel Voolaid – aasta meestanstija, Damaris Ly
Tambla – aasta käsitööline, Eliise Peržinski –
aasta kunstnik, Germo Aabla – aasta kunstnik,
Berta Kaleva – aasta sulesepp, Ingre Tammik
– aasta naissportlane, Rait Õlge – aasta meessportlane, Kaarel Vene – aasta aktivist, Heli
Hiiemäe – aasta Einstein, 12. klass – aasta tiim,

Kooli sünnipäeva nädal toimus 20.1124.11.2017. Teemadeks olid sel aastal „Tähtis ei
ole mitte võit, vaid osavõtt!“, „Targaks ei sünnita, targaks õpitakse!“, „Uni on parim lahendus!“, „Ilma siniste teksadeta ei saa!“ ning „Paide
Gümnaasium 108“.
Traditsioonilisele aasta tegijate tunnustusüritusele Hammerbecki Gala oli kutsutud üle 150
õpilase ja õpetaja.

Elna Ilus – aasta gümnaasiumi õpetaja, Andres
Pleesi – aasta põhikooli õpetaja, Anneli Ninep
– aasta algklasside õpetaja, Helen Trug – aasta
koolitöötaja.
Foto: Germo Aabla
Damaris Ly Tambla
Paide Gümnaasiumi õpilasesinduse president

Koorid käisid Tallinnas esinemas

17. detsembril käis Paide Gümnaasiumi poistekoor (pildil) koos
Türi kooriga Tallinna laululava all toimuval jõululaadal esinemas.
Esineti poole tunnise kavaga. Peale esinemist käidi miniloomaaias
ja sõideti lõbusõitu rongiga. 29. detsembril võttis Tallinnasse sõidu
ette tüdrukutekoor Viisikamber koos Türi laululastega, et esineda
Raekoja platsil jõuluturul. Oli väga tore kogemus!
Foto: erakogu
Malle Nööp
dirigent

Lasteraamatukogu tegemised jaanuaris
 Lugemine toetab. Raamat toob rahu.
Algamas on XIV Nukitsa konkurss, et selgitada välja laste kahe viimase aasta lemmikkirjanik ja illustraator. Lasteraamatukogu kutsub hääletama kuni 16-aastaseid
lugejaid, kes annavad ühe hääle kirjanikutööle ja teise hääle kunstnikutööle. Raamatutega saab tutvuda ja hääletada oma
lemmiku poolt lasteraamatukogus. Kogu
info on üleval ka Lastekirjanduse Keskuse
kodulehel www.elk.ee, kus on võimalik
e-hääletada. Hääletamine on juba alanud
ja kestab 20. veebruarini 2018.
 ERÜ
maaraamatukogude
sektsioon
teeb üleskutse kinkida Eesti Vabariigile sünnipäevaks 100 tundi ettelugemist.
Lasteraamatukogu ootab oma lugejaid
ettelugemist kuulama (vajalik eelregistreerimine), mis on meie heade lugejate panus üleskutses osaleda (ette
loetakse uuemat eesti kirjandust, see jääd-

vustatakse fotole ja lisatakse juurde loetud
aeg, mis kuulub 100 tunni sisse). Kingituse tegemise aeg on 1.-28. veebruar 2018.
 Kuna jaanuarikuu on lasteraamatukogus
traditsiooniline lumememmekuu, siis
ootame lapsi lumememme-juttu kuulama ning meisterdama. Ootamas on
suur-suur lumepall, kuhu on peidetud
lumememmed nii, et ainult 100 nina välja paistavad. Suur lumememmede pall on
kingitus sünnipäevaks Eesti Vabariigile.
(osalemiseks vajalik eelregistreerimine tel
38 49 051).
 Lasteraamatukogu ootab häid lugejaid
aktiivselt osalema meie üritustele, et siis
anda ühiselt panus kodumaa sünnipäevaks.
Kohtumiseni raamatukogus!
Eveli Kull
Järvamaa Keskraamatukogu

Paide Gümnaasiumi Võimlemispidu 2017
21. detsembril toimus Paide Kultuurikeskuses
Paide Gümnaasiumi Võimlemispidu, mis on
kindlasti kõige pikema traditsiooniga üritus
meie koolis. Sai jälgida ka otseülekannet Paide
Gümnaasiumi Facebooki lehelt ning Saundland OÜ kodulehelt. Kokku vaatas seda üle
6300 inimese, mis on rekordarv publikut, mis
Võimlemispeol kunagi on olnud.
Võimlemispidu juhtisid Paide Gümnaasiumi
vilistlane Siim Paapsi ja abiturient Geir Samuel
Voolaid. Žüriisse kuulusid: Karel Vähi, Deelia
Jõgi, Kerli Sirila, Patricia Troost ja Lea Valang.
Oma etteaste olid traditsiooni kohaselt valmistanud ka õpetajad, kes sel aastal kutsusid
ennast võimlemisklubiks Leaanika.
Tulemused:
1.-3. klasside vanuserühm
I koht 3B klass
II koht 3A klass
III koht 1C klass
1A klass - kõige originaalsem kava
1B klass - kõige rõõmsameelsem kava
2A klass - kõige südamlikum kava
2B klass - kõige tempokam kava
4.-6. klasside vanuserühm
I koht 5B klass
II koht 6B poisid
III koht 6A klass

7.-9. klasside vanuserühm
I koht 9.B klass
II koht 8A+B klass
III koht 7B klass
10.-12. klasside vanuserühm
I koht 11. klass
II koht 12. klass
III koht 10. klass
Publiku lemmik: 12. klass
Parimad tantsijad:
1-6 kl Eviita Õismaa 6B ja Dan Kannel 6C
7-12 kl Liili Filippov 12 ja Rene Peržinski 11
Palju õnne kõigile võitjatele!
Täname: Paide Kultuurikeskus, Spoony, Exit
Room, Valemivihik, Juta Lilleäri, Paide Ühisgümnaasium, Paide Avatud Noortekeskus,
Kuma, Säkk, Marta Pagar, Pom’bel Fruits,
Taffel, Castel Escape, Paide Spordikeskus, Pakendikeskus, Tehnoturg.T, Ruf ja Megazone.
Suured tänud ka abilistele: helitehnik Sulev
Liivale ja valgustaja Janek Lehtpuule.
Samuti täname 10. klassi ja 9. klassi ja teisi
tublisid abilisi Paide Gümnaasiumi õpilaste
seast. Kohtume järgmisel aastal!
Võimlemispeo korraldustiim koosseisus: Kaarel Vene, Damaris Ly Tambla, Heidy Heleen
Trug, Robert Viimsalu, Roberta-Grethel Agu,
Merily Aare, Germo Aabla, Ingre Tammik
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Imestamisväärset pakub elu igal pool ja ajal

K

Ühel päeval oli meie majas külaliseks
kandlemees Sander Karu, kelle sulest on
ilmunud hulk laule. Tema pillilood on nauditavad ning laulude ja kandlelugudega
möödus aeg kiiresti.
Kadripäeval oli meie maja elanikele palju
üllatusi. Kõigepealt tulid kaunilt valges riides Kadrid, kes tõid kõigile kingitusi, ning
esinesid kõhutantsijad rühmast „Nabaratoorium“. Imestada võis ka uhkete kostüümide üle. Palju jõudu edaspidiseks juhendajale Jane Paberitile ja kõigile tantsijatele!
Jõulupeol esinesid meile vanad tuttavad

äes on uus aasta. Meenutan veel ka
vana aastat Paide pansionaadis.
Täna kirjutan sellest, et säilitaksime võime imestada ilu üle meie ümber. Imetlust
vääriv mees elab Paides, meie ligidal. Ta
mängib mitut pilli. Mees, kes on lõpetanud
kõrgkooli klarneti erialal, mängib meisterlikult saksofoni, lõõtsa jt muusikainstrumente. See mees on Arvo Stoltsen, kes
annab oma teadmisi edasi muusikakoolis.
Ta mängib Paide linnaorkestris. Mees nagu
orkester.

– ansambel „Üks väike rõõm“ Imaverest
Maive Looritsa juhtimisel. Jõulumees tõi
kõigile kommipaki.
Pühade ajal on meie maja eriti kaunis –
jõulukuusk ja kaunistused aitasid luua pühademeeleolu.
Uus aasta algas lõbusalt. Jätkuvad igapäevased tegemised – võimlemine, ühislaulmine,
käsitöö tegemine, raamatute ühislugemine.
Head uut aastat ja imestamisvõimet näha
ilu enda ümber!
Eda Milistver

EELK Anna koguduse teated

J

umalateenistused toimuvad Anna
kogudusemajas talvekirikus kaks
korda kuus 2. ja 4. pühapäeval algusega kell 14.00. Järgmine teenistus on
28.jaanuaril kell 14.00.
Ristimise, leeritamise, matusetalituse sooviga pöörduge diakon Tiit Lastiku poole tel.
55966140, e-post: tiit.lastik@eelk.ee
Majandusküsimuste ja kalmistu haldamise
küsimustega juhatuse esimehe
Peep Heinaste poole tel. 51 53 667,
e-post: anna@eelk.ee

Liikmeannetused saab üle kanda koguduse
arveldusarvele
a/a EE 711010702000731007 SEB
Kiriku remondi toetuseks a/a
EE631010220056672016 SEB
Meie kirik on viimase aastaga saanud uue
näo. Seda eelkõige tänu Jumalale ja teile,
head annetajad. Talvel on kirikus külm, aga
tulge tingimata soojemal ajal vaatama, mida
me ühiselt korda oleme saatnud! Jätkame
remonttöödega, kui selleks raha oleme saanud. Meie unistuseks on korras kirik, ilus

ja väike, Tallinn- Tartu maantee ääres. Kus
saavad möödakäijad leida hingerahu, kus
võiksid toimuda kontserdid, loomulikult ka
jumalateenistused ja talitused.
Soovime kõikidele, et Jumal õnnistaks meie
päevi, et meil jätkuks eluks vajalikku nii endale kui teistega jagamiseks.
Õnnistatud uut Issanda aastat 2018!
Lea Heinaste
Anna koguduse õpetaja emeeritus

Sargvere Maakultuuri Edendamise Selts pidas
juubelipidu

S

argvere Maakultuuri Edendamise Selts (MES) on tegutsenud alates 4.12.1997. a. Seltsi asutajaliikmeid oli 23,
nüüdseks on tegevliikmeid 18. Seltsil on kolmeliikmeline
juhatus ning igapäevast tegevust korraldab tegevjuht. Korraldasime aastalõpupeo, millega tähistasime ühtlasi MES
20. tegevusaastat ja eakate ansambli „Meelespea“ 10. sünnipäeva.
Rahvast oli väga palju kokku tulnud. Tunnustasime neid, kes oma
hingesäraga on panustanud Sargvere mõisa ja MESi tegemistesse
ning andsime üle saviringis tehtud 56 südant. Esines juubilarist
eakate ansambel „ Meelespea“ Eve Martjaki juhendamisel. Tantsukingi aitasid kulutada Siim ja Alar Randal ansamblist „Lihtsad
Poisid“. Näitering Eha Martma juhendamisel pani publiku naerma. Üllatusesinejad, tantsutüdrukud showtrupist Panter panid
rahva elama. Südaööl oli suursugune ilutulestik ja pärast pakuti
juubelitorti. Pidu läks igati korda ja saime väga palju positiivset

tagasisidet. Tänan kõiki, kes osa võtsid ja loomulikult sügav kummardus oma töökale kollektiivile, kes kõik panustasid peo õnnestumisse.
Foto: erakogu
Saimi Sapp MESi tegevjuht ja juhatuse esimees

E-töötukassa lihtsustab asjaajamist

A

ina rohkem kasutatakse teiste inimeste või asutustega suhtlemisel
elektroonilisi lahendusi.
Ka Töötukassa pakub häid võimalusi paljude tegevuste sooritamiseks mugavalt
ja paberivabalt e-töötukassa vahendusel.
Seal on rubriigid töötule/tööotsijale, registreerimata tööotsijale ja asutuse/ettevõtte esindajale.
Büroosse kohale ei pea tulema tööandjad,
teenuse osutajad ega tihti ka tööotsijad.
Kodulehelt on e-töötukassa lihtsasti leitav.
Iseteeninduse kasutamiseks ei pea olema
töötukassas arvele võetud töötu või tööotsijana. E-teenuste kasutamiseks on vajalik
ID-kaardi või mobiil-ID olemasolu. On
ka tegevusi, mida saab teha ilma iseteeninduskeskkonda sisse logimata, näiteks
otsida tööpakkumisi või koolituskaardi
partnerite pakutavaid koolitusi.
Kui olete Töötukassas töötu või tööotsijana arvel, saate vaadata teile saadetud
teateid, otsuseid ja konsultandiga kokkulepitud tegevusi. Kui olete kokku leppinud interneti teel pöördumise, saate täita
tööotsimispäevikuid, esitada erinevaid
avaldusi ja taotlusi ning lõpuks teavitada
tööleasumisest.
Kui tunnete lihtsalt huvi töötukassa teenuste vastu, kuid ei ole töötuna arvel, saate
koostada, muuta või üles laadida oma CV,
kandideerida tööpakkumistele, esitada
avaldusi arvele võtmiseks ja hüvitiste taotlemiseks. Vähenenud töövõimega inime-

sed saavad siin esitada töövõime hindamise ja töövõimetoetuse avalduse. Töötav
inimene, saab esitada avalduse kvalifikatsiooni kulu hüvitamiseks või broneerida
aja karjääri- või EURES- nõustamisele.
Kui teil on vajadus teha iseteeninduses
toiminguid ettevõtte esindajana, peate end
esmalt ettevõttega siduma. Seda saab teha
menüüs „Minu volitused“, kus peate sisestama ettevõtte registrikoodi. Inimesed, kes
on Äriregistris kantud ettevõtte B-kaardile, saavad portaalis toimetada ilma täiendavate volitusteta. Ettevõtte esindajana
saate teha järgmisi toiminguid: sisestada
ja hallata oma ettevõtte tööpakkumisi,
vaadata e-töötukassa kaudu kandideerinud inimeste CV-sid, esitada ja vaadata
palgatoetuse, koondamishüvitise, vähenenud töövõimega töötaja eest sotsiaalmaksu maksmise ja koolitustoetuse taotlemise
avaldusi ja nendega seotud otsuseid.
Kasutades Töötukassa iseteenindust saate
enamus toiminguid teha bürood külastamata ja ööpäevaringselt, mida on mugav
teha. Loomulikult saab ka kohapeale tulla ning Töötukassa büroo konsultandid
ja nõustajad on valmis individuaalseteks
kohtumisteks. Nii ei pea ükski inimene,
kellel tekib vajadus suhelda Töötukassaga,
abita jääma.

Paide uus piirkonnapolitseinik

Viimasel ajal ei möödu
aastat, kui politseitöös
ei toimu muutusi. Erand
ei ole ka aasta 2018.
Lõpplahenduse on saa-

nud haldusreform, millest tulenevalt korrastab
oma tegevusi ümber
ka politsei. Kogukonna
turvalisuse huvides on
positiivne, et 2016. aastal ametisse asunud uue
valitsuse koalitsioonileppest tulenevalt on võimalus politseiridadesse
saada juurde lisakohti
piirkonnapolitseinike
näol.
Käesolevast aastast on
Järvamaa igas omavalitsuses piirkondliku po-

litseitööd tegemas kaks
piirkonnapolitseinikku
varasema ühe asemel.
Selle aasta algusest on
Paide linna piirkonnapolitseinik Eeva Õun, tel:
5558 1763, e-post: eeva.
oun@politsei.ee. Paide
linnakodanike vastuvõtuaeg on endiselt K kell
09.00-10.00 Paide politseijaoskonnas, Tallinna
12.
Samas olen ka mina jätkuvalt kättesaadav kogukonnaliikmetele ja koos-

tööpartneritele
nende
murede ja probleemidega tegelemisel. Minuga
saab kontakti telefonilt
5855 3809 ning kirjutada
priit.soord@politsei.ee.
Kiireloomuliste juhtumite puhul, mis nõuavad
politsei kiiret sekkumist,
helistada
lühinumbril
112.
Turvalist uut aastat!
Priit Söörd
Paide politseijaoskonna
piirkonnavanem

Lasterõõm! Paide aktiivsete
noorte mittetulunduslik ühendus
JCI korraldas taas heategevusliku
kampaania kogumaks jõulukingitusi Paide linna vähekindlustatud lastele. Kingisoovijaid ja heategijaid jagus - kokku sai toreda
jõulukingi 30 last ja noort vanuses 1.5 – 14 eluaastat.
Aitäh heategijatele!
Foto: Maarit Nõmm
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Järvamaa muuseum
Järvamaa muuseumis on avatud näitus „Igal hädal oma arst, igal tõvel oma tohter“ - pildikesi Järvamaa Haigla kujunemisloost. Näitus jääb avatuks 22. märtsini.
Temaatiline muuseumitund: „Igal hädal oma arst, igal tõvel oma tohter“ kutsub lasteaia- ja koolilapsi osa saama tervishoiuga seotud õpetlikest ja põnevatest tegevustest. Saame teada, kuidas nägi
välja apteek 150 aastat ja haigla 50 aastat tagasi. Mängime arsti ja apteekrit, meisterdame, tutvume
ajastu ravivõtetega. Muuseumitund kestab ca 45 minutit. Hind 3€ osaleja. Info ja gruppide registreerimine: 38 51 867.
Wabalinna maja
Näitus „Kirjanik Hermann Hesse ja Paide“. Külastamisvõimalus Wabalinna maja lahtiolekuaegadel
T ja N 11.00 - 16.00. Teistel aegadel eelneval kokkuleppel: 566 82165.
Vallitorn
EV100le pühendatud näitus ja loeng „Naisterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte
1920 – 1930ndaist aastaist.“ Näituse avamine 15. veebruaril kell 17.00 Eesti Vabaõhumuuseumi teadusdirektori Heiki Pärdi loenguga „Kas me oleme puhas rahvas?
– eestlaste sajanditagune argielu“. Raamatu „Eesti argielu“ esitlus. Väljapanek jääb
avatuks kuni 31. augustini.
 Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
 EV100 „Rändame Eesti Vabariiki“. Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma erinevatesse Eestimaa
ajastutesse.
 Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.
Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P kell 10.00 – 18.00.
 23.02 kl 18.00 etendus-kontsert meesansambliga „Arhailised mehed“
Paide raekojas ja Keskväljakul
EV100ndale aastapäevale pühendatud näitus „Eesti Vabariigi sünd Paides“. Näituse
avamine 24. veebruaril Paide raekoja saalis.
„Manifest Eestimaa rahvastele“ 24.02.2018 – Iseseisvusmanifesti ettelugemine ja
Eesti Vabariigi juubelisünnipäeva tähistamine
Paide Keskväljakul.
Sündmused:
EV100 loengusari Järvamaa muuseumis
26. jaanuaril kell 11.00 loeng „Ilves – salapärane kaslane Eestimaa metsades“. Eesti
2018. aasta loomast jutustab põnevaid seiku ning isiklikke mälestusi Tartu Ülikooli
doktorant, ilvesteuurija Raido Kont. Sissepääs muuseumipiletiga (2 €).
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts kutsub
Veebruaris 2018 taasavab oma uksed Tallinnas Maarjamäe lossis asuv Eesti Ajaloomuuseum. Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts korraldab õppekäigu tutvumaks uuenenud ajalooloomuuseumi ja
lossi naabruses Maarjamäel asuva vastavatud Eesti Filmimuuseumiga. Lisainfo ja koha broneerimine telefonil 56682165.
Pilvede värvid Rahvusooperis Estonia
Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum viib 17. veebruaril huvilised Paidest rahvusooperisse
Estonia. Kavas Rasmus Puuri ooper „Pilvede värvid“. Ooperi idee põhineb Jaan Kruusvalli näidendil „Pilvede värvid“ (1983), mis käsitleb eestlaste
põgenemist kodumaalt Teise maailmasõja sündmuste keerises. Piletiinfo ja bussikoha broneerimine telefonil 58502001.

11.02 toimuvad Järva talimängud Aravetel (registreerimine kuni 5.02).
Kavas: suusatamine, korvpall, male, kabe, lauatennis, mälumäng, juhtide võistlus
3.-4. märtsini 34. Eesti omavalitsuste talimängud Viljandis (registreerimine 22.02).
Kavas: suusatamine, mäesuusatamine, korvpall, male, kabe, lauatennis, ujumine, juhtide võistlus.

Paide linna võistkonnad talimängudele registreerib SA Paide Spordikeskus. Suusatajad ja mäesuustajad, kes soovivad osaleda talimängudel Paide linna võistkonnas
palun võtke ühendust info@paidesport.ee

Täiskasvanute ujumiskursus
alates 29. jaanuarist E ja K kell 18.30
Kursuse kestvus 10 tundi, maksumus 60 eurot.
Info ja registreerimine: paideujumisklubi@gmail.com või tel 5690 6096

E-Piim Spordihall
25.01 kl 10:00 Järvamaa koolide 4.-5. kl saalijalgpalli KV P
27.01 kl 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - VK Jelgava Biolars
28.01 kl 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - RTU/Robežsardze
02.02 kl 10:00 Järvamaa koolide 10.-12.kl jalgpalli KV P (EKSL alagrupp)
02.02 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - BC Kalev/Cramo I
03.02 kl 10:00 Paide Võrkpalliklubi sünnipäevaturniir
04.02 kl 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
10.02 kl 10:00 Eesti Kurtide Spordiliidu MV võrkpallis
16.02 kl 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - SK Torma Sport/Kuremaa Spordikool
17.02 kl 12:00 Paide Ujumisklubi pikamaaujumine
17.02 kl 15:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Saaremaa VK
18.02 kl 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
21.02 kl 10:00 Jalgpallifestival “Värav”
23.02 kl 20:00 Kodumaised legendid Paides
25.02 kl 11:00 Korvpalli U14 turniir
Paide ujula
17.02 kl 12:00 Paide Ujumisklubi pikamaaujumine
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: paidesport.ee

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

• Jõusaal • Pallimängusaalid
• Aeroobikasaalid • Maneež

Paide ujula avatud:
E, K, R	 kell 6.30 – 22.00
T, N	 kell 8.00 – 22.00
L, P kell 11.00 – 22.00

• Vesiaeroobika T, N kell 18.30
• Saun E-N kell 15.00 – 22.00;
R kell 8.00 – 22.00;
L,P kell 12.00 – 22.00
• Ujumisbassein • Lastebassein •
Jõusaal
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Õnnitleme jaanuarikuu
sünnipäevalapsi!
93 Hildegard Seermann

83 Helmi Runnel

78 Vladimir Juferev

92 Aino Pürn

83 Tähte Kibik

78 Uno Trost

92 Valve Tohvelmann

83 Ellen Müllerbeck

78 Helgi Lahesoo

90 Leida Adov

82 Ülo Velsker

78 Ene Randrüüt

90 Aino Murumaa

82 Pilvi Mendelson

78 Kaupo Väli

90 Erika Eerik

82 Erni Kirbits

78 Heljo Paas

90 Helga Heinlo

82 Aita Müür

77 Eha Metsar

89 Salme Jullinen

82 Maie-Taime Aasa

77 Ülo Mikone

89 Vilma Kalvik

82 Maret Lai

77 Vassili Kartavenko

88 Ants Miitoja

81 Salma Albrant

77 Niina Ingi

88 Elvi-Melaine Käärik

81 Arvo Saar

77 Heljo Brenner

87 Evgeny Belov

81 Konstantin Belov

77 Ruth Riivald

87 Õie Riibak

81 Rein Intelmann

77 Paul Laanedu

87 Heimar Tuiman

81 Maie Andla

77 Malle Pau

87 Aleksander Vesman

81 Leida Pedius

77 Liina Tibbo

87 Linda Neetar

81 Kalju Laanemägi

76 Nikolai Kolosov-Dietz

86 Veino Merisalu

81 Anisja Arula

76 Helve Vellemaa

86 Agnes Ellermaa

81 Vello Premet

76 Elsa Muuk

86 Elli Tinno

81 Liidi Hirvonen

76 Eha Raudkivi-Laiman

86 Tamara Orav

80 Milve Kiima

76 Juhan Ubaleht

86 Elvi Dede

80 Vladimir Albrant

76 Maimu Vantsi

85 Vilma Parming

80 Linda Simberg

76 Maimu Viirma

85 Leili Ohov

80 Ilme Sõrmus

76 Ruti Niglas

85 Erich Seepter

80 Viida-Viive Rohesalu

76 Taima Andruse

85 Evi Miitoja

80 Jevgenia Laanemets

76 Vilho Paukku

85 Aino Muru

80 Linda Silluta

75 Lilli Liske

85 Vaike Nakus

80 Linda Mihkelsaar

75 Vilma Makkar

85 Helvi Arro

80 Aino Lepp

75 Heino Umbleja

84 Lui Verbo

79 Malle Kaljola

75 Mare Nugis

84 Esfir Aksel

79 Monika-Aino Jõesaar

75 Endel Talu

84 Tiit Paglant

79 Tiiu Mägi

75 Aime Vahemets

84 Vaike Pall

79 Lembit Sahk

75 Lea Veiderpass

84 Eha Piiri

79 Maimu Vene

84 Liia-Maret Vaarmaa

79 Helgi Matsalu

Pansionaat Paide

84 Aino Opivalova

79 Leili Vatsel

õnnitleb!

84 Nadezhda Leppind

79 Linda Vaasma

91 Tamara Pihel

83 Silvia Jürisson

79 Mai Salum

83 Vilma Aasamägi

83 Helve Ratnik

79 Endel Ott

82 Juta Riiu

83 Urve Kukkur

78 Elvi Pajus

76 Elsa Muuk

83 Evi Herkma

78 Jaan Tuisk

Palju õnne noorimatele linnakodanikele!
Karl-Romet Nilp		
Britt-Roselyn Rootslane
Madli Narrusk		
Victoria Pinta		
Mia Mirtel Masar
Grettely Palmiste
Reinelle Pärn		
Brenden Kreek		
Kaur Kull		
Mia Mai Haabjärv
Remi Kibin		
Mirtel Paesüld		
Remi Avloi		

23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
23.11.2017
26.11.2017
26.11.2017
26.11.2017
26.11.2017
27.11.2017
17.12.2017
17.12.2017
20.12.2017
21.12.2017

Lende-Liis Alanur
Jarek Kaju		
Alex Asper		
Matthias Pärn		
Sabrina Simanis		
Kristjan Tammelaan
Raiden Šindikov
Henry Lepanurm		
Kennert Leedmaa

21.12.2017
22.12.2017
22.12.2017
23.12.2017
24.12.2017
28.12.2017
29.12.2017
02.01.2018
08.01.2018

