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Paide tähistab vabariigi juubelit!
24. veebruaril saab Ees- Ajalooline soomuk
Paide Keskväljakule saabub Jõgeti riik saja-aastaseks.
valt ajalooline soomuk. Möödunud
20ndate lõpus ja 30ndate alPaide linn tähistab seda sajandi
guses olid Eesti kaitsetahte üheks
läbi mitme aasta. Sünd- sümboliks kolmteist riigi tellimusel
Arsenali tehases ehitatud soomusmused kulmineerivad
autot. Ajaloolise soomuki elusuuruliikuva koopia valmistas MTÜ
tänavu veebruari lõpul. ses
Pommiauk Jõgevalt. Soomuk ehita24. veebruaril toimub Paide Püha
Risti kirikus oikumeeniline jumalateenistus, kuhu on oodata ka Vabariigi Presidenti Kersti Kaljulaidi ning
diplomaatilist korpust. Pärast jumalateenistust sõidab riigipea edasi Tartusse, et osaleda vabariigi aastapäeva
kontserdil ja vastu võtta külalisi.

„Manifest Eestimaa rahvastele“
25. veebruaril 1918 loeti Paides ühe
vähestena Eesti linnadest ette iseseisvusmanifest, mis saabus salaja siia
Pärnust. Tänavu toimub see erandkorras 24. veebruaril enne jumalateenistust. Manifesti on valitud ette lugema koolinoort Romet Jürgensoni.

Paide linnapreemiate
nominendid
Kultuuripreemia
Ansambel Nevesis
Henn Sokk
Krista Rikk

Hariduspreemia
Ellen Rosimannus
Kersti Laastau
Taimi Jürgenstein

Spordipreemia
Viljar Pennert
Katrin Kaasik
Kristi Rohtla

Parim sportlane
Andrus Tull - kabe
Anna-Liisa Raudsepp - ratsasport
Heli Hiiemäe – ujumine ja taliujumine
Krete Kaasik – batuudihüpped
Keijo Orgvee – maadlus ja jõutõstmine
Meico Vettik – motokross
Krista Kull - maastikuvibulaskmine
Piret Viirma - kabe
Laureaadid selguvad 25. veebruari
kontsertaktusel.

Kringel ja tee
Vabariigi juubeliks on Paide linn
tellinud ka sünnipäevakringlit. 100
aasta tähistamiseks läheb jagamisele
tervelt 100 kg magusat kringlit Juurde saab ka kuuma jooki.

Ülekanne telesse
Jumalateenistuselt teeb eestlaste kodudesse otseülekande ERR. Samuti on
tulemas ETV otsereportaažid Paide
Keskväljakul toimuvast. Lisaks on väljakule üles seatud led-ekraan, millelt
saab samuti jälgida kirikus toimuvat.

ti Eesti sajandaks sünnipäevaks ning
seda näeb ka Paide Keskväljakul 24.
veebruaril.

EV100 kuumaõhupall

Laululapsed

Kui ilm lubab, saab Keskväljakul
näha ka Eestile pühendatud kuumaõhupalli, mis saabub Paidesse Tallinnast, kus see osaleb riigilippude heiskamisel sünnipäeva varahommikul.
Palli omanik Jaano Rässa lennuklubist Keelutsoon tellis palli EV 100 juubeliks. Sportpall alustas lende
31.07.2017, pardale mahub 2-3 reisijat. Pall peaks üles kerkima Paide raekoja tagant parklast, ohutsoon on piiratud lintidega.

Keskväljakule on oodata ligi 60 Paide laululast, et tervitada Eestit juubeli puhul. Lapsed esinevad ka järgmisel
päeval ehk 25. veebruari Paide linna
kontsertaktusel. Sinna on oodata lavale ligi 300 lauljat ja muusikut.
Eesti Vabariigile on pühendatud ka
Linnalehe lk 5, kust leiab põhjalikuma info linnas toimuvast! Palju õnne,
armas Eesti!

Järvamaa aasta tegu –
piimaühistu tulek Paidesse

J

aanuaris selgus Järvamaa aasta
tegu 2017. Selleks osutus novembris teatavaks saanud otsus,
et ühistuline piimatööstus ehitatakse Paidesse. Järva Teataja peatoimetaja Tiit Reinberg märkis, et vaieldamatult oli tegemist otsusega, mis läks
järvalastele korda. "Kui algas aasta
teo esitamine, oli just piimatööstuse Paidesse toomise otsus see, mida
enim esitati," lisas ta.
Ka hääletussedelitel ja internetihääletusel kordus enim piimatööstus, kuigi valida oli 12 kandidaadi
vahel. Lõpuks edestas võitja teisele
kohale jõudnut kahekordse häältearvuga.
2020. aastaks loodavasse tehasesse on kavandatud 150 töökohta ja see
töötab seitse päeva nädalas ööpäev
ringi.
Tiit Reinbergi hinnangul oli just

150 tekkivat töökohta määrav, miks
inimesed säärase otsuse poolt hääletasid. "Töökohad on olulised, inimestel tekib lootus elujärje paranemisele," sõnas ta. Uus, uhke ja Eestis omasugune tööstus on võimeline töötlema 1000 tonni piima ööpäevas ehk rohkem, kui praegu toorpiima riigist välja veetakse.
Enamik piima läheb ka uues tehases juustuks. Nii on kavas toota
uues tehases 32 000 tonni juustu aastas. Piimakominaadi maksumus on
90 miljonit eurot, riik investeerib sellest PRIA kaudu 15 miljonit.
Järva Teataja ja Järvamaa omavalitsuste liit andsid Järvamaa aasta
teo tiitlit välja juba 15. korda. Eelmisel aastal võitis Järvamaa aasta teo
tiitli Arvo Pärdi muusikaaed.

Allikas: Järva Teataja
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Paide linnavolikogu
18.01.2018 istungi kokkuvõte
• saatis teisele lugemisele Paide linna 2018. aasta eelarve
• kehtestas Paide Linnavalituse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused ja kuu töötasu alammäärad.
• kehtestas Paide Linnavolikogu liikme, linnapea ja linnavalitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra
• kehtestas määruse "Kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud
ülesannete täitmine Paide linnas"
Määrusega reguleeritakse õigusaktidega kohaliku omavalitsuse, kohaliku
omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse antud
küsimuste otsustamine ehitus-, planeerimis-, liiklus-, keskkonna- ning
maavaldkonnas Paide Linnavolikogu, Paide Linnavalitsuse kui organi ning
Paide Linnavalitsuse kui ametiasutuse struktuuriüksuse linnamajandusosakonna poolt.
• tunnistas kehtetuks seitse endise Paide valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat volikogu
määrust ning neli endisel Roosna-Alliku valla territooriumil kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmist reguleerivat määrust.
• otsustas garanteerida Paide linna poolt projekti „Tugitaristu rajamine ja
rekonstrueerimine Paide linnas ettevõtluspiirkonna ja ühistulise piimatööstuse arendamiseks" omafinantseerimine 2018. aastal 352 717 euro ulatuses ning
volitada linnapead sõlmima AS-ga E-Piim Tootmine koostöökokkulepe.
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas oktoobris 2017 taotluste vastuvõtu
„Piirkondlike konkurentsivõime tugevdamine" meetmesse, et toetada ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamist olemasolevate tööstus- ja ettevõtlusalade juurde. Projekti raames soovib Paide linnavalitsus rekonstrueerida linna ettevõtlusaladele (Mündi ja Raudtee tn) juurdepääsuks vajalikud sõidu- ja kõnniteed. Rekonstrueeritavate teede pikkus on 2,3 km. Investeering aitab suuresti kaasa piirkonna majandusaktiivsuse ja tööhõive kasvule. Tegemist on linna tööstus- ja tootmisaladega, kus asuvad juba tegutsevad
ettevõtted, kuid piirkonnas on ka vabasid pindasid ja ehitusalasid. Kvaliteetsed
juurdepääsuteed tööstusalale annavad võimaluse ettevõtluse arendamiseks ja
töökohtade loomiseks. Projekti maksumus kokku 3 191 448 eurot.
• otsustas moodustada Paide linna valimiskomisjoni 5-liikmelisena
ning lugeda Paide linna valimiskomisjoni esimeheks linnasekretäri kt Nellika Valder. Nimetas Paide linna valimiskomisjoni liikmed alljärgnevas
koosseisus: Kaja Kört, Peeter Läll, Ulvi Vürmer ja Reet Kask.
• tunnistas kehtetuks Paide Linnavolikogu 21.12.2017 otsuse nr 70 „Varalise kohustuse võtmine".
• otsustas algatada Paide linnas Staadioni tn 4 ja Staadioni tn 6 kinnistute ning nende lähiala detailplaneeringu.
Paide linn ja Eesti Jalgpalli Liit kaaluvad võimalust sinna lisaks kunstmurustaadionile rajada jalgpallistaadion 2008. aastal planeeritud kergejõustiku harjutusväljaku asemele. Jalgpallihuvilised lapsed ja noorsportlased
saaksid siis paralleelselt mõlemal staadionil soojendusi teha, on võimalik
läbi viia treeninguid ning korraldada võistlusi. Staadionite teenindamiseks
soovib Paide Linnavalitsus koostöös Eesti Jalgpalli Liiduga tulevikus rajada
kahe staadioni krundi piirile staadioneid teenindava hoone, kus sportlased
saaksid riideid vahetada, puhata, vajadusel einestada ning treenerid ja kohtunikud oma inventari hoida. Kuna kehtiv detailplaneering ei näe ette
Staadioni tn 4 krundile hoonestusala ega ka Staadioni tn 6 krundil sobivas
asukohas ja vajalikus suuruses hoonestusala, on staadionihoone rajamiseks
vajalik koostada uus planeering.

Paide Riigigümnaasium annab teada:
ÕPILASTE JA LAPSEVANEMATE INFOKOOSOLEK
7. märtsil kell 17:15-19:00
Järvamaa Kutsehariduskeskuses
Tallinna 46, Paide

Paidele on avanenud
võimaluste uksed
Priit Värk
linnapea

V

abaduse uks, mis avanes sada aastat tagasi hetkeks, kui
punased bolševikud taganesid Saksa sõjamasina eest, kasutati oskuslikult ära. Iseseisva rahvusriigi loomine oli väikesele rahvale muinasjutuline saavutus. Eesti väljakuulutamise ja võiduka Vabadussõja järel algas rahvusriigi ehitamine ning seda tehti väga edukalt.
Omades ideaali vabast riigist haarati Eestis tekkinud võimalusest ja
hoogsalt asuti seda teostama. Mitte
kõik äsja tekkinud riigid ei suutnud
oma iseseisvust hoida, veel vähem
oli neid, kes nii jõudsalt edendasid
emakeelset haridust ja kultuuri, majandust ja kaitsevõimet. Ma ei pane
Eesti riigi rajamist ja ülesehitamist
samale kaalukausile Paidet eesootavate lähiaastatega, kuid ka meie pea-

Siret Pihelgas
Abilinnapea

J

ärjekordne samm ühistulise piimatööstuse tulekuks Paidesse
on astutud - Paide linnavolikogu võttis vastu otsuse kehtestada
Mündi, Raudtee ja Karja tänavate
ning Ruubassaare tee vahelise ala
detailplaneering. Planeeringu koos-

Maamaksust vabastamise kohta saab täpsemat infot
linnavalitsuse maakorralduse peaspetsialistilt Elliko Kõivult
telefonil 38 38 635 või e-posti aadressil elliko.koiv@paide.ee.

Paide linnavalitsuse kontakt:
Paide linnavalitsuse kantselei raekojas:
Kirsikka Uusmaa 38 38 601
E-post: paide@paide.ee

tamise eesmärk oli anda keskkonda
sobiv ruumiline terviklahendus piimatöötlemisetehase ning seda teenindavate hoonete ja rajatiste ehitamiseks. Planeeringuala asub linna
äärealal äri- ja tootmispiirkonnas
jäädes kaugele elamualadest ning
loodus- ja kultuuriväärtuslikest objektidest.
Ala suurus on ca 14 ha. Tehase territooriumile on võimalike
hoonetena kavandatud muu hulgas tootmishoone, tehase pääsla,
administratiivhoone, piimaautode välispesu hoone, alajaam ja
mahutid.

Piimatööstust oodatakse Paidesse väga, nagu näitas ka hiljutine
Järvamaa aasta teo konkurss. 150
uut töökohta on Paide suurusele
linnale väga suur asi. Piimaühistu
tulekuga on seotud ka Mündi tee
täielik rekonstrueerimine, mis võib
aset leida ühel ajal piimaühistu
hoonete ehitamisega ehk järgmisel
aastal. Eks palju sõltu ka sellest, kas
Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest rahasüsti saame sarnaselt mullusuvistele teedeprojektidele. Kui nii, siis on see oluline etapp linna infrastruktuuri
arendamisel.

Eesti - maailma suurim riik

Teade!

Reet Kask, tel 38 38 600

Kui tollane Eesti sai loota üksnes
oma rahale ja ressurssidele ning Tartu Rahuga väljateenitud kuldrubladele, siis meil on täna kasutada välisabi. Euroopa Liidu struktuurfondidest saadav rahastus kestab senisel
kujul 2021. Mündi tee rekonstrueerimiseks taotleme üle 2 mln euro.
Uue koolimaja ehituseks saime toetust 4,5 mln eurot. Piimatööstuse rajamist toetab PRIA 15 mln euroga.
Need on Paide väikesed võimalused,
mida peame oskuslikult kasutama.
Ent Paidel on tekkinud uutmoodi
potentsiaali ka omavalitsuste liitumiste tulemusel. Meil on täna ainulaadne linn, kus asuvad külad, metsad ja
põllud. Paide on samamoodi osa Euroopa kultuuriruumist nagu Pariis,
Veneetsia või Berliin. Meie väiksus ja
kaugus Euroopa südamest, eurosteriilsuse puudumine ja looduslähedus
on meie trump, kuid kas suudame seda maailmas haruldast ja heas mõttes veidrat linna ka oma huvides ära
kasutada ja turiste siia meelitada?
Paidele on avanenud mitmeid
võimaluste uksi, mõned on kõigest
praokil, aga seda vähestki tuleb oskuslikult ära kasutada.

Piimaühistu ala
detailplaneeringu kehtestamine

Jälgi infot www.paide.edu.ee

Paide linnavalitsuse sekretär Pärnu tn 3:

me näitame eestlaslikku tarkust ja
oskust haarata võimalustest, sest ootamas on periood, mis kujundavad
meie tulevikku aastakümneid.
Rahvusriigi rajamisel oli eestikeelne keskharidus ja kõrgharidus vundamendiks. Kusjuures, 1920ndatel seisis värske väikeriik vastamisi eestikeelsete õpetajate põuaga. Paides on
käimas pöördelised muutused hariduselus, mis kujundavad sadade ja tuhandete laste tulevikku aastaid. Me
oleme saanud riigilt ja Euroopa Liidult rahalised ressursid rajamaks kaasaaegsed koolihooned, nüüd on eesmärgiks täita need meie heade õpetajate ja kaasaaegse õpikäsitlusega.
Vabariiki ehitades oli oluline osa
Eesti kultuuril, õitses nii kunst kui
kirjandus ning teater kinnitas üha
enam kanda. Lisaks Estoniale jõudis
emakeelne teatrikunst aina rohkem
Vanemuise, Endla ja Ugala lavadele.
Ka Paide on rajamas oma linnateatrit ja järgnevad kolm aastat näitavad
kas see jääb püsima või hääbub. See
on samm selle suunas, et Paide Muusika- ja Teatrimaja oleks tuntud kultuuritempel mitte ainult järvamaalastele vaid üle Eesti.

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Aivar Tubli
Linnavolikogu
esimees

K

ui Itaalia ooperilauljat Luciano Pavarottit peetakse läbi
aegade suurimaks tenoriks,
siis ei mõtle me selle all ooperilaulja
füüsist (mis oli ka märkimisväärselt
suur), vaid tema andekust, võimeid
ja töökust. Samas kellegi teise lemmikuks võib olla hoopis teine ooperimuusika suurkuju Enrico Caruso.
Nende saavutusi ja suurust pole mõtet võrrelda antud kontsertide arvu
ega teenitud honorari järgi. Tähtis
on käega katsumatu, see, mida nad

annavad maailmale, oma rahvale ja
kultuurinautlejatele.
Eesti on vormilt väike, aga sisult
suur. Meie ruutkilomeetrid ei tähenda selle kõrval, et oleme maailma
andnud näiteks Arvo Pärdi ja üleilmse koristuskampaania „Teeme ära“,
mitte midagi. Ka välismaalased kehitavad üha vähem õlgu kuuldes riigist nimega Estonia. Väike on hea,
kodune ja turvaline. Jaa, meil on põhjust muretseda oma püsimajäämise
pärast, sest et oleme väikesed. Meie
maailma mõistes tilluke Eesti kogukond on aga seda tugevam ning meie
kasuka mängib ka see, et kõik-tunnevad-kõiki. Kirjamees ja semiootik
Valdur Mikita kirjutab, et eesti keel
kuulub 5% maailma enim kõneldud
keele sekka. See tundub esialgu uskumatuna, aga kui arvestada, kui palju on maailmas keeli, mida kõnele-

vad ainult kümme, sada või tuhat inimest, siis oleme nendega võrreldes
heas seisus. Ja kui palju on maailmas
riigita rahvaid! Eesti on õnnesärgis
sündinud ning meil on vedanud. Kui
ei pühkinud meid maa pealt Põhjasõda ega hiljutised sõjakoledused ja
repressioonid, siis jääme ka edasi püsima. Iga inimene, kes räägib ilusat
eesti keelt või laulab ja kirjutab emakeeles, on andnud juba sellesse oma
panuse.
Minu jaoks on Eesti maailma
suurim riik oma vaimu ja visaduse,
oma töökuse ja maaläheduse poolest. Eesti on kodu. Ilusat Vabariigi
aastapäeva!

Aivar Tubli võtab linnakodanikke vastu igal
teisipäeval kell 08.00-10.00. Eelregistreerimine: Ulvi Vürmer, tel 38 38 604
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Linnavolikogu tõstis hallatavate asutuste
töötajate töötasude alammäärasid
Anneli Tumanski
Abilinnapea

J

aanuarikuisel volikogu istungil
võeti vastu määrus, millega kehtestati Paide linnas kõikide hallatavate asutuste töötajate töötasude alammäärad.
Üldhariduskooli õpetajate töötasu alammäär tõsteti riigi poolt 100
euro võrra,1150 euroni. Paide linn
omalt poolt tõstis samale tasemele
ka magistriharidusega lasteaia-,
muusikakooli- ja huvikooli õpetajate töötasude alammäärad. Üldhariduskooli õpetaja töötasuga võrdsustati ka koolis töötavate logopeedide,

eripedagoogide, huvi- ja ringijuhtide juhtide töötasude alammäärad.
Ilma magistrikraadita lasteaiaõpetajate töötasu alammäärad kinnitas
volikogu riigi poolt etteantud tasemele ehk 978 euroni. Uue Paide linna territooriumi lasteaedades ühtlustati ka õpetaja abide töötasud,
millest kõige rohkem võitsid Roosna-Alliku ja Paide valla õpetaja abid,
kuna nende töötasud olid varasemaga võrreldes kõige madalamad. Samuti tõsteti kultuuri- ja sotsiaaltöötajate töötasude alammäärasid.

Huvihariduse ja huvitegevuse
toetamisest Paide linnas
Veebruarikuu volikogus kehtestati huvihariduse ja huvitegevuse
toetamise kord, kus sätestati toetused huvitegevuse kättesaadavuse parandamiseks.

Määrusega toetatakse Paide linna 7-19 aastaste noorte huvihariduse ja –tegevuse kättesaadavust linna eelarvest. Toetuse eesmärgiks on
suurendada uuenduslike huvialade
hulka ning noorte osalemist huviringides.
Määrusega kehtestati huviringis
käijale transporditoetus, mida
makstakse välja neile, kes elavad vähemalt viie kilomeetri kaugusel huvitegevuse asukohast. Toetus makstakse välja lapsevanema taotluse alusel ühe korra huviringis käimise eest
nädalas ehk nelja korra eest kuus.
Taotlusi saab esitada Paide Linnavalitsusele kord kvartalis õppeperioodi jooksul: 5. märtsiks, 5. juuniks ja 5. detsembriks. Taotlusele tuleb lisada maksekorraldus.
Info Paide linna hariduse peaspetsialistilt Enn Lehtpuult 38
38 622.
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P

aide linnavalitsuse linnamajanduse osakonna juhatajaks sai senine Väätsa valla
ehitusnõunik Heigo Laaneoks.
Laaneoks töötas Väätsal kaheksa
aastat, sellest neli vallavalitsuse
liikmena. Tema eest vedada oli
Väätsa mõisa rekonstrueerimine,
kooli renoveerimine ning Väätsa
eakatekodu ehitus. Heigo Laaneoks on lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli ehituse erialal ning
hetkel on lõpetamisel magistriõpe
Tallinna Tehnikaülikoolis energiatõhususe erialal.
Paide linnas ootab linnamajanduse
osakonna juhti ees lai tööpõld alates
uue põhikooli ehitusest teede ja lasteaedade rekonstrueerimiseni välja.

Palju õnne,
maakonna kultuuritegija 2017 Ründo Mülts, Järvamaa kultuuripärl
2017 Malle Nööp ja elutööpreemia laureaat Tiiu Saarist!

Anna kiriku koguduse teated
Jumalateenistused
Anna Kogudusemajas:

Pühapäevakooli tunnid
pärast jumalateenistust:

25.02 kell 14.00
11.03 kell 14.00

25.02 kell 15.30
11.03 kell 15.30

Üldkogu koosolek toimub 28. veebruaril kell 10.00 Kogudusemajas. Palume kõigil
koguduse liikmetel, kellel on võimalik, osa võtta. Päevakorras on 2017.a. aruannete
kinnitamine ja 2018.a. tegevuste vastuvõtmine.

Roosna-Alliku
Põhikool 94!

Info: diakon Tiit Lastik, 55966140
juhatuse esimees Peep Heinaste, 5153667
e-post: anna@eelk.ee
koduleht: www.eelk.ee/anna
FB leht: Anna kogudus
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924. aasta jaanuaris asusid
Roosna-Alliku ümberkaudsete külakoolide lapsed õppima
mõisamajja.
Sünnipäevanädalal meenutasid
õpetajad oma kooliaega, mistõttu
tuli vahetunnis proovida koridoris
ringiratast jalutamist. Toimus massiviktoriin, teatejooksud ja söödi
küpsisetorti.

Paide Püha Risti kiriku ja koguduse teated
Foto: erakogu

Leerikursus EELK Paide koguduse kantseleis esmaspäeviti kell 18
Info ja registreerimine: jaanus.tammiste@eelk.ee, 51 41 486
Jumalateenistused Paide Püha Risti kirikus pühapäeviti kell 10

Järgmine õppeaasta algab paljudel asenduspindadel

S

eoses Paide Ühisgümnaasiumi hoone lammutamisega, uue
koolihoone ehitusega ning riigigümnaasiumi alustamisega uuel
õppeaastal hakkavad praegused pea
500 Ühisgümnaasiumi õpilast ning
tulevased gümnasistid haridust
omandama asenduspindadel.
"Oleme kaalunud Paide linnavalitsuses erinevaid variante õpilaste
ümber paigutamiseks ajal kui toimuvad ehitustööd. Parimaks lahenduseks selles olukorras on kasutada
olemasolevaid hariduspindu – Paide Gümnaasiumi vabasid klasse, Lai
33 hoonet ja Kutsehariduskeskuse
ruume - tagamaks võimalikult head
õppimis- ja õpetamistingimused,"
rääkis linnapea Priit Värk.
"Rõhutan veel kord, et tegemist
on ajutise olukorraga ja tulevase Hillar Hanssoo põhikooli õpilased pääsevad oma uude majja loodetavasti
juba 2019. aasta sügisel ning güm-

nasistid kahe-kolme aasta pärast.
Olen kindel, et elame keerulised ajad
ja olud üle, sest eesmärgiks on saada Paide linna kaks uut ja kaasaegset koolimaja. See on ainulaadne
võimalus kasutada toetusrahasid
ehitamaks ja renoveerimaks koolihooneid ning oleks patt see käest lasta," selgitas Värk.
1.-4. klasside õpilased hakkavad
koolis käima Lai 33 majas. "See maja on koolimajaks ehitatud ning lastele väga sobilik. Seda enam, et seal
asuvad kõrvuti noortekeskus, huvikeskus ja raamatukogu, mida nooremad õpilased mugavalt külastada
saavad," põhjendas otsust abilinnapea Anneli Tumanski. "Lai 33 majja
paigutame ka algklasside väikeklassid. Keskastme väikeklassid lähevad
Paide Gümnaasiumi majja".
Vanem põhikooli aste, 5.-9. klassi õpilased hakkavad ajutiselt käima
koolis Paide Gümnaasiumi majas.

"Nende õpilaste jaoks on vajalikud
erinevad õppeklassid ja laborid nt
füüsika ja keemia jaoks, samuti tööja tehnoloogiaõpetuse klassid," selgitas Tumanski. "Samu tingimusi
vajab ka tulevane riigigümnaasium,
mistõttu hakkab see Haridus- ja teadusministeeriumi ettepanekul tegutsema ajutiselt Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoones.
Sellest tulenevalt tegime ka meie
oma muudatused."
Vene õppekeelega kolm liitklassi
hakkavad asuma Paide Muusika- ja
Teatrimaja kolmandal korrusel.
Märtsikuus korraldab linnavalitsus lastevanemate koosolekud, kus
tuleb asenduspindadest ja ümber
paiknemistest pikemalt juttu. "Selleks ajaks on meil paigas täpne kolimiste plaan ja klasside asukohad,
lisaks kõik, mis puudutab riietehoidu, toitlustust, huvitegevust ja
muud," täpsustas Anneli Tumanski.

Eesti Vabariik 100 jumalateenistus Paide Püha Risti kirikus 24. veebruaril kell
14:30 Teenivad EELK peapiiskop Urmas Viilma ja EELK Järva praost Teet
Hanschmidt. Osalevad Eesti Kirikute Nõukogu Liikmeskirikute esindajad. Ettekandele tuleb "Su lainte laul“, mille EKN pühendab Eesti Vabariigi juubelile. Sõnad ja viis: Mari-Liis Riibak, esitab Paide Meeskoor. ERR-i otseülekanne.

Töötoad PAIde lasteaias
Tervise edendamisel on oluline
osa ka see, millises keskkonnas lapsed kasvavad ning millised valikud
neid ümbritsevad. Igal aastal toimub
PAIde Lasteaias kolm tervisenädalat.
Jaanuaris otsisime uusi mõtteid, kuidas arendada vaimset tervist. Tekkis
mõte pakkuda lastele vaba valikut
töötubade näol. Sellisele ideele aitas
kaasa Jüri Lasteaed Võsukene, kus
igal lapsel oli võimalus valida kuni 9
töötoa vahel ja 4 päeva järjest.
Lisaks rühmadele, liikumis – ja
muusikaõpetajale tegid oma töötoad ka õppejuht, logopeed ja tervi-

setöötaja. Igal hommikul said lapsed valida kaks töötuba omal valikul, olgu selleks meisterdamine, kokandus, rahvamängud, teadustuba,
keelepoisid, kopsud ja hingamine
või disko. Lastepoolne tagasiside
tervisenädalale oli väga positiivne,
eriti meeldis lastele „kopsutuba“,
pulgakoogi meisterdamine ja disko.
Rohkem pilte ja videosid näeb
PAIde Lasteaia Facebooki lehelt.

Karit Koller
PAIde Lasteaia
tervisetöötaja
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Õnnitleme veebruarikuu sünnipäevalapsi!
80 Lembit Vask
80 Jaan Käär
80 Hindrek Older
79 Glafira Põnova
79 Valve Valk
79 Leida Kok
79 Taina Tuulikki Mäkinen
79 Aili Lukas
79 Victor Tankovich
79 Lilia Vutt
79 Nikolai Kirillov
79 Vello Parv
79 Aino Vaher
78 Maret Steinpilm
78 Heino Hein
78 Valeri Susi
78 Eugen Jasinski
78 Eve Asten
78 Maimu Raidmäe
78 Malle Barnabas
78 Liis Lindre
78 Helme Sidron
78 Kaie Lillemets
77 Aime Kivistik
77 Mare Paidla
77 Heino Randoja
77 Tõno Vau
77 Aino Jürgenson
76 Grigori Botšarov
76 Mari Roosmann
76 Leili Kutsar
76 Rein Green
76 Eha Kiisk
76 Urve Sardis
76 Lehte-Maret Välling
76 Viive Kulm
76 Ella-Ireene Emmus
76 Vello Türn
76 Jaan Roosmann
76 Ivar Soon
76 Raul Hints
76 Marje Müller
76 Maie Hint
75 Juhan Muru
75 Tiiu Merisalu
75 Mart Härm
75 Helju Nurken
75 Pilvi Lobjak
75 Milvi Kuu

96 Helmi Puumets
95 Saima Gull
94 Ehala Vahtramäe
92 Olga Tuimann
92 Hilda Eelsaar
92 Emmi Rannik
91 Vilma Särev
91 Leida Vaikmets
90 Laine Ramot
89 Nadežda Palujõe
89 Ellen Raitmaa
89 Valentina Rebase
88 Õie Ever
88 Vaike Jõgi
88 Virve Kolnes
88 Leida Tammsaar
87 Nadezda Fedorova
87 Leida Raudkivi
86 Olli Jansen
86 Eha Põlendik
86 Heino Sirila
86 Helju-Elisabeth Laanemets
86 Elve Elgas
86 August Tallo
86 Linda Meister
85 Viivi Oolberg
85 Helga-Astrid Vahtla
85 Leili Tombak
84 Asta Luhasalu
84 Ruth Lehemets
84 Ilmar Bardõk
84 Kalju Alliksaar
84 Astrit Andresson
83 Tüüne Zahkna
83 Helmut-Aleksander Pärs
83 Aime Aak
83 Vilma Pent
83 Aada Saare
83 Linda Saarik
83 Helve Väljamaa
83 Veera Kleemeier
82 Peeter Tubli
82 Arvo-Heino Adrat
81 Eeva Kallas
81 Aino Belova
81 Valentine Karus
81 Zoya Sanova
81 Aita Esko
80 Veera Prükk

Õnnitleme jaanuarikuu sünnipäevalapsi!
85 Olga Mäeveer

85 Laine Müür
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Paide Muusika- ja Teatrimaja kava
19.02 kell 19 Teater Endla „Kaarnakivi perenaine“. Laval: Lauli Otsar, Markus Habakukk, Piret Rauk, Ago Anderson, Märt
Avandi ja Lauri Kink. Sobilik gümnaasiumi astmele vaatamiseks. Pilet 13/15€
20.02 kell 17.30 PAIde Lasteaia Kullapai ja Paide Ühisgümnaasiumi Eesti 100 kontsert „Küll ma kasvan, suureks saan“.
Kontsert luuletuste, laulude ja tantsudega
21.02 kell 15 Nõidade Liidu konverents
25.02 kell 14 Paide linna EV 100 kontsert-aktus
04.03 kell 11 Lastehommik – Kolm põrsakest. Pilet 3€
08.03 kell 19 Eesti Kontsert „Naistepäevakontset“. Vene romansid ja Puškini luule. Kontsert veini ja tordiga. Vene romansse
esitavad: Elina Netšajeva (sopran), Johan Randvere (klaver), Puskini luulet loeb: Christopher Rajaveer (Eesti Draamateater). Pilet 9€, kahele 15€
10.03 Esietendus, W. Shakespeare „Richard3“
11.03 kell 18 Richard3
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli 28..lend.
Trupp: Jan Teevet, Freda Purik Karolin Tamm, Maria Elizaveta Roosalu, Kirill Havansk, Ene Järvis, Steffi Pärn, Ingrid
Margus Joosep Uus, Johannes Richard Sepping, Ursel Tilk, Margit Kajak, Harri Ausmaa Grete Nellis. Soovituslik vanus 15+.
Pilet 13-17€

12.03 kell 16 EV 100 Eesti klaverimuusika, esinevad Järvamaa
muusikakoolide klaveriõpilased
15.03 kell 10-15.30 Doonoripäev, kammersaalis
17.03 kell 17 Moe P.A.R.K
20.03 kell 19 Akordioniduo Allan Jakobi, Henn Rebane kontsert. Pilet 6/8€
21.03 kell 13 Rakvere Teatri etendus „Päästke ema“. Laval Liisa
Aibel Pilet 8€
21.03 kell 19 Rakvere Teatri etendus „Hullemast hullem“. Osades Indrek Apinis, Ülle Lichtfeldt, Silja Miks, Anneli Rahkema,
Peeter Rästas, Eduard Salmistu, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets.
Pilet 13/15€
24.03 kell 12 Paide linna laste lauluvõistlus Lauluhäll. Osalevad
laululapsed ja noored üle suure linna
25.03 kell 12 Paide linna eakate klubi Hämarik pidu, kammersaalis
31.03 kell 18 „Richard3“

Paide kino
www.pamt.ee ja Paide Kino facebooki lehel. Piletid 3€-4.5€, prillid 1€
Ürituste kava ja info leitav www.pamt.ee
Kassa avatud E-R kell 11-19 , L-P tund enne tasulist üritust
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EESTI VABARIIK

Hümn sinu huulil ja lipp
sinu käes hoiavad Eesti vabana
Alo Aasma
Paide linna
volikogu liige

1

00 aastat tagasi vene ja saksa okupatsiooni vahel Eesti iseseisvuse väljakuulutamise ette võtnud Päästekomitee liikmed olid julged mehed. Vabadussõjas relv käes Eesti vabaks võidelnud
mehed, naised ja koolipoisid olid ja jäävad
alati meie rahva kangelasteks.
Veel enne aga kui olime riigina oma iseseisvuse välja võidelnud, olime selle välja
teeninud rahvana - oma ajalehtede, laulupidude ja seltsitegevuse, pärimuse ja traditsioonidega, kultuuri- ja ühiskonnategelaste, oma sitkuse ja töökuse ning talude päri-

seksostmisega, eestlaseks olemise identiteedi hoidmise ja oma iseseisvast riigist unistamise ning sellesse uskumisega!
Kui toonased sündmused said võimalikuks ainult tänu meie rahvusliku eneseteadvuse tõusule, tänu sellele, et me ise
tahtsime eestlastena olla oma maal ja oma
riigis peremehed, siis võiksime kõik ka vabariigi peatse juubeli valguses korraks
mõelda, mis on meie tänaste põlvkondade roll ning panus sellesse.
Suuri sõdu pole me pidanud ammu
küll nägema, kuid me ei tohi lasta ennast liialt ka ära uinutada, sest vabadus
ja omariiklus ei ole mitte midagi enesestmõistetavat vaid on sama haprad kui
Vabadussõja ausambal kõleda tuule ja
tuisu käes võbelev küünlaleek, mis vajab püsimiseks meie kõigi hoolt ja armastust.
Olen alati öelnud, et vähim, mida igaüks meist saab Eesti heaks riigile ja rah-

vale olulistel tähtpäevadel teha, on lipu
heiskamine ning hümni laulmine.
Mõeldes esivanematele, nende julgusele ja
kangelastegudele, nende toodud ohvritele,
mis on täna võimaldanud meil kasvada vabas Eestis, võiksime me kõik 24. veebruaril
pühkida une varakult silmist, panna ennast
ja lapsi soojalt riidesse, võtta kaasa oma vanemad ja vanavanemad ning tulla Keskväljakule pidulikule lipuheiskamisele ning hümni laulmisele nii nagu 10 aastaga on juba väga meeldivaks ning meeliülendavaks harjumuseks saanud.
Seda enam, et nii nagu mängis Paide 100
aastat tagasi iseseisvuse väljakuulutamisel
üliolulist rolli olles üheks viiest linnast kus
Manifest Eestimaa rahvastele ette loeti, nii
saab see au meile osaks ka tänavu, kui 24.
veebruaril tuleb Paidesse kogu riigi kõrgem
juhtkond ning diplomaatiline korpus ning
Paidel on võimalus end oma parimast küljest taaskord näidata.

100
Paides
Roosna-Allikul esitletakse
lapitehnikas külade kaarti

E

elmise aasta detsembris alustasid
Roosna-Alliku käsitööhuvilised PRIA LEADER programmi toel Roosna-Alliku valla külade
1992-2017 kaardi tikkimise
ja õmblemisega.
Iga küla sai ülesandeks
peale tikkida mõne külamaja, koolimaja, kabeli,
mõisa, kultuskivi või pargi
koos küla nimega.
Nüüd on see lapitehnikas kaart Vaike Põldemaa
juhendamisel kokku õmmeldud.
23. veebruaril, kui Roos-

na-Alliku Rahvamajas toimub Paide ja Väätsa eakate
klubide Eesti Vabariigi 100.
aastapäevapidu, pannakse
see avalikult kõigile vaatamiseks välja.
Sama projekti raames on
20. veebruaril tulemas veel
tervisliku toitumise koolitus ja 22. veebruaril õpime
üheskoos EV100 konkursi
võitnud muraka- kodujuustu torti valmistama. Pakume seda 23. veebruaril kõigile pidulistele.

Anneli Karma
Roosna-Alliku rahvamaja
juhataja
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Väikesed koduuurijatelt laekus
täpselt 100 tööd

E

esti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamiseks kuulutas
Eesti Lugemisühing koostöös Paide Ühisgümnaasiumiga
2017. aasta septembris välja kaheksanda väikeste kodu-uurijate konkursi, sedakorda teemal „Meie pere
100 aastat tagasi“. Üllatuse, uhkuse
ja tänutundega saab öelda, et Paidesse on saabunud ei vähem ega
rohkem kui täpselt 100 tööd. Meie
koolist osaleb neli 4.a klassi õpilast.
Oma perede ajalugu uurisid 3.- 6.
klassi õpilased kokku üheksast
maakonnast – Saare, Järva-, Valga-,
Võru-, Viru-, Pärnu-, Viljandi-,
Lääne- ja Harjumaalt. Traditsiooniline tänupäev kõikidele osalejatele ning nende juhendajatele toimub
4. juunil Paides.

Heli Prii, Eve Krais ja Tiina Kivimäe
võistluse korraldajad

Foto: Andrus Kopliste

Õpihimu viib Euroopasse rändama
K
uus kooliõpetajat (fotol)
koostasid taotluse Euroopa
Liidu programmi ERASMUS+. Projekti „Kaasav kool“ raames minnakse järgmisel õppeaastal
Saksamaale ja Suurbritanniasse viide kooli kolleegide juurde töövarjuks. Uuritakse waldorfpedagoogi-

ka põhimõtteid, õppijate individuaalsusega arvestamist, koostöö
korraldamist vanemate ja kogukonnaga ning muid teemasid.
Õpitut jagatakse Paide kolleegidega töötubades, koostatakse metoodiliste võtete kogu ja õpitut rakendatakse õppetöös. Sellist pro-

jekti pole meie koolis varem tehtud. Kogesime seda, kui raske on
leida häid partnereid, kui raske on
täita projektitaotlust, aga kui mõnus on töötada koos ühise eesmärgi nimel.
Projekti tulemusena paraneb õpetajate valmisolek, teadmised ja os-

Noortekeskuste
programm Noorte
Tugila kutsub noori
osalema töötubade
sarjas ,,Minu lugu
töömaailma"

O

odatud on noored vanuses
16-26 eluaastat, kes on hetkel tööotsingul, on katkestanud õpingud või soovivad oma
teadmisi töömaailma sisseastumiseks täiendada.
Põnevad töötoad ja kohtumised!
Käsitleme teemasid, mis aitavad elus
edasi liikuda ja paremini valikuid
teha. Vaatame näiteks, kus ja kuidas
tuleks tööle kandideerida, uurime
erinevaid ameteid läbi virtuaalprillide jne. Lisaks teeme veidi head, seikleme ja pakume tööpraktikat! Programmi läbijaid ootab preemia!
Tule, loome koos sinu oma loo
sellest, kuidas Sina astusid esimesed sammud töömaailma! Sind juhendavad Paide Avatud Noortekeskuse noortejuhid ja toredad uued
tuttavad!

Esimene töötuba toimub
8. märtsil kell 12.00
Paide Avatud Noortekeskuses,
Lai 33. Osalemine tasuta!
Lisainfo ja eelregistreerimine
5. märtsini tel: 385 0431
Fb: noorsootöötaja Kaili
Fb: Reima Nõmmik
Fb: Marita Kutsar

Noortekeskuste Noorte Tugila programmi
tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava
ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames. Programmi viib ellu Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. Lisainfo programmi kodulehelt: www.tugila.ee

kused hariduslike erivajadustega õppijate toetamiseks kaasavas koolis.
Osalejad saavad hea võõrkeelte praktika ja loodame, et tekivad võimalused rahvusvaheliseks koostööks.

Ellen Rosimannus
õpetaja

PAIde Lasteaia
leiutajate küla

K
Tantsijate emotsioonid olid laes juba enne, kui kontsert alata jõudis_Foto_Ants Leppoja

Rahvatantsijad panustasid heategevusse

2

7. jaanuaril Paide Muusikaja Teatrimajas toimunud rahvatantsurühma Loomisel
heategevuslikul tantsuetendusel
“Meie oma lugu” osalesid ka Paide Ühisgümnaasiumi tantsurühmad 6.-7. klasside Seltskond, Seltskond noored ja Seltskond Vilistlased. Seltskond noorte ridades tantsiv 11. klassi õpilane Janely Arusoo tõi välja, et tema jaoks oli tegemist väga liigutava ettevõtmisega,

mis jättis südamesse hea tunde nii
tantsijatele kui ka publikule. Ragne-Liis Mõttus, tantsija 6.-7. klasside rahvatantsurühmast Seltskond
ridadest väitis, et tema arvates oli
tegemist kõige lahedama tantsuetendusega, kus tema esinenud on.
Aitäh Sulle, hea tantsija, et andsid oma panuse, nautisid tantsimist
ning toetasid seeläbi Kristi ravi!
Aitäh Sulle, hea publik! Sinu toel
kogusime vähiravifondi Kingitud

Elu annetuskasti 3405 €. Aitäh ka
toetajatele ja abilistele: Paide Muusika- ja Teatrimaja, Paide linn, Kultuurkapitali Järvamaa ekspertgrupp, Hobukooli Park, saateansambel, Viljar Saarsalu, Janek
Lehtpuu, Tiiu Saarist, Ants Leppoja ja vähiravifond Kingitud Elu!
Foto: Ants Leppoja

Kätlin Merisalu
Korraldaja ja segarühma
Loomisel juhendaja

Paide ühisgümnaasiumi õpetajad said meisterlikumaks

P

aide ühisgümnaasiumi õpetajate koolitus “Õpetamine
ongi kunst”, mis oli alanud
oktoobrivaheajal, sai järje detsembris, kui töötati Avatud Meele
Instituudi koolitajate juhendamisel. Koolituse käigus oli hea võimalus arutleda õpetaja rolli ja noorte
õpimotivatsiooni takistavate asjaolude üle ning jagada kogemusi.
Õpetajad rõhutasid, et suurim väljakutse on osata tajuda õpilase sise-

mist motivatsiooni ja seda reguleerida, ning leidsid, et oskuslik juhendamine võib oluliselt aidata kaasa
õpilase motiveeritusele.
Aruteludes esile kerkinud probleemidest rääkimine oli loodetavasti esimene samm, et õpikeskkond koolis muutub avatumaks
ning õpetajast saab õpilase koostööpartner, kes oskab paremini
noore inimese õpimotivatsiooni
juhtida.

Projekti rahastas Sihtasutus Innove 4260 euroga programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad
ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Koolimeeskondade ühine
õppimine haridusuuenduste rakendumiseks“ elluviimiseks väljakuulutatud projekti „Koolipõhise koolimeeskonna õpiüritus“
vahenditest.

Anne Kivimäe
õpetaja

Sirje Kroonsaare
PAIde Lasteaia õppealajuhataja

Õpetajad kõndisid Paidest Slovakkiasse

1

0.-16. jaanuaril mõõtsid 19
õpetajat ja personali liiget nädala jooksul tehtud sammude kogupikkust, et tõsta igapäevast
aktiivsust. Üheskoos tegime nädala jooksul 1 764 103 sammu. Kui
arvestada, et keskmise inimese
sammupikkus on 0.76 meetrit, siis
kõndisime üheskoos ligi 1340 km
ehk lausa Slovakkiasse välja.

Meie ettevõtmist toetas SA Paide
Spordikeskus, kes oli tublimatele liikujatele välja pannud kinkekaarte.
Kõige rohkem samme nädala jooksul tegi Annely Põder, talle järgnes
Karin Kitt ning kolmandale kohale
kõndis end Kätlin Merisalu. Kõige
stabiilsemad liikujad olid Kersti
Laastau, Merike Laas ning Piret Nagel. Nädala lõikes kõige lähem oli

evadel võtsime osa Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse korraldatud konkursist ja saime raha õppevahendite
ostmiseks mänguliseks õppimiseks. PAIde Lasteaias oli tänu sellele jaanuaris põnev nädal, kus lapsed mängisid tavalisest rohkem
LEGO klotsidega, tegelesid robootikaga ja harjutasid programmeerimist BeeBot mesimumm-põrandarobotiga.
Tallinna tänava maja lapsed
ehitasid klotsidest suure Lillepai
Roboküla ja Kastani tänava lapsed
Kullapai Roboküla. Valmisid ka nt
Tantsuküla, Kosmoseküla ja Loomaaed. Vanemad lapsed panid
oma ehitised liikuma ja näitasid
teistele nutikaid tegevusi arvuti
abil. Vikerkaarepai rühma lapsed
ehitasid koos vanematega. Vahvaid
roboteid tutvustasid Paide Huvikeskuse robootikaringi poisid
Märten ja Timo. Nutikad masinad
meeldisid meie lasteaia lastele väga. Mäng legodega ja tegelemine
robootikaga on lapsele tähtis ja tõsine tegevus, millega koos tekib
arusaam ning seos virtuaalse ja
reaalse maailma vahel.
6. veebruaril tähistasime Vikerkaarepai ja Pilvepai rühmade
lastega ülemaailmset turvalise interneti päeva, kus Jänku-Juss tutvustab interneti kasulikkust, kuid
räägib ka ohtudest, mida võib liigne digimaailm tekitada. Foto:
PAIde Lasteaed

päeva keskmisele sammude arvule
Kristi Hints. Motivatsiooni eripreemia sai endale Kristi Teder. Tulemuste jälgimisest selgus, et kõige aktiivsem päev oli neljapäev.
Paide Ühisgümnaasium kuulub Tervist Edendavate Koolide
võrgustikku.

Kätlin Merisalu
Huvijuht
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Jaan Tätte esineb Paides
haigete laste heaks
Lembitu park
Järvamaa muuseumis näitus „Igal hädal oma arst, igal tõvel oma tohter“ pildikesi Järvamaa Haigla kujunemisloost. Avatud 22. märtsini. Külastamisvõimalus E – R kell 10.00 – 17.00. Temaatiline muuseumitund 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 telefonil
3723851867.

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

Vallitorn
► EV 100le pühendatud näitus „Naisterahwa töö ja elu. Eesti naise elupilte
1920. – 1930. aastaist.“ Väljapanek
jääb avatuks 31. augustini.
► Humoorikad ajarännakud läbi Eestimaa ajaloo.
► EV 100 „Rändame Eesti Vabariiki“.
Ajamasin viib teid läbi huumoriprisma
erinevatesse Eestimaa ajastutesse.
► Kunstniku ja šamaani Evald Piirisilla maalinäitus „Eestimaa linnused“.

S

el aastal keskendub SA TÜ
Kliinikumi Lastefondi põhikampaania “Üleannetus”
muusika-, hipo- ehk ratsutamis-,
tegevus- ja füsioteraapiale, mis
mõjuvad raskelt haigetele lastele
arendavalt, parandavad nende seisundit ja edendavad lähtuvalt erivajadusest igapäevatoimingutes
toimetulekut.
Riiklikud vahendid ei ole piisavad, et tagada kõikidele raskelt haigetele lastele järjepidevalt vajalikke
arendavaid teraapiaid. Lisaks on
erinevate terapeutide teenuseid keeruline saada lastel, kes elavad maapiirkonnas või kellel ei ole mingil
muul põhjusel võimalik käia teenusel. Seega aitab Lastefond raskelt
haigeid lapsi kasvatavatel peredel
tasuda lapse muusika- ja ratsutamisteraapia eest ning võimaldab
nende ja lisaks ka füsio- ja tegevusterapeudi teenuse kättesaadavust
kodutingimustest, kattes teenuse
lisamahu, mida riiklikest vahenditest ei kompenseerita. Lisaks aitame vajaduse korral peredel hüvitada ka kulutusi, mis tekivad seoses
haige lapse transportimisega ravivõi erihooldust pakkuvatesse asutustesse, arstide, terapeutide või
spetsialistide juurde.
Hetkel toetab heategevusfond 17
arendavat teraapiat vajavat last, kuid
erinevaid arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi on oluliselt rohkem.
Kampaania peamine eesmärk
on annetuste kogumine, kuid lisaks tahame üles leida ka need

Eesti lapsed, kes vajavad raviarsti kinnitusel arendavaid teraapiaid, kuid kellele on need tänaseni kättesaamatuks jäänud.
Abi saamiseks tuleb täita taotlusvorm, mille leiab Lastefondi kodulehelt www.lastefond.ee/abivajajale ning saata see koos vajalike
lisadokumentidega e-posti aadressile eveli.ilves@lastefond.ee. Taotluse saab esitada nii lapsevanem
ise kui ka arst, sotsiaaltöötaja või
perele lähedane isik. Küsimusi,
nõu ja abi saab küsida info@lastefond.ee. Taotluse esitamise järgselt
võetakse taotluse esitajaga ühendust, vajadusel konsulteeritakse
raviarstiga ning esitatakse taotlus.
Üleannetuse kampaania tipneb 10. märtsil toimuvate üle-eestiliste heategevusüritustega kõigi
15 Eesti maakonna suurimates
kaubakeskustes. Üleannetuse perepäevadel pakutakse osalejatele
võimalust erinevatel viisidel meelt
lahutada, meeleolukalt annetada
ning tuntud artistide kontserte
nautida. Järvamaal toimub perepäev kell 10:00-13:00 Paide Maksimarketis. Üritusel esinevad Jaan
Tätte ja Paide Gümnaasiumi laululapsed, päeva juhib Sulo Särkinen ning kohal on ka Paide JJ-Street tantsijad, näomaalija, meigikunstnik ja õnneloos.

► Ajakeskuse külastamisvõimalus K-P
kell 10.00 – 18.00.

Paide mälumängu II etapp

Paide raekoda ja Keskväljak

M

► EV 100ndale 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:
► Veebruaris 2018 taasavab oma uksed Tallinnas Maarjamäe lossis asuv
Eesti Ajaloomuuseum. Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts korraldab 2. ja 31.
märtsil õppekäigu tutvumaks uuenenud ajalooloomuuseumi ja lossi naabruses Maarjamäel asuva vastavatud
Eesti Filmimuuseumiga. Lisainfo ja koha broneerimine telefonil 56682165.
► 8.03 kell 16.00 Järvamaa muuseumis teatripäevale pühendatud loeng/
kohtumine.
► 20.03 meenutame Koeru kultuurimajas toimuva avatud seminariga Järvamaa päritoluga maailmakuulsat
kunstniku Eduard Wiiraltit tema
120-ndal sünniaastapäeval. Lisaks külastame Wiiraltiga seotud kultuuriloolisi paiku. Huvilistele korraldatud bussitransport Paidest Koeru. Lisainfo telefonil 56682165.

Ründo Mülts
SA Ajakeskus Wittenstein/
Järvamaa muuseum 56682165

älumängu teisele etapile tuli kohale neli
võistkonda.
1. koha saavutas võistkond Forell (Hannes Reino-Alberi, Ago
Randrüüt ja Aivar Põldvee). 2.-3.
kohta jäid omavahel jagama võistkonnad EKP (Eha Tasang, Kaja
Aunpuu ja Pille Saviste) ja Karvased (Meelis Kangro ja Jan Piirsalu). Neljandale kohale tuli võistkond Ansambel (Pille Aaloe, Tiia
Oskar ja Eve Part).

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nimi
EKP
Ansambel
Riikar
Karvased
Paide LV
Frank
Forell

I etapi punktid
19p
18p
19p
15p
16p
16p
0p

Paide mälumäng
III etapp toimub

19. märtsil kell 18.00

Anna Vaba Aja Majas
???

???

???

???

???

???
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Üritused
E-Piim Spordihall
21.02 kell 10:00 Rimi jalgpalli osavusfestival Järvamaal
23.02 kell 20:00 Kodumaised legendid Paides
25.02 kell 10:00 Korvpalli U14 turniir
06.03 kell 10:00 Võrkpalli Miniliiga 4.-6.kl (EKSL alagrupp)
09.03 kell 19:00 Võrkpalli Credit24 Meistriliiga: Järvamaa VK - Pärnu VK
10.03 kell 11:00 Boccia võistkondlikud sisemeistrivõistlused
11.03 kell 10:00 Tuletõrjespordi treeninglaager
14.03 kell 10:00 Järvamaa koolide sisekergejõustiku MV
16.03 kell 20:15 Korvpalli 1. liiga: Paide Viking Window - Betoonimeister/Tskk/SK Nord
18.03 kell 12:00 Paide Linnameeskonna perepäev

Paide linna kunstmurustaadion
27.02 kell 19:00 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Viljandi JK Tulevik
04.03 kell 13:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Lasnamäe FC Ajax
13.03 kell 18:30 Jalgpalli Premium liiga: Paide Linnameeskond - Pärnu JK Vaprus
17.03 kell 13:00 Jalgpalli Esiliiga B: Paide Linnameeskond U21 - Vändra JK Vaprus
NB! Kalender võib muutuda ja täieneda. Info: www.paidesport.ee

SA Paide Spordikeskus otsib oma meeskonda
MAJAHOIDJA-ABITÖÖLIST,
kelle peamised tööülesanded on:
sõltumata aastaajast hoida puhtana E-Piim Spordihalli ja PG staadioni territoorium;
riigipühadel ja tähtpäevadel heisata ja langetada riigilipp;
jooksvad hooldus- ja remonditööd SA Paide Spordikeskuse rajatistel;

Sobiv kandidaat:

Omalt poolt pakume:

• on kohusetundlik, korrektne ja hea
meeskonnatöötaja;
• teeb meelsasti füüsilist tööd välitingimustes sõltumata ilmast;
• oskab käsitseda hooldus- ja haljastustöödeks vajalikke masinaid;
• oskab teostada lihtsamaid remondi- ja
ehitustöid;
• oskab iseseisvalt oma tööde järjekorda planeerida.

• täistööajaga töökohta graafiku alusel
(töötamine ka nädalavahetustel);
• sõbralikku ja toetavat meeskonda;
• täiendkoolituse võimalusi;
• sportimisvõimalusi.

Paide ujula

Info: annavam.annavam@gmail.com
või telefonil: 5223165
Liituda võivad ka uued võistkonnad!

II etapi punktid
18p
17p
0p
18p
0p
0p
20p

Kaks etappi kokku
37p
33p
19p
33p
16p
16p
20p

Kui sul tekkis huvi, siis palun saada
CV koos palgasooviga 23. veebruariks 2018 info@paidesport.ee.
Täpsustavad küsimused
info@paidesport.ee või tel 518 9801

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
E kell 17.30; T kell 18.00; N kell 17.30
24.02 E-Piim Spordihall SULETUD

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

Paide linnaleht

VEEBRUAR 2018

8

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

PAIDE EESTIMAA SÜDA

Palju õnne noorimatele
linnakodanikele!
Gerdo Pärnpuu 17.01.2018
Eliise Aare 05.02.2018

OSALE JÄRVAMAA KUTSEHARIDUSKESKUSES
TASUTA TÖÖALASTEL KOOLITUSTEL!
(koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Sotsiaalfondi toel
programmi "Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste
avardamine" raames)
•
Ettevõtluse alused koos äriplaani koostamisega (60 t) 20., 22., 27.
veebruar, 1., 6., 8., 13. ja 15. märts
•
Korstnapühkija täienduskoolitus, tase 4 kutse taastõendamiseks (24 t)
5.-7.03
•
Dekoratiivviimistlemine - maalri täienduskoolitus (60 t) 17., 18., 24.,
25. ja 31. märts ning 1. aprill
•
Väljaõpe 3. taseme korstnapühkija tööks (60 t) 2.-4. ja 6. aprill, seejärel
tuleb praktika töökeskkonnas ja sügiseks jääb veel paar koolituspäeva
•
Kaldkatuste katete (profiilpleki) paigaldamine (40 t) 14., 15., 21. ja 22.
aprill
•
Puidust välisterrasside ja -piirete ehitamine (60 t) 28. ja 29. aprill, 5., 6.,
12. ja 13. mai
•
Autoelektri põhitõed ja sõiduauto ülddiagnostika (80 t) 19., 20., 26., 27.
mail, 2., 3., 9., 10., 16. ja 17. juuni
VEEL TULEKUL:
•
Elektrimootori staatori mähkimise koolitus (20 t)
•
Jaotusvõrgu 4. taseme elektriku täienduskoolitus elektriliinidel
pingealuste (kuni 20 Kv) tööde teostamisõiguse saamiseks (32 t)
•
Sildkraanade elektroonikakoostude (juhtkilpide) koostamine (20 t)
•
Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator-seadistaja
täienduskoolitus (60 t)
•
Masina- ja metallitöölise baaskursus (30 t)
•
Praktilised eripuhastustööd (40 t)
•
Puhastusteenindaja põhitõed ja hoolduskoristus (30 t)
•
Väikeettevõtja praktiline koolitus raamatupidamise programmis Merit
Aktiva ja Merit Palk (32 t)
•
Majandusarvestus ja finantsjuhtimine väikeettevõtlusega alustajale ja
väikeettevõtjale (80 t)
•
Eritüüpi laudade katmise ja teenindamise koolitus (24 t)
•
Eritoitlustus ja tervislik toitumine (40 t)
•
Catering-teeninduse korraldamine (60 t)
•
Tervislikud aedviljatoidud – praktiline täienduskoolitus toitlustajale
(20 t)
•
Ergonoomilised töövõtted ja abivahendid hooldustöös (20 t)
•
Dementsussündroomiga klient ja tema abistamine (40 t)
JAGA INFOT KA TEISTEGA
Rohkem koolitusi vaata veebilehelt www.jkhk.ee või helista 51 55611
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